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 2جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

17/6/63 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

برادر حجت االسالم حسینی: بسم اهلل الرحمن الرحیم، بحث روز قبل، درباره تقسیم بندی بود كه باید تحت 

ها قرار گیرد. گفتیم كه سه بحث سیاست كلی داشت: یک فرهنگ، یكی اقتصاد، و یک هم «تعاونی»عنوان 

خرد كرده بودیم در پائینی ها،  سیاست، و برای هركدام از آنها دو بند عرض كرده بودیم كه بعد آنها را عمالً

 یعنی در سیاست اجرائی آن.

اگر در آنها سئوالی مطلب به ذهنتان میرسد، بفرمائید تا صحبت كنیم یک سئوال در كلیات بود كه در بحث 

الگوها می باشد كه گمان می كنم بر روی این بحث، خوب پیاده شود، عرض كردم هرسه آنها، سه خصلتی 

ت یک چیز هستند. مثل حجم مخصوص، سرعت مخصوص و وزن مخصوص این شیی، هستند كه سه خصل

همه اینها با پالستیک بودن آن یكی است. در عین حال كه این جور نیست كه اول كار كه می خواهید شما 

 این را شناسائی كنید وزن یا حجم یا سرعت آن را منتزع نكنید.

ل در جزئیات كارهای حكومتی هم بعداً عرض میكنیم كه خود حتماً باید آنها را مالحظه بكنید. در عین حا

این بخش خاص اقتصادث هم مشخصاً انشاء اهلل امروز بحث میشود، جادادن این اصل ها ذیل اینها اجتناب نا 

 پذیر میشود.

را  برادر نهاوندیان: در جلسه قبل آنچه كه صحبت شده در مورد تعریف تعاونی بود و اینكه خالصه این تعاونی

كه ما می خواهیم بسازیم، باید با تعاونی قانون اساسی، یک نوع سازگاری داشته باشد، و سپس بحث طریقیت 

و موضوعیت قانون اساسی مطرح شد و این شیوه برگزیده شد كه فارق بین بخش تعاونی با دو بخش دیگر را 
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سرمایه( كه خود این كمک به مردم  آنگونه كه قانون اساسی ذكر می كند در آوریم )مثالً كمک به مردم بی

بی سرمایه، یک هدف مطلوب عند الشارع است كه برای رسیدن به این هدف، خود شرع راه هائی دارد كه 

باید از فقه استخراج گردد، و به این ترتیب مدلل شود كه تعاونی همین است و غیر از این هم نیست )حاصل 

 جلسه قبل(

بود كه سیاستهای كلی و اجزائی كه ذكر شد، خیلی از آنها برای دو بخش سئوال دیگری كه مطرح شد، این 

 دیگر اقتصاد هم هست.

اگر بین اینها تمیز دهیم، یعنی اول چ خطوطی را كه برای كل اقتصاد هست، بنویسیم، سپس تعاونی را با آن 

بالعكس می كند؟ خالