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 تعالیباسمه

 1فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی
 

یق  )تکاثر( «المالجمع»ی اقامه ُخلق رذیله یت بخش »از طر محور
 و وجدان انقالبی   وحیو درگیری آن با فرهنگ  «خصوصی در اقتصاد

کی از به عنوان ی «رونق تولید»منشأ اصلی عدم ملت و رهبری ایران، 
 «مشروطه اقتصادی»ارکان 

 

 (1399شهریور  14محرم ) پانزدهمروز    م محمدصادق حیدریسالاالحجت

 

ْرُص  َثاَلَثة   َاْلُكْفر   ُأُصوُل »سه چیز است:  کفر هایو ریشه اصول ،طبق روایات ْكَباُر  َو  َاْلح  ْست   َاْلَحَسُد  َو  َاال 
َ  َحَم  يَجَر َ  الشَّ يَ  َعي ََ ُنه  يی نَّ آَدَم علیه السالم ح  ْرُص، َفإ  ا اْلح  يْرُص َعليیَفَأمَّ َکيَ   َليُه اْلح  يا  َأْن َأ ْنَهيا؛ َو َأمَّ م 

یُس  ْبل  ْكَباُر، َفإ  ْست  ُجود  آل َدَم، َفَأَبی َحْیُث  اال  السُّ َر ب  ا اْلَحَسُد، َفاْبَنا آَدم ُأم  َبه َحْیُث  َو َأمَّ اولیَ « َقَتَ  َأَحُدُهَما َصاح 
 رغم هشدارهای خداوند متعال، بهیء علشد حضرت آدم و حوا موجب است که وصف حرصریشه کفر، 

اسيت کيه باعيث رفتيار ابليیس در « اسيتكبار»دوميیَ ریشيه کفير، وصيف  ممنوعه برونيد سراغ شجره 
موجب شد قابی  دست بيه   هم به عنوان سومیَ ریشه کفر سدوصف ح نكردن به حضرت آدم شد سجده

قابی  به جای توجه به  قبول درگاه الهی نشد اما ،ربانی قابی قربانی هابی  قبول شد و ق قت  هابی  بزند چون
اشتباه خود و جبران آن، به ایَ نعمت هابی  حسد ورزید و برای سلب ایَ نعمت از او، مرتكب اولیَ قت  
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به عنوان ابزاری  «مدل اداره» بر برخی ارکان  « حرص و حسد»در مباحث گذشته وصف  در ایَ عالم شد 
اداره و علم حكمرانی و روش تأمیَ معاش مدل  ده شد تا روشَ شودطبیق داسازد، تکه ُخلق اجتماعی می

توان به راحتی، استفاده از آن برای تأمیَ معاش مسلمیَ را پذیرفت تواند کافرانه یا اسالمی باشد و نمیمی
 و امضا کرد 

و لزومًا بيه  طبق برخی دیگر از روایات، کفر دارای معانی متعددی است»البته ممكَ است گفته شود:  
شود بلكه طبق برخی استعماالت قرآنی، به ارتكياب معاصيی یيا ناسیاسيی انكار اعتقادات حقه معنا نمی

اما اوال باید « شود که در ایَ صورت، دیگر امری اعتقادی نخواهد بودها هم کفر گفته مینسبت به نعمت
بيه بحيث ميا وارد  ت نباشيد، خلليیتوجه داشت که حتی اگر مقصود ایَ روایت از کفير، انكيار اعتقيادا

شود چرا که حرص و حسد حتيی اگير از اميور غیراعتقيادی باشيند اميا بهرحيال رفتارهيایی قبيی  و نمی
توانيد یيا امير ای که بر ایَ اساس طراحی شيده باشيد، نمیغیرانسانی و غیراخالقی هستند و مدل اداره

تواند بير و انسانیت و معنویت ندارد بلكه میعقالئی و مشترک بیَ بشر محسوب شود که ربطی به اخالق 
ليذا روحانیيت و  اساس اخالق و رفتارهای نامتعادل و نابهنجاری ماننيد حيرص و حسيد طراحيی شيود 

متدینیَ به عنوان بزرگتریَ منادیان اخالق باید در مقاب  ایَ خطر حساسیت داشته باشيند و نسيبت بيه آن 
انكار اعتقادات »در ایَ روایت، به معنای « کفر»که متقنی برای ایَ عالوه بر ایَ، دلیلیمسئولیت بیذیرند  

ای کيه انسان و جامعيه َ معنا کاماًل معقول است  چوننباشد مطرح نشده بلكه استعمال آن در همی« حقه
خواهد از خدای متعال به عنوان مدیر عاَلم فاصله بگیرد و آن را انكار کند و به دنبال شهوات خود برود، می

ای از قبیي  حيرص و های رذیلهاز نظر عملی راهی جز کنار گذاشتَ اخالق حمیده و به راه انداختَ خلق
  به عبارت دیگر ایَ روایت ای ایجاد کندهای مصنوعی و وهلهها و دلخوشیتا بتواند جاذبه استكبار ندارد

قيرار گاه جوامي  کيافر یشه و تكیيههای عینی و عملی که نظام کفر بر آنها استوار شده و رتواند به روشمی
به عنيوان سيردمدار قب  نق  شد، آمده بود که ابلیس )گرفته، اشاره داشته باشد  لذا در روایتی که جلسات 

کفر و انكار خدای متعال( هنگامی که خواست لطف حضرت نوح را جبران کند، ایشان را به احتراز از دو 
 وصف حرص و حسد توصیه کرد 

پیرامون اقامه خلق حسد بود و ایَ که در دوران امروز، اقامه حسد بر مدل اداره  گذشتهدر جلسه  بحث
در جامعيه و حاکمیيت  قدرت خرید بیشتر را منشأ ایجاد اختالف پتانسيی  کند زیراموجود تطبیق پیدا می
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ت کيه در ایَ در حيالی اسي بری قرار داده است دهی و فرمانو علت فرمان هابرخی طبقات بر دیگر طبقه
فرهنگ آیات و روایات، درجات ایمانی و زهد انقالبی و انگیزه ایثار و فداکاری برای افزایش قدرت اسالم 

دهی اجتماعی در امت دینی قرار بگیرد و علت فرمان گیری طبقاتدر مقاب  کفر است که باید منشأ شك 
گردد  یعنی سوخت حرکت اجتماعی  بری شود و مبنای آبرو و اعتبار و منزلت در جامعه محسوبو فرمان

و موتور محّرک جامعه نباید بر اساس قدرت خرید بیشيتر و الگيوی درآميد طبقياتی تعریيف شيود بلكيه 
اند و توق  مادی خاصی در قبال های ایمانی شدیدتر که کارآمدی خود را در مقاب  دشمَ نشان دادهانگیزه

یتی در جامعيه باشيند و مبنيای طراحيی ميدل اداره قيرار فعالیت خود ندارند، باید منشأ آرایش نظام مدیر
 بگیرند  

ی دیگری که در فرهنگ آیات و روایات به شدت ميورد عتياب و تيوبی  و تهدیيد قيرار اما وصف رذیله
های ایَ برخيورد شيدید، در است که یكی از نمونه« جم  المال»گرفته و از آن نهی شده، وصف و عنوان 

ّ  وْی   » شود  ایَ سوره با آیههده میمشا« همزه»سوره مبارکه 
ُك   َ   ل  َ   ُهَمَز جویيان و که عیب غاز شدهآ« ُلَمَز

کسيانی اسيت کيه در بيه  فقط در حال هشيدار ایَ آیه شاید تصور کنیم که کند زنندگان را تهدید میطعنه
اما آیات  ستنده و    عروس و داماد خودزنی به همسر و و طعنهجویی خود مشغول عیب روابط خانوادگی

ي»کند:بعدی چنیَ انحصاری را رّد می ذ 
َدهُ  َمااًل  َجَمَ   اَلّ  ،جوکننده و عیيبهير مسيخره (2 /)همزه «َوَعدَّ

« َأْخَليَدهُ  َماَليهُ  َأنَّ  َیْحَسيُب » د وپيردازمی کردن ثروت و مال بوده و به شمارش آنکسی است که اه  جم 
جویی گویا اگر وصف زشت تمسخر و عیب  کرد خواهد اودانهج را او ثروتش که کندمی گمان (3)همزه/

یعنی تمسخر و   اندکه جم  کرده است شود به دلی  افتخار و اتكا به پول و ثروت و مالیاز آنان صادر می
جمي  »دهند، به دلی  احساس قيدرت کياذبی اسيت کيه از طعنه و تحقیری که در مورد دیگران انجام می

صحبت شده، هميیَ « لمز»د  البته آیه دیگری از قرآن کریم که در آن هم از وصف انبدست آورده« المال
ي» کند:برداشت را تأیید می ي  الصَّ ََ ف  ی ن  م  ْْ ََ اْلُمي ََ م  ی ع  ّ

ُزوَن اْلُمّطو  ََ َیْلم  ی ياَلذ  اَل َدَقات  َوالَّ  ِ يُدوَن  ََ اَل َیج  ی ذ 
ْنُهْم  ْنهُ  ُجْهَدُهْم َفَیْسَخُروَن م  َر الَلُه م  يیم  َسخ  کسيانی کيه بيه مسيخره کيردن » (79)توبيه/« ْم َوَلُهْم َعَذاب  َأل 

دهند و می( خدا راه در انفاق برای)پردازند که داوطلبانه )و از روی می  خود( صدقات خود را مْمنینی می
ره یابند، خداوند متعيال )مسيخره کننيدگان ایيَ افيراد را ( مسيخنمی توانشان اندازه به جز (ایَ انفاق )در
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یكی  که سالم بَ عمیر که 2در شأن نزول ایَ آیه نق  شده «کند و برای آنها عذاب دردناکی خواهد بود می
مَ دیشب »و گفت:  بود، خدمت پیامبر )ص( رسید و یا پیمانه خرما به آن حضرت تقدیم کرد از انصار

یگری را ای خودم نگه داشتم و دکه یكی را بر پیمانه خرما گرفتم دو اجیر شدم و کارگری کردم و در مقاب ،
 هم دستور داد تا خرما را در بیَ صدقات قرار دهنيد اميا )ص(پیامبر اکرم «دهمبه خدای متعال قرض می

« خدا با یا پیمانه خرما چكار کنيد! »منافقیَ با شنیدن ایَ مطلب، شروع به مسخره کردن او کردند که 
را مسخره کرد و آنها را به عذاب الیم وعده داد  در  منافقیَ ود،یَ آیه را نازل فرمود و خلذا خداوند متعال ا

خود را اجیير فرميود تيا در مقابي  السالم درباره شأن نزول ایَ آیه آمده که امیرالمومنیَ علیه 3نق  دیگری
  نميودتقدیم  )ص(کشی، خرما بگیرد  سیس مزد خود را دریافت کرد و خرماها را به محضر نبی اکرمآب

را مورد همز و لمز و تمسخر و طعنه قيرار  )ع( مان بَ عوف وقتی ایَ صحنه را دید، امیرالمومنیَعبدالرح
 داد و لذا ایَ آیات نازل شد 

ای داشيت و ليذا نقي  البته عبدالرحمان بَ عوف شخصی بود که به ثروت معروف بود و اموال افسانه 
شد تا جایی که که با تبر شكسته و تقسیم می که پس از مرگش به قدری طال از خود برجاگذاشته بود 4شده

االرث هر یا از همسيرانش )یعنيی یيا چهيارم از یيا هشيتم  دست تاول زد  و سهمدست مردان تبربه
روشَ است که بر ایَ اساس، اموال او بيیش از دو میلیيون و پانصيد  اموالش( هشتاد هزار دینار طال شد 

ان مشغول تقسیم ارث عبدالرحمان بيود و ابيوذر بير او وارد شيد، لذا وقتی عثم دینار طال بوده است هزار 
کند که به جای ایَ خشمناک شد و عصایش را بلند کرد و فرمود: صاحب ایَ مال در روز قیامت آرزو می

البته عذابی که حضرت ابوذر بيه آن وعيده  5ته باشد که درون قلب او را نیش بزنند هایی داشاموال، عقرب
ي  َلُیْنَبَذنَّ  َکاَل »»بعدی سوره همزه تناسب کاملی دارد: داد، با آیات  طيور ( ابيدا ای4َ)هميزه/« اْلُحَطَمية   ف 

شيوند کيه تيو چيه یم« حطميه» کنندگان وارد بخش خاصی از آتش جهنم به نامرهنیست؛ بلكه ایَ مسخ
َُ  *ما َأْدراَك َما اْلُحَطَمُة  َو »دانی چیست: می ه  اْلُموَقَد

 که در که وری استشعله آتش   (6و  5همزه/) «ناُر اللَّ
  گویا آتش حطمه به حدی برافروخته است و به نحوی گیردآنها را در برمی ، قلبکشیده و بلند هاییستون
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  3/163الطبقات الكبری؛   4

  3/1036تاری  المدینه؛   5



5 
 

هيا گیرد که از شدت آن، شخص حاضر است به جای دچار شدن بيه ایيَ آتيش، عقربقلوب را در بر می

َ    ِ  » فرماید:قلب او را نیش بزنند  سیس در ادامه می َصيَد ْْ ْم ُم ها َعَلْیه   (9و  8)هميزه/ «في نَّ
وقتيی  کيه 6بندد و در روایات آمدهگیرد و راه نجات را بر آنان میبر روی آنها قرار می طَبقایَ عذاب، طَبق

 شيود جهينم آغياز می در خلود آنها خوَرد وشان را میپوست گیرد،را در بر می کنندگان مالجم « َعَمد»
چقيدر « جمي  الميال»پس کاماًل روشَ است که برخورد خدای متعال و فرهنگ دیَ و ادبیات وحيی بيا 

( خداوند متعال منشأ مشكالت سوره امام حسیَ )ع( نام گرفته)که  نیزدر سوره فجر  شدید و غلیظ است 
وَن ُتح  »داند: توجهی او به خدای متعال را همیَ امر میبشریت و بی ا اْلَماَل  بُّ ا ُحًبّ  ( شما مال20)فجر/« َجًمّ

 دارید می زیاد دوست بسیار را ثروت و

منحصر به شخصی است که خود به دنبال مال دنیا بيوده و « جم  ماال و عّدده»البته بعضًا تصور ما از  
جمي  ندوق یا حسياب بيانكی خيود گذارد و در حال شمارش ثروتی است که در گاوصپول روی پول می

ََ »توجه به آیه  اما کرده  ی ع  ّ
ُزوَن اْلُمّطو  ََ َیْلم  ی دهد که اینان یا جم  و جماعيت هسيتند و نشان می«    اَلذ 

در جلسات گذشته با ادّله مختلف بیيان شيد کيه  گیرد!ها چگونه شك  میباید تأم  کرد که ایَ جماعت
تولید دارند و از طریق ابزارهای اجتمياعی بيه اوصاف و اخالق رذیله اموری صرفًا فردی نیستند بلكه مرکز 

بيه  )ع( در تناسب با همیَ مطلب است کيه در خطياب امیرالميومنیَ شوند وصف یا جامعه تبدی  می
به صاحبان حكومت و طراحان « المالجم » در جلسه قب  ذکر شد يشری  قاضی ي که روایت آن مفصال 

ْسَری َو َقْیَصَر  ُمْبل  »ساختارهای اجتماعی نسبت داده شده:  ْثُ  ک  َ  م  َر ب  ُنُفوس  اْلَجَباب  َأْجَسام  اْلُمُلوك  َو َسال 
َد َفَزْخَرف َد َو َنجَّ ْکَثَر َو َبَنی َفَشیَّ َلی اْلَمال  َفَأ  ِ َْ َجَمَ  اْلَماَل  ْمَیَر َو َم    َو ح 

« جم  الميال»حال وصف  7«َو ُتبَّ
کند و از طریق چيه مراکيزی، تجمیي  سيرمایه و جریان پیدا می زدر جوام  امرو چگونه و با چه ابزارهایی
گیرد و با اّتكاء به ایَ امور، تصور خليود و جياودانگی و تسيلط بير صورت می نثروت و شمارش دائمی آ

َ  آیات سوره همزه و توبه چه کسانی  شود!دارندگان ایَ اموال حاص  می همه شئون برای مصداق امروزی
اکزی هستند! آیا بدون تعییَ دقیق و مستدّل ایَ مصادیق امروزیَ، تفسیر قرآن کریم و چه قشری و چه مر

                                                           
  442؛ ص2تفسیرالقمی، ج  6

 جسم که هست کسی همان»: فرمود است، دارعهده را مشتری هایخسارت که کسیحضرت علی )ع( در توصیف سند ملكی که شری  قاضی خریده بود برای   7
 بنيا کيه کسيانی هميان گرفت؛ را کردندجم  مال روی مال که کسانی و «حمیر و تب  و قیصر و کسری» :مانند جور و ظلم حكام جان و نمود خاک زیر را پادشاهان

  312ص  ،االمالی )للصدوق(  «بخشیدند زینت طال با و کردند محكم را آن و ساختند
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آیا امروزه مصيادیق  و تعییَ تكلیف جامعه، معنایی واقعی خواهد داشت!  )ع( بیتو توضی  روایات اه 
و  کندسوره همزه، فجر و دیگر آیات و روایات، منحصر در کسی است که به صورت انفرادی پول جم  می

داری جهيانی و وضيعیت عینيی  نظام سيرمایه اق اصلی ایَ آیات و روایات،ورزد!  یا مصدمیبه آن عشق 
قرار گرفته و در جهان به عنيوان پیشيران و  های توسعه، اص  و اساساست که در مدل «بخش خصوصی»

آور جيز توسيط های عظیم و سيودهای سرسيامآیا سرمایه !شودمحور اقتصاد و رونق اقتصادی معرفی می
  آیيا اخيالق و فرهنيگ حياکم بير بخيش شود!ها جم  میهای بزرگ و کارت بخش خصوصی و شرکت

اگير  های کيالن اسيت! های بزرگ ثروت و تمرکز سرمایهخصوصی در عاَلم واق  چیزی جز ایجاد قطب
ی را تيوبی  نمياییم کيه باید ابزارهيا و الگوهيای، آیا نبخواهیم ایَ آیات و روایات را به درستی تطبیق دهیم

ّ المال و جم  المال و تجمی  سرمایه را در جوام  نهادینه می
! آیا ایَ ابزارها و کننداخالق و فرهنگ حب 

 جيب بيه آن،به دلی  اتكا به پول و سرمایه خود و ُع شود تا ها از آنها نیست که  باعث میاستفاده حاکمیت
 های ایثارگرانه به سخره گرفته شوند!ان و انگیزهدست خالی اما اراده قوی مطّوعیَ و داوطلب

ی کيه اقتصيادهای بيزرگ دنیيا را شيك  های بزرگها و سرمایهایَ مسخره گنندگان با تكیه به ثروت لذا 
و بيا  «های معنوی چرخه بزرگ و پیچیده اقتصاد کشور را گرداند! توان با انگیزهمگر می»گویند: می ،داده

 زنی و   کيارگری و بیي  کارهایی از قبی سیردن »گویند: می های الهیها و فعالیتتمسخر و تحقیر انگیزه
هيای کيالن بایيد بيه دسيت قشير و تنظيیم نسيبت اساسی ْمَ اشكالی ندارد اما کارهایبه ایَ جوانان م

البته روشَ است که امور کالن و اساسی نیاز به تخصص « متخصص و بر اساس تجربیات جهانی باشد 
ای کيه صيورت گرفتيه!  و تجربيه« الميالجم »ه دارد اما تخصصی که بر محور اخالق خطرناک  و تجرب

ه خاطر مسخره اگر خداوند متعال ب های دنیاپرستان برای تجمی  سرمایه و تمرکز آن بوده! حاص  ریاضت
بيه ایيَ ه ، آیيا عيدم توجيهتوسط ثروتمندان، چنیَ توبی  و تهدید شدیدی بكار برد مَْکردن انفاق یا م

نكردن جایگياه بيرای آن در ميدل اداره و فقيدان تيدبیر علميی بيرای سيیردن های مجاهدانه و فراهمانگیزه
ْاخيذه الهيی قيرار نخواهيد گرفيت!  اگير هیئيات و سيخنرانان بيه  اختیارات کالن کشور به آنها، ميورد م

د و زمینيه بيرای طراحيی های بزرگ و ایَ شيور حسيینی نیردازنيایَ انگیزه شناسی علت هدر رفتَآسیب
بسترهای اجتماعی  جایگزیَ ایجاد نكنند و فقط به توبی  افراد جناح مخالف بیردازند، چرا خدای متعيال 
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هيا ها را از ما سلب نكند!  چرا بالیيی از قبیي  کرونيا باعيث نشيود عزادارینعمت ایَ هیئات و عزاداری
 خود هشیار شوند!  هایمنیَ باید نسبت به ضعفْمحدود شود!  پس چگونه م

و عدم رونيق  المالایَ وضعیت نابهنجار اقتصاد و حیف و می  بیت»: شودگفته می البته امروزه مكرراً 
اندازی بيه منياف  عميومی و ، به دلی  دولتی بودن اقتصاد کشور است که باعث ایَ حد از دستتولید و   

جهان، بخش خصوصی بيه محيور اقتصياد کشيور اموال مردم و عدم رونق تولید شده اما اگر همانند تمام 
ای شود چون بخش خصوصی به دنبال حداکثرسازی سود و سرمایهها ح  میتبدی  شود اکثر ایَ چالش

گرچيه کسيی   «زندوری بیشتری را رقم میاست که به کار انداخته و لذا کارآمدی و شفافیت باالتر و بهره
کيه  شكی ندارد اميا مسياله اینجاسيت ،ی محوریت اقتصادبخش دولتی برا در ناکارآمدی وضعیت فعلی  

 (یعنی محوریت بخش خصوصی در اقتصاد نظيام اسيالمی) شودی که معموال مطرح میح  جایگزینراه
ای همچون حرص و حسد که به عنوان سوخت اخالق رذیله نیز خطرات بسیار بزرگی را در پی دارد  یعنی

رسيانی ماشيیَ شد، پس از آن که توسط سیستم الكتریكی و برق ماشیَ اداره کشور )مدل توسعه( معرفی
شود که بدنه ماشيیَ و سیسيتم اداره )مكانیزم بازار( جرقه بخورد و دچار احتراق شود، به نیرویی تبدی  می

سوخت و آن احتراق طراحيی  َ سیستم مكانیكی که متناسب با آنای  آوردمكانیكی آن را به حرکت در می
ليذا محوریيت بخيش خصوصيی در اقتصياد بيه  های بزرگ است خصوصی و شرکت شده، همان بخش

مقيدورات و  تخصيیص معنای تكیه به نمود عینی و تجسم خارجی  همان اخالق رذیله اسيت  یعنيی اگير
قوانیَ کشور بر محور بخش خصوصی )به تعریف متيداول آن در جهيان(  تدویَ مناب  و نیروی انسانی و

« المالجم »توانسته نمود و نهاد عینی خود را ایجاد کند و با  حرص و حسادت تنظیم شود، همان اخالق
های سينگیَ آن را و تجمی  ثروت و تمرکز سرمایه، ابزار و اهرمی برای تأمیَ حرص خود به دنیيا و هزینيه

د با تواننالبته نظام اسالمی به دنبال حذف مالكیت خصوصی و نابودی آن نیست و افراد می طراحی نماید 
ليق حيرص و ُخ  کيه نميود بخيش خصوصيی»انگیزه سود شخصی به فعالیت اقتصادی بیردازند اما نباید 

محور اقتصاد در نظام اسالمی قرار بگیيرد و  است،«حسادت و اختالف طبقاتی شدید در درآمد و مصرف
 ظیم گردد ها و قوانیَ به نف  ایَ بخش تنی تسهیالت، امكانات، مناب  طبیعی، مجوزات، تخصیصهمه
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َخْميس  اَل ُیْجَميُ  : »8السالم نق  شيدهرضا علیهدر تناسب با همیَ مطلب است که از امام  ب 
الَّ  ِ اْلَمياُل 

م   ح  یَعة  الرَّ ب  َو َقط  ْرص  َغال  ی   َو ح  ید  َو َأَم   َطو  ُبْخ   َشد  َصال  ب  ْنَیا َعَلی اآلخ  یَثار  الدُّ  ِ َ  َو  َر مال و پول جم   ؛خ 
روابيط  نيابودی د مگر با پنج ُخلق: بخ  شدید و آرزوی دور و دراز و چیرگی حرص و قط  رحم وشونمی

کيه دربياره  د مطلبيی نیسيتمویّ  ،ایَ روایت شریفآیا   «کردن دنیا بر آخرتخانوادگی )انسانی( و مقدم
یت دنیيا در واق  دنیاپرستی و محور !بیان شد« بخش خصوصی به عنوان نمود و نهاد عینی برای حرص»

ای و وصف رذیله در اهداف و حرص و   ، زیربنا و عام  جم  مال و تجمی  ثروت و تمرکز سرمایه است
یعنی متناسب با تمثیلی اسيت کيه گذشيت،   ی قهری حرص خواهد بودآوری مال دنیا، نتیجهبه نام جم 

و  ند، بدنه ایَ ماشيیَاستفاده ک« حرص»دهد، از سوخت باید گفت: اگر ماشینی که جامعه را حرکت می
« الميالجم »شود، الجرم باید ُخلق که باعث حرکت آن در جاده و رسیدن به مقصد می انرژی مكانیكی

آوری پيول و تجمیي  سيرمایه جيز در بخيش خصوصيی رقيم باشد  حال آیا امروزه بزرگتریَ حجم جم 
ایَ ُخلق است، به محوری  ر ایَ صورت اگر بخش خصوصی که مرکزی اجتماعی برای تولیدخورد! دمی

ها و سایر ابزارهای حاکمیتی به نف  آن طراحيی شيود، جيز ایيَ برای اقتصاد تبدی  شود و تشویق و توبی 
کنند! آیا هيی  دیيَ الهيی و پرورش پیدا می« المالجم »است که سایر افراد و اقشار جامعه هم با خلق 

بيرای  وجدان انقالبی رهبران و مردم ایران ایَ رونيد راشمرد! آیا هی  فقیه رّبانی چنیَ وضعی را جائز می
کنند! آیا ایَ برخورد، جز هيرج و ميرج در اداره کشيور پذیرند! یا با آن برخورد میمی اداره نظام اسالمی

ی ماشيیَ اداره شود که بدنهآورد! و آیا ایَ هرج و مرج جز در زمانی برطرف میبه بار می دیگری ینتیجه
اژ جدید و از ُخلق ایثار و انفاق و فداکاری و سایر اوصافی طراحی شود که با اخيالق ميردم و کشور از آلی

اال الحيرُص و  ال َیجمي  المياَل »کيه  9لذا در روایت دیگری وارد شيده های انقالب سازگاری دارد!آرمان
 شيود و حيریص نیيز اهي آوری ميال و پيول نمیچیزی جز حرص، باعث جمي الحریص شقّی مذموم؛ 

  «شقاوت و مورد نكوهش است

به حّدی مورد نهی و توبی  و هشدار شارع مقدس بوده کيه بيه توصيیف « المالجم »در واق  فرهنگ 
های کّمی و عددی را نیز در ایَ باره مطرح کرده است  به عنوان نمونه از کیفی آن اکتفا نكرده و حتی اندازه

                                                           
  561، ص21وسائ  الشیعه؛ ج  8

  788غررالحكم و درر الكلم، ص   9
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هُ : »10امام صادق )ع( نق  شده ه  َخْیرًا َو َقياَل َميا َجَميَ  َرُجي   َقيطُّ َما َأْعَطی اللَّ یُد ب  ََ َأْلفًا َو ُهَو ُیر  ی  َعْبدًا َثاَلث 
َق اْلَعَمَ  َفَقْد َجَميَ   َ  اْلُقوَت َو ُرز  َذا ُأْعط   ِ ْقَوام  

َ
َْ ح  ٍّ َو َقْد َیْجَمُعَها ِل  ْرَهم  م  ََ آاَلف  د  ْنَیا َو َعَشَر يُه َليُه اليدُّ  اللَّ

َرََ اآل و هی  ميردی  سته باشدای نیست که خدا به او سی هزار درهم داده باشد و خیر او را خوای  بندهه ؛خ 
استثنائی را مطيرح  )ع( در ادامه حضرت صادق  «هم را از راه حالل جم  کرده باشدنیست که ده هزار در

دا ایَ مقدار برخی اوقات، خ :(است «گاهی اوقات»به معنای « فع  مضارع»بر سر « قد»چون )کنند می
که در ایَ صورت، دنیا و آخرت را برای آنهيا جمي  کيرده اسيت  یعنيی اگير کند را برای بعضی جم  می

المال در فرهنيگ دیيَ، است مگر برخی استثنائات  لذا جم  ، خالف مذاق شارعالمال اتفاق بیفتدجم 
های بيزرگ ر  ي کيه در شيرکت استثناء است در حالی که اقتصاد متداول، تجمی  پول و تمرکز سرمایه را

داند  البتيه طبيق برخيی روایيات، هميان می و تولید اصلی اساسی و محوری برای رونق اقتصاد يدهد می
َْ »اند: استثنائات هم برای آن که مورد قبول شارع باشند، به شرایطی مشروط شده َنا َم یَعت  َْ ش  ََ َلْیَس م  َمَلي

ْرَهم   ََ آاَلف  د  الَّ مَ  َعَشَر  ِ َْ َمااًل َو ]م  ینًا َو ش  ام  َو َخْلفَْ َأْعَطی َیم  کسی که مالا ده هزار درهم باشد از  ؛[ ُقدَّ
روشَ است که ایيَ شيرط   11 «شیعیان ما نیست مگر ایَ که از راست و چپ و پشت و جلو بخشش کند

المال خواهد جم جانبه( هم عماًل باعث جلوگیری از )بخشش حداکثری و از همه ابعاد و به صورت همه
  شد 

در نظام اسيالمی و دوری از فعالیيت « تولید ثروت»که روایات فوق به معنای نفی  کید کردأالبته باید ت
 های قب  هم ارائه شيد، امیرالميومنیَاقتصادی و تنبلی در طلب رزق نیست بلكه طبق مباحثی که در سال

از تولید ثروت را رقم زده و اساسًا از معجزات حضرت به عنوان قّله زهد و دوری از دنیا، باالتریَ حد  )ع(
است که با تالش فردی، به جایی رسیده که خمس اموال ایشان، چه  هزار دینار طال بوده است   )ع( علی

و تجمیي  سيرمایه و حداکثرسيازی سيود « الميالجم »اما ایَ شّدت از تولید ثروت ابدًا همراه بيا ُخليق 
ء و مساکینی شده که بر اثر روابط اجتمياعی ظالمانيه، در فقير و مسيكنت شخصی نبوده بلكه صرف فقرا

یَشية  َفيْوَق »درباره نحوه فعالیت اقتصادی توصیه شده که:  اند  لذا در روایاتگرفتار بوده ْلَمع   ل 
ََ َْ َطَلُب َیُك ل 

ُدْنَیاُه اْلُمْطَمئ   اض   ب  یص  الرَّ    َو ُدوَن َطَلب  اْلَحر 
َلْیَهاَکْسب  اْلُمَضیِّ  ِ َلية   َِّ  َمْنز   ب 

ََ ي َْ َذل  ي ََ م  ْل َنْفَسي َْ َأْنز  َو َلك 

                                                           
  328، ص6تهذیب االحكام، ج  10

  274  مشكاه االنوار فی غرر االخبار؛ ص 11
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 ََ ف  َتْرَفُ  َنْفَس ف  اْلُمَتَعفِّ یف اْلُمْنص  ع 
َ  الضَّ َلة  اْلَواه  َْ َمْنز  طلب معاش تو باید باالتر از کسی باشد کيه     َع

به دنبال دنیاست و به آن راضيی تر از کسی باشد که حریصانه کند و پاییَخودش را ضای  می و کار کسب
خودت را در جایگاه منصف و عفیف نسبت به دنیا قرار بده اميا  بیند  ولیاش را در دنیا میاست و آرامش

در  بنابرایَ انگیزه الهيی 12«دچار ضعف و سستی و ناتوانی در ایَ عرصه است باالتر از جایگاه کسی که 
توانيد شيدیدتریَ می نیسيت بلكيه« اليواهَ الضيعیف» یگياهقيرار دادن جامعيه در جا اقتصاد به معنيای

های نظامی را رقم زده( اميا مسيأله ایيَ که شدیدتریَ مقاومتهای اقتصادی را رقم بزند )کما ایَفعالیت
های الهيی را های اقتصادی در جهان با محوریت بخش خصوصی، انگیزهاست که وضعیت عینی  فعالیت

الميال پيرورش کند و جامعه را بر اساس تكياثر و جم ی و کفرآلود تبدی  میهای مادتریَ انگیزهبه پست
 دهد می

اند  حيال چيرا بسیاری از افراد هستند که از طریق ارث و    به ثروت رسيیده»ممكَ است گفته شود: 
از فواید مال  آنها خواهیدران در اقتصاد به کار گرفته شود! آیا میایَ افراد به عنوان محور و پیش نباید ثروت  

اند و باید باالخره ایَ اشخاص مال خود را در فعالیت اقتصادی به کار گرفته شوند!نمند شخصی خود بهره
شيود، ایيَ اسيت کيه ها از آن غفليت میای که در ایيَ نيوع صيحبتاما مساله «از مزایای آن بهره ببرند 

هيا، اعتبيارات، کشور از قبیي  وام محوریت بخش خصوصی در اقتصاد به ایَ معناست که همه امكانات
ها، مناب  طبیعی، انفال، نیروی انسانی و    را به سمت ایَ قشر هدایت شود و در شیبی قرار بگیرد معافیت

اند  در ایَ صورت و حتی اگر سرمایه اولیه آنها به صورت حالل و داران در انتهای شیب نشستهکه سرمایه
شور توسط ابزارهای انتقال ثروت به آنها منتق  شده و آنهيا چنيدیَ بدون ظلم حاص  شده باشد، ثروت ک

تواند پنجاه کیلوگرم را مانند اهرمی که در حالت عادی فقط می  شوندثروتمند می برابر  میزان ثروت خود،
می  یا وزنه پنج هزار کیليوگرگاه آن، قدرت بلند کردن  بلند کند اما با ابزارهای خاصی یا با جابجایی  تكیه

ی واقعی  سرمایه خود دار با تكیه به اندازهلذا کسی مخالف با ایَ نیست که سرمایه  شودبه آن بخشیده می
به کسب سود بیردازد اما بحث بر سر ایَ است که ابزارهای اجتماعی در جامعه اسالمی نباید باعث ایجاد 

نَّ »ی ورت، آیهداران شوند  آیا در ایَ صهزار برابری برای سرمایهتوان  چندیَ ْکَرَمُكْم  ِ  ْنَد  َأ ي ع   «َأْتَقياُکْم  ه  اللَّ
شود، قابلیت تحقق خواهد داشت! وقتی که تميامی امكانيات در منابر تكرار می که مكرراً  (13)حجرات/
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هيا و هيا و آبرودارتریَتریَ)گرامی« اکيرمكم»کشور به سمت یيا قشير خياص هيدایت شيود، معنيای 
ان اکيرمكم »دهيد، همان قشر منصرف نخواهد شيد!  و آنچيه در عمي  ر  میها( عماًل به ارجمندتریَ

رسند که هر چقدر سرمایه خود را متمرکزتير و و همگان به ایَ نتیجه نمی نخواهد بود! « كم للمالُع جَم اَ 
تيوان از در ایيَ فضيا آیيا می تر کنند، امكان چندیَ برابر شدن آن به شدت افزایش خواهد یافيت!متجم 

و ایثار و صدقه و خیرات سخَ گفت و افراد را برخالف محیط اجتمياعی و جریيان آب، دعيوت بيه  انفاق
  کند!برداشتَ از مال و اموالی کرد که در صورت تجمی ، چندیَ برابر رشد میدست

شيوند تيا ها ناچيار نمیها و ملتدولت های ثروت و مراکز تجمی  سرمایه در کشور،با ایجاد قطب آیا
دار بدوند و مناب  طبیعی و نیروی انسانی و قوانیَ خود را به نحيوی میَ معاش به دنبال قشر سرمایهبرای تأ

گذاری کنند! آیا نظيام داران به امید سود بیشتر و ریسا کمتر، در کشور آنها سرمایهتنظیم کنند که سرمایه
ت، مصداق حدیث شریف علوی آیا در ایَ صور  تواند به چنیَ سیاست و راهبردی تكیه کند!اسالمی می

َْ : »13نخواهیم بود که فرمود ه َأَتی َم ین  َناُه َذَهَب ُثُلَثا د  غ  ّیًا َفَتَواَضَ  َلُه ل      کسی که به نزد ثروتمندی برود و َغن 
 14طبق روایات، ! «به خاطر ثروت و غنای او در مقابلش تواض  کند، دو سوم دینش را از دست داده است

لیال»نیز پس از نزول آیه )ص( پیامبر اکرم   ِ  
ََ نَّ َعْیَنْی ْنُهْم   َتُمدَّ ه  َأْزواجًا م  ْعنا ب 

شيروع بيه ( 131)طه/« ما َمتَّ
َ  َفَیْخ »د: تعبیر فوق بوشبیه به  عباراتی را فرمود که یكی از آنها تفسیر ایَ آیه کرد و َْ َأَتی َذا َمْیَسَر َشُ  َلُه َو َم

ه   ه َطَلَب َما ف   َید  ین  بودن نظام اسالمی در افكار عمومی، از طریق آیا مشروعیت و دینی حال « َذَهَب ُثُلَثا د 
محوریت بخش خصوصی در اقتصاد دچار چالش و آسیب نشده است!  آیا بيه نظيام و مسيئوالن آن ایيَ 

سيد!  بيا ردهد و به داد مردم ضيعیف نمیشود که ثروتمندان را بر مستضعفیَ ترجی  میتهمت زده نمی
وجود ایَ همه خدماتی کيه نظيام اسيالمی بيرای مستضيعفیَ انجيام داده، آیيا هميیَ محوریيت بخيش 

 به محاق غفلت و فراموشی بيرده در چشم افكار عمومی که همه آن خدمات را هخصوصی در اقتصاد نبود
َ  است!    شيود(دیَ انسان می)که باعث از بیَ رفتَ دو سوم  را« تواض  در برابر اغنیا»آیا مصداق امروزی

آیا تفياوت  ها و تخصیص اعتبارات کشوری جستجو کرد!نباید در نحوه تنظیم قوانیَ و مجّوزها و معافیت
و آیا در ایيَ صيورت،  خورد!  طلب، در تنظیم ایَ امور به چشم میگرا و اصالحخاصی بیَ جناح اصول
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تيا نقيش  گیری مشخص و متیَ داشته باشيند قشر متدیَ و انقالبی و هیأتی نباید نسبت به ایَ امور موض
   !خود در سرنوشت انقالب و جامعه شیعه را به درستی ایفا کنند

تسينَ سيعی گرچه برخی از اه  توجه شود « عبس»در همیَ رابطه، مناسب است به شأن نزول سوره 
بدانند اما علمای شیعه  )ص( اند عتاب شدیدی که در ابتدای ایَ سوره وجود دارد، متوجه پیامبر اکرمکرده

( است که اللهمّْذن رسول) «ابَ ام مكتوم» که شأن نزول ایَ سوره، مربوط به رفتار عثمان با 15اندنق  کرده
ا رو در هم کشید و خيود ر مقدم داشت، خلیفه سوم عثمان او را بر)ص( وقتی پیامبر اکرم  و بود فردی فقیر

را از خود نشان داد  لذا خدای متعال با شدت او را عتاب کيرد و از او دور کرد و حالت انزجار نسبت به فق
کند اما اغنیياء را در توجهی میگرداند و به آنها بیاز فقرا رو بر می :به تحقیر و توبی  فرهنگی پرداخت که

َ  اْسَتْغ »پردازد: گیرد و به آن میدهد و امور آنها را به عهده میمرکز توجه خود قرار می ا َم   َفَأْنيَت َليُه  نیَأمَّ
ی    ی   َو َتَصدَّ کَّ ََ َأالَّ َیزَّ َْ جاَءَك َیْسعیَو ما َعَلْی ا َم ی   َو ُهَو َیْخشی    َأمَّ ( 10تيا  5)عيبس/« فَأْنَت َعْنُه َتَلهَّ

چنیَ تيوبی  شيدیدی در  ،اگر باالتر دانستَ اغنیاء از فقراء در حد روی در هم کشیدن و جابجایی مكانی
کردن ثروتمنيدان بير اغنیياء بيه صيورت شود، پس مقيدمو موجب نزول یا سوره قرآن کریم میپی دارد 

شده از سوی یا حاکمیت و با همه امكانات یا کشور، چه میزان از غضب الهی ریزیجانبه و برنامههمه
َ  سوره عبس نمی  را به دنبال خواهد داشت! صيی تواند محوریت بخش خصوآیا یكی از مصادیق امروزی

های شریفه و آیات مبارکه چه اثری بر زندگی اجتماعی ما دارند! آیيا بایيد در اقتصاد باشد! پس ایَ سوره
آنها را به روابط فردی و رفتار یا شخص پولدار در مقاب  یا فقیر فروکاست و حقایقی که بيرای هيدایت 

 بشر تا روز قیامت نازل شده، در ایَ امور ُخرد منحصر کرد!  

مقدس جمهوری اسالمی نیز با تكیه به وجدان الهی خود و در مواردی که مخالفت آنهيا را بيا  لذا نظام
روز عم  کرده و بسیاری از امكانات کشيور را  های اقتصادعدالت مكتبی احساس کرده، برخالف توصیه

را هيا گیریکيه تصيمیم همچنان محاسبات کارشناسی يبه سوی مستضعفیَ و عموم مردم سوق داده اما 
توجهی از امكانيات کشيور را بيه سيمت بخيش دهيد ي سيعی دارد تيا بخيش قابي الشعاع قرار میتحت

  مقام سوق دهد که فرهنگ جهانی حاکم بر آن، چنیَ درگیری عمیقی با فرهنگ مكتب دارد ایخصوصی
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طور دائم  ههای مسئوالن بدر جمهوری اسالمی، دل»کنند: در بیانیه گام دوم تصری  می نیز معظم رهبری
ت بیمنياک باشيد  در جمهيوری های عمیيق طبقياتی بشيدد و از شيكافها بتیيتباید برای رف  محرومی

که مورد تشویق نیز هست، اّما تبعیض در توزی  مناب  عميومی و  ها جرم نیستتَاسالمی کسب ثروت نه
انجامد، بشيّدت ممنيوع تی میعدالگران اقتصادی که همه به بیخواری و مدارا با فریبمیدان دادن به ویژه

های نیازمند حمایت، به هی  رو مورد قبول نیسيت  ایيَ سيخنان در قاليب است؛ همچنیَ غفلت از قشر
هيا دچيار گیریرغم تكيرار مكيّرر ایيَ جهتحال چرا علی  «ها تكرار شده استو قوانیَ، بار هاسیاست

ش خصوصی در بدنه کارشناسی نظام نبوده آیا پیگیری جایگاه محوری برای بخ چنان مشكالتی هستیم! 
و بيالعكس تبعيیض در توزیي   شدن پیدا نكننيدهای مكّرر، ابزاری برای عملیکه باعث شده تا ایَ توصیه

 ! مناب  عمومی و شكاف عمیق طبقاتی در کشور شك  بگیرد

و مليت را بيه نفي   و امكانات دولت دندار وقتی به چنیَ قدرتی برسعالوه بر ایَ امور، آیا قشر سرمایه
رونيد تيا کنند! یا به دنبال قدرت فرهنگی و سیاسيی نیيز میبه عرصه اقتصاد اکتفا می ،خود به کار بگیرند

داری واقعیيت در کشيورهای سيرمایه کردن آنها با خود به دست بیاورند! آیا ایيَسود بیشتری از هماهنگ
زرگ در نیاميده اسيت! آیيا محوریيت بخيش های بيها و احزاب به تصيرف شيرکتاتفاق نیفتاده و رسانه
دار منجير نخواهيد به سیردن مقّدرات کشور اسالمی به قشر سرمایه ،در انتهای خود خصوصی در اقتصاد

آیا  دار به دلی  ثروت خود، حاکمیت مسلمیَ را به دست بگیرند!پذیرد که قشر سرمایهشد! آیا مكتب می
ام اسالمی با تكیه به وجدان انقالبيی و دینيی خيود، عمياًل همیَ عواقب خطرناک نبوده که باعث شده نظ

ای سو چنیَ اجازهگیری بخش خصوصی واقعی )به معنای رایج در دنیا( را ندهد! وقتی از یااجازه شك 
شود و از سوی دیگر متخصصیَ اقتصادی، بخش خصوصيی را محيور صادر نمی ييو به درستی  ييعماًل 

ای کنند تا امكانات کشور را به سوی آن هدایت کننيد، چيه نتیجيهد و سعی میدانناقتصاد و تولید ملی می
خورد! جز عدم تحقق تولید ملی! و تحقق عواقب آن مانند گرانی و تورم و کاهش ارزش پول ملی رقم می

و بیكاری و   ! آیا نباید توجه کرد که عام  اصلی در ضعف تولیيد مليی، ایيَ درگیيری و کشيمكش بيیَ 
قالبی و استدالل تخصصی است! اگر ایَ عام  بنیادیَ ح  نشود، هر دولتی و هر عنصر پرکيار وجدان ان

تواند مشكالت اقتصادی مردم را ح  کند! یيا در میانيه ایيَ درگیيری و متدینی هم که بر سرکار بیاید، می
گان را به یأس دهندها را تشدید خواهد کرد و امیدهای رأیدچار حیرت و روزمرگی خواهد شد و نارضایتی
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ای نداده نتیجه «رونق تولید»های مكرر رهبری برای های مختلف و توصیهکند! چرا تالش دولتمبدل می
چنیَ عمقی دارد و به درگیری بیَ اخالق رهبری و مردم ایران « تولید مّلی»که مشك  جز ایَدهد! و نمی

 گردد!با اخالق بخش خصوصی باز می

الم، مالكیت را محترم شمرده و بخش خصوصی نیز مالا اموال خيویش اس»ممكَ است گفته شود: 
اما باید توجيه داشيت کيه   «ها جلوی رونق تولید و کسب و کار را گرفتگیریاست و نباید با ایَ سخت

شك  « هاشرکت»َاست که امروزه در قالب « مالكیت شخص حقوقی»غیر از « مالكیت شخص حقیقی»
شود  یعنی گرچه در شناسی، مورد تأیید فقه شیعه قلمداد میو اهمال در موضوع گرفته و متاسفانه با غفلت

وجود دارد اما احكام خدای متعال در بياب شيرکت شيرعی، تفياوتی مياهوی بيا « ةباب الشرک»فقه شیعه 
تواننيد آن را بيه هيم های موجود دارد  مثال شرکت عقدی جائز است به ایَ معنا که اطراف عقد میشرکت

را در مقابي  مكلفيیَ قيرار  فسي و غیرقاب  های موجود، عماًل قراردادی الزمد و فس  کنند اما شرکتبزنن
داری مند شود و ایَ سلول اولیيه نظيام سيرمایهدهند تا تجمی  سرمایه و تمرکز آن، از امنیت کام  بهرهمی

مخيالف  يييریَ حق الشيرکه و لو با کمت ييها لذا در شرکت شرعی، اگر یكی از شریا دچار تزلزل نشود 
خواهد بود  ایَ به معنيای  «غصب»باشد، تصرف سایریَ در آن مال  ةالشرکتصمیم سایریَ نسبت به مال

در شرکت شرعی است  اما در شرکت غربيی، یيا شخصيیت « مدیریت»از « مالكیت»ناپذیری تفكیا
ت و ليذا حيق ميدیریت بيرای گیرد که مستق  از مالكیَ اسيی تجمی  شده شك  میحقوقی برای سرمایه

درصد مابقی اگر رضایتی نداشته باشيند، 49درصد سهام شرکت را در اختیار دارند و  51کسانی است که 
توانند سهم خود را از شرکت خارج کنند بلكه باید آن را به ملزم به تصمیم اکثریت خواهند بود و حتی نمی

« مالكیيت»از « ميدیریت»د  ایَ به معنيای تفكیيا شده، پراکنده نشودیگری بفروشند تا سرمایه تجمی 
شود تا اختیار سرمایه و فعالیت و تحرک آن، ، سلب اختیار میةالشرکاست و مالا نسبت به مدیریت مال

 دچار اختالل نشود  

درصيد سيهام را در دسيت دارنيد، بيه  51سلب اختیار مالكانی کيه کمتير از »ممكَ است گفته شود: 
اما باید توجه داشت که آیا چنیَ « شود تا مشك  شرعی برطرف شود قد ذکر میصورت شرط خارج از ع

و  تيا ميالكیَميدیریت بيه تا با سيیردن مگر عقد شرکت شرعی  شرطی خالف مقتضای عقد نیست!
عيدم  ، عماًل مقتضی  آن نیست که هر چقدر تعداد شيرکاء افيزایش پیيدا کنيد، احتميالشرط رضایت آنها
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کنيد!  و مگير شود و تجمی  پول و سرمایه، امنیت کمتيری پیيدا میکت بیشتر میفروپاشی شر رضایت و
ها به تفكیا مدیریت از مالكیت، به معنای ایجاد بیشيتریَ ثبيات و امنیيت بيرای ملزم کردن همه شرکت

!  حاص  شيود )حتی فارغ از نظر مالا( شود تا بیشتریَ سط  از تجمی  مالو باعث نمی سرمایه نیست
ها به رعایت ایَ شيروط بيه معنيای آن اسيت کيه اگير کسيانی کردن تمام شرکتایَ مطلب، ملزم فارغ از

اند و لذا از حق دریافيت وام و عم  کنند، قانون را رعایت نكرده ةالشرکخواستند طبق احكام اولیه در باب
رکت در ایَ صورت دیگير کسيی حاضير خواهيد شيد شي ها محروم خواهند شد  آیاتسهیالت و معافیت

توسيط حكوميت  کردن  شرکت شرعی و احكام الهی آنایَ روند به معنای منزوی شرعی تشكی  دهد! یا
دقیق نسبت به شرکت و عدم توجه به جایگاه آن به عنيوان  شناسی  دون موضوعو آیا ب  خواهد بود!اسالمی 

چنيیَ  ،«ند شروطهمالمومنون ع»و  «شرط خارج عقد» و طرح عجوالنه« داریسلول اولیه نظام سرمایه»
 ساالر نخواهد شد! و فقه اصی  اسالمی متهم به امضای روابط سرمایه ! پدید نخواهد آمدلوازم فاسدی 

( در ماشيیَ ميدل اداره حيرص و حسيد)دو خليق  به تبییَ جریان ث، ابتدادر ایَ سلسله از مباح البته
 ایيَ ماشيیَ طور که بیيان شيد،همان اام شد  ایَ ماشیَ میرسانی  سیستم سوخت پرداختیم که مربوط به

کند  یعنی یيا ماشيیَ دارای ابعاد دیگری نیز هست و لذا اوصاف رذیله دیگری نیز در آن جریان پیدا می
شود که ایَ سیستم احتراق سوخت می و رسانی و الكتریكی نیز هست که موجب جرقهدارای سیستم برق

از احتراق سوخت، انرژی حاص  از آن باید ماشيیَ را بيه  است  پس« مكانیزم بازار»در مدل اداره، همان 
حرکت در بیاورد و لذا ماشیَ دارای سیستم مكانیكی هم هست تا آن سوخت در نهایت به حم  و نقي  و 

ایيَ سیسيتم در ميدل اداره،  دن به مقصد منجر شود که با توضیحات فوق تا حدودی روشَ شيد کيهرسی
لنگ و دیفرانسی  و الستیا و بدنيه ماشيینی کيه بيا یعنی می های بزرگ و بخش خصوصی است  شرکت

هایی مانند حيرص و حسيد بيه شدت و سرعت فعالیت خود، مسافریَ )جوام  مدرن( را بر اساس انگیزه
محور ایجاد وصيف رذیليه و  حقا باید آن را است که متداول در جهان بخش خصوصیرساند، مقصد می

   حيال بيا ایيَ تعریيف رایيج جهيانی از بخيشدانسيت «  الميالجم»و  «تكاثر ثروت» خلق اجتماعی  
ای شد که موضوع آن دفاع اسالم در مقاب  کفر اسيت و «اقتصادی جنگ»توان وارد عرصه خصوصی، می

هيای های الهی و حسینی باشد!  بیيان شيد کيه نظيام اسيالمی ميان  فعالیتطبیعتا باید محور آن، انگیزه
در اتياق جنيگ  نبایيد محيور طراحيی عملیيات مساله ایَ اسيت: د اماشواقتصادی و شخصی افراد نمی
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 و محاسيبات سيیرد  زیيرا اخيالقبخش خصوصی )به معنای متداول علم اقتصياد( را به کشور  اقتصادی
معنيا را بی «اقتصيادی جهيان دی با نظام سلطه به عنيوان قطيبجنگ اقتصا»حاکم بر بخش خصوصی، 

 ر با محوریت بخش خصوصی به اقتصيادکه اقتصاد کشو طراحی شدهی شیب داند و برعكس، بر اساسمی
منيدی از مزایيای ایيَ اتصيال و کشيور بيا بهره تيا ها متصي  شيودها و ترانستجهانی با محوریت کارت 

هيای تحریم برطرف شود  اساسيًا طراحيان پیوندی، تولید داخلی را رونق بخشد و مشك  اشتغال و   هم
نظام اسالمی نیيز در ایيَ  یَ اتصال و ارتباط را قط  کردند ، هم  بر ایَ ماشیَهم با تسلط کام اقتصادی

نظيام سيلطه،  ای است که بدون فروآوردن سير تعظيیم بيرایح عملیاتیجنگ اقتصادی بدنبال نقشه و طر
بخيش  محوریيت حيال بيا ایيَ توصيیفات، مشكالت بخش تولید و اشتغال و افت پول ملی را ح  کند 

 نگ معقول است! خصوصی در ایَ ج

در «  انيدمقام معظم رهبری تاکید بر سیردن امور بيه بخيش خصوصيی کرده»ممكَ است گفته شود: 
کید رهبری معظم، ي بنابر صراحت بیان ای  معّلي « اجماع کارشناسيان»شان ي به پاس  باید گفت که ایَ تأ

اصيول و ی وجود دارد اما لم کاربردی اقتصاد، اختالفاتشده است  یعنی درست است که در موضوعات ع
 آنهيا، از جمليه و کننيدبير آن اجمياع میاقتصيادی ی کارشناسيان دارد که هميه نیز وجود قواعد مشترکی

و شيدت « سيودآوری»زیيرا انگیيزه  ولید و اقتصياد کشيور اسيت بخش خصوصی در ت دادن بهمحوریت
ت  حال وقتی همه کارشناسان از همه باالتر اس« کردن و تكاثر ثروتجم »فعالیت بخش خصوصی برای 

نسبت به  «(مومَ و الئیا»، «انقالبی و لیبرال»، «طلبگرا و اصالحاصول»، «چپ و راست)»اقتصادی 
ها تجيارب بشيری اسيت و ایَ»های علمیه و متدینیَ نیز با گفتَ اینكه: یا موضوع اجماع دارند و حوزه

 پردازند، دیگر چيه راهيی در برابيرنمیرهبری نظام  ، به پشتیبانی علمی از«بیَ اسالم و کفر مشترک است
وقتی از یا سو، اجماع کارشناسی در ایَ موضوع وجود  عم ،در پس ماند!  مقام معظم رهبری باقی می

توان اداره کشور دارد و از سویی دیگر، اجماع انفعالی از طرف متكفلیَ فهم معارف دینی وجود دارد، نمی
 « کنيد مدیریت تواندنمی خأل در ایمجموعه هی  نظامی، هی : »16لهتعبیر معظمرا متوقف کرد؛ زیرا به 

                                                           
ی پيردازی در هميهپردازی سیاسی و  نظریيهت، به خاطر ایَ است که نظریههای علمیه اسآن حقیقت اول که گفتیم نظام مستظهر به حوزه»مقام معظم رهبری:   16

توانند در بياب نظيام اقتصيادی، در بياب ميدیریت، در بياب ی علمای دیَ است  آن کسانی میکشور در نظام اسالمی به عهده ی یا ملت و یاهای ادارهجریان
پيردازی یگر نظر اسالم را ارائه بدهند که متخصص دینی باشند و دیَ را بشناسند  اگر جای ایَ نظریيهمسائ  جنگ و صل ، در باب مسائ  تربیتی و مسائ  فراوان د

ای در هیچ نظامی، هیچ مجموعهههای مادی جای آنها را پر خواهد کرد  های غیردینی، نظریههای غربی، نظریهپر نشد، اگر علمای دیَ ایَ کار را نكردند، نظریه
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 را داریاز جينس نظيام سيرمایه هيای بيزرگ اقتصيادینظام اسالمی بنگاه»گرچه ایشان بارها فرمودند که 
د ميا اقتصيا 17که کشور را تبدی  به وال استریت ایرانيی کنيد  خواهیمما نظام اقتصادی نمی    خواهدنمی

عالوه بر ایَ، اگر به  اند اما در عم ، در برابر چنیَ اجماعی قرار گرفته« خواهیممیداری را ننظام سرمایه
ليه از بخيش خصوصيی، ورود درستی در بیانات رهبری تأم  شود، معلوم خواهد شد کيه مقصيود معظم

د به بخش خصوصی توسط ادبیات تخصصی علم اقتصا« مردم»در اقتصاد کشور است اما « عموم مردم»
داران تأوی  و تحریف شده که نه تنها عموم مردم نیستند بلكه قشر بسیار کوچكی از جامعيه یعنيی سيرمایه

کنند و حتی طبق آیات و روایياتی هستند که معمواًل از اعتقادات و رفتار عموم مردم متدیَ ایران دوری می
 که تقدیم شد، به تحقیر و تمسخر آنان مشغولند  

صوصی به معنای متعارف جهانی آن به محور اقتصاد در کشيور بخش خ که باعث شده ان  اصلیم لذا
به عبارت دیگر، ایَ سیستم   های الهی و انقالبی مردم ایران استآن با انگیزه بنشود، عدم تناس ما تبدی 

مْمنانه و ایثارگرانيه(  هایاندازد )انگیزهرا به راه می مكانیكی و بدنه و چر ، با سوختی که انقالب اسالمی
ری و دیگر مسئولیَ کشور بر رونق رغم اینكه چندیَ سال مقام معظم رهببه همیَ دلی  علی تناسبی ندارد 

 زیيرا ای در ایَ بخش صورت نگرفتيه اسيت کنند اما حرکت جدی و تحول اساسیمیکید أتبخش تولید 
اوصيافی ماننيد اميا  الميال اسيتثر و جم تولید در جهان امروز وابسته به بخش خصوصی با اخالق تكا

)که انقيالب و حضيرت اميام در ميردم  و عدم پذیرش تحقیر در مقاب  قدرت پول و سرمایه طلبیشهادت
َ   یران زنده کردند( مانند سوختی است کها ماشيیَ اداره ميادی در بياک  «حيرص و حسيد»به جای بنيزی

 ، خاموشيی یياو باعيث ُکنيدی، توقيف کنيدتالل میشود و لذا عملكرد ایَ ماشیَ را دچار اخيمیریخته 
                                                                                                                                                                                              

یخأل نمی آیيد ی اذهان مادی اسيت، ميی؛ یا نظام مدیریتی دیگری، یا نظام اقتصادی دیگری، یا نظام سیاسی دیگری که ساخته و پرداختهت کندتواند مدیر
  29/7/1389« شود؛ همچنان که در آن مواردی که ایَ خألها محسوس شد و وجود داشت، ایَ اتفاق افتاد جایگزیَ می

 در ثيروت هایقّليه بله، ندارد؛ اقتصادی رفاه امكان است دیگران به یوابسته اقتصادی لحاظ از که کشوری که دارد بحث ایَ[ خود] حاال»  مقام معظم رهبری: 17
 و باشيیم وابسيته خواهیممی ما کنید فرض حاال  ندارد امكان چیزی چنیَ باشد، اقتصادی و فكری آرامش و رفاه از برخوردار کشور اینكه اّما آیدمی وجود به آنجاها

 نفيت به مّتكی االن ي مث  ي تقریباً  محصولتا کشوری زنند؛می را حرف همیَ صریحاً  هابعضی االن کمااینكه بینیم؛نمی بودن وابسته در مشكلی سیاسی لحاظ از
 سیاسی؛ هایگسست بی،مذه و دینی هایگسست قومی، هایگسست اجتماعی، هایگسست به مبتال کشوری شده؛ رها فرهنگی لحاظ از کشوری فروشی؛خام و

 ایيَ بيا کشوری کثیری؛ یعّده محرومّیت و فقر مقاب  در ایرانی ي استریتي وال [ دارد وجود] آمریكا در آنچه قبی  از ثروت هایقّله با اشرافی، حاکمّیت با کشوری
 کسيی هاخانيه در کيه گرميا از خيب میرنيد؛می گرما از ایعّده شود،می گرم که هوا آشكار، اخبار همیَ طبق آمریكا در  خواهیممی چیزی جورایَ و خصوصّیات

 هم اوقات خیلی و شودمی گفته و رودمی در دستشان از گاهی آمارهایش ي که میرندمی زیادی کسان سرما از شودمی سرما وقتی یا خانمانی،بی یعنی ایَ میرد؛نمی
 هاقّليه ایيَ کنار در و دارد وجود هاییقّله که است ایَ معنایش است ي ایَ ثروتمندی کشور ي آمریكا  روتث آن با کشوری در  خانمانیبی یعنی ایَ شود ينمی گفته

  29/3/1395ها؛ دانشگاه اساتید از جمعی دیدار در بیانات« خواهیم!می چه ما خب  دارد وجود محرومّیت و فقر و نابسامانی و بدبختی هایدّره
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و فدا شدن برای اسالم و درگیری با گردنكشان عالم و مبارزه با  طلبیادتیعنی شه  واژگونی آن خواهد شد
کند که باعث ضربه به فرهنگ حرص و حسد و میاخالقی برای جامعه ایجاد محیطی ، کفر و شرک مدرن

رمایه و حاکمیيت بخيش خصوصيی بير سرنوشيت خيود و جامعيه را تحقیر در مقاب  سي شود وتكاثر می
)که به صيورت غیير عميدی و بخياطر را های حریص و دنیاطلب انسان حتی بالنسبه سرعت پذیرد ونمی

های بزرگ کند  البته ایَ روند از برکات و کارآمدیُکند می اند(بسترهای اجتماعی گرفتار ایَ اوصاف شده
وجب شده فرهنگ انقالبی و دینی زنده بماند و ماشیَ مدل اداره نتواند کشور را انقالب اسالمی است که م

به مقصد دنیاپرستی و جاهلیت مدرن ببرد اما از سوی دیگر انقالب اسالمی باید بتواند ماشیَ و مدل اداره 
 اهیمبخيو متناسب با آرمان خود را بسازد و اال تا زميانی کيه سيوار بير ماشيیَ دیگيران باشيیم و همزميان

آرمانهای خود را حفظ کنیم، با اختالل مداوم در عملكرد ایَ ماشیَ مادی مواجه خواهیم بود که ایيَ بيه 
تييداوم فشييارهای معیشييتی بييه مييردم و فقييدان امنیييت اقتصييادی و تشييدید  مانييدن تولیييد ومعط  معنييای

 هاست    نارضایتی

رهبری معظم با تیزبینی و درایيت عجیيب رسد گونه که در جلسات قبلی گفته شد به نظر میالبته همان
، سفارش علمی برای طراحی و ساخت چنیَ ماشيینی را «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»خود و با طرح 

اند اما نخبگان علمی در حوزه و دانشگاه به عنوان مسئولیَ طراحی ایيَ ماشيیَ و تيأمیَ ایيَ مطرح کرده
توضيی  وضيعیت  درانيد  اند بلكه منفع  بودهالی نداشتهسفارش علمی، در ایَ زمینه عملكرد موفق و فع

ای اختالف نظرهای اجتهادی )که در پیام تسلیت مقام معظم رهبری بيرباید گفت:  انفعال متولیان ایَ امر
گیری انفعيالی در ایيَ ( در کیفیت اداره کشيور باعيث موضي مرحوم هاشمی رفسنجانی به آن اشاره شده

ک اجتهادی از دیَ وجود دارد که اموری از قبی  نحيوه تيأمیَ ؛ زیرا یا درشودموضوعات کارشناسی می
به نحيوی امضيا  را داند و الگوی موجود در جهانترک بیَ اسالم و کفر میمش معاش و مدل اداره کشور را

در تميام ایيَ  بر ایَ حقیقت تاکیيد دارد کيهاما درک اجتهادی حضرت امام و مقام معظم رهبری  کند می
اختالف اجتهادی در مشيروطه شك  دیگری از همیَ کما اینكه  ؛ات امكان تسلط کفر وجود داردموضوع

 الله ند و شی  فضيخواه و ضد استبداد معرفی شدآزادی ، طرفداران مشروطه،نیز وجود داشت و در نتیجه
تعریفی از اص   کردباور نمی ی آن روزجامعه زیرا ؛استبداد و تحجر ی ازو مَ تبعه، متهم به طرفدار نوری

لذا بيه تيدریج  استبداد نباشد و هم طبق احكام اسالم باشد بر اساس وجود داشته باشد که هم حاکمیت 
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الله به عنوان یا عالم طرفدار استبداد شك  گرفت به نحوی کيه بيا اعيدام جو عمومی بر ضد شی  فض 
، یيا تعریيف و تولیيد یز رونيق اقتصيادیامروز ن ایشان در مرکز تهران، واکنشی منفی از مردم دیده نشد 

شود کيه د و تصور مینسبت به اصول آن اجماع دارن صصی در جهان دارد که کارشناسان از هر جناح،تخ
مقام معظم رهبری و وجدان  ماندگی و فقر خواهد بود  از سوی دیگر،هر راهی غیر از ایَ، به معنای عقب

ر خود عماًل مان  تحقق ایَ تعریف تخصصی در جامعيه ایيران قالبی مردم و بعضی از مسئولیَ، با رفتاان
فقیير و  را خواهنيد کشيور ایيرانمی شود کيه رهبيران انقيالبگونه قلمداد میشوند و لذا به تدریج ایَمی

نقيالب اکه  ه ایَ اختالف اجتهادی به ایَ سمت خواهد رفتمانده نگه دارند  به عبارت دیگر، نتیجعقب
وضيعیت  برایَ انقيالب اسيالمی درشيوند  بنيا« و توزیي  فقير تحجری و ناکارآمد» بهو رهبران آن متهم 

و بيا تيداوم فشيارهای اقتصيادی و عيدم طيرح  قرار گرفته و دچار خطر جيدی شيده «مشروطه اقتصادی»
های بزرگی ت، ممكَ است هزینهبرای خروج از ایَ وضعی از سوی دوستداران انقالب مشخص و روشَ
 شود  بر انقالب تحمی 

هدف از طرح ایَ مباحث در هیئات و مجالس عزاداری ایيَ اسيت کيه محبيیَ اميام حسيیَ )ع( لذا 
لیَ اميام اخالق قياتهمان  ست که جامعه امروز را بهیایَ ماشیَ اداره متداول، ابزارکه کنند  بصیرت پیدا

ُخلق   که ه شهادت رساندرا بامام حسیَ )ع(  ایجامعه؛ زیرا طبق زیارت اربعیَ، کندحسیَ )ع( دچار می
ْتهُ » ْنیا َغرَّ هُ  َوباعَ  الدُّ ااْلْرَذل   َحظَّ َرَتهُ  َوَشری ااْلْدنی ب  َ   آخ  َم الثَّ ، وصيف «َهيواهُ  فيی َوَتَرّدی َوَتَغْطَرَس  ااْلْوَکس   ب 

 شود تا حرکت هیئات،ها شده بود  امروز نیز باید مْمنیَ بدانند ایَ اوصاف در کجا تولید میاجتماعی آن
ضيد  هيایبله با ایيَ کانونمساجد، نمازهای جمعه )به عنوان باالتریَ مقدورات نظام الهی( به سمت مقا

اند بتواننيد از آن که گرفتار ایَ بسترهای اوصياف رذیليه شيده بسیاری از مردمی و معنویت بروداخالق و 
نه را نیسندند و از کشور گرچه ممكَ است اقلیتی نیز ایَ فضای جدید مجاهدانه و مْمنا فضا جدا شوند 

 ایيران، ای از کشور خارج شدند  اما اکثریيت ميردمطور که با پیروزی انقالب نیز عدهخارج شوند، همان
لذا از وضيعیت فعليی در  اخالقی را دوست دارند که منتسب به امام حسیَ )ع( و ائمه اطهار )ع( باشد و

 نحوه اداره کشور ناراحت هستند 

ی بيود بير مباحيث مرحييوم شيرح و تفصيیلحيث، بسلسيله تميام ایيَ  ره کيرد کيهدر پایيان بایيد اشيا
 کيه طيی آن،« فتمان انقهال  االهالمیگ»در فص  دوم کتاب  سالم و المسلمیَ استاد صدوقاالحجت
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تبییَ شده اما در ایَ مباحث، صرفًا سيه وصيف  جریان ُنه وصف رذیله در ابعاد گوناگون مدل اداره غربی
های دیگر، به تبییَ امید است در فرصت مورد اشاره قرار گرفت که« المال()جم حرص، حسد و تكاثر »

البته بحث مهم دیگر، راهكارهای جایگزیَ  ی جاری در مدل اداره مادی پرداخته شود سایر اوصاف رذیله
بررالهی »برای طراحی ماشیَ جدید و مدل اداره الهی است که تفصی  آن را باید در فص  سيوم از کتياب 

دنبيال کيرد  « ه تئوری تولید ثروت، قدرت، اطالع در البک زندگی غربی و البک زندگی االالمیال
شناسی رسد آسیبدر واق  ایَ سلسله بحث، فعاًل در صدد تبییَ تفصیلی راهكارها نبوده چون به نظر می

 اکارآمد  ای است که فقدان آن، موجب ارائه راهكارهای نصحی  از وضعیت اقتصادی کشور، حلقه مفقوده
در اقتصاد کشور هنوز به صورت صحی ، تصویر و ترسیم نشيده « صورت مسأله»در واق   شده و متداول
 عوامي  ایجياد مشيك  ، توصیف صيحی  ازبرداشته شود ح  مشك  برای ی که بایدلذا اولیَ قدم است 
گياه فهيم در صورتی که تفاهمی نسبی پیراميون توصيیف از مشيك  و عوامي  آن شيك  بگیيرد، آن است 

 راهكارهای صحی  و تبییَ آن تسهی  خواهد شد  


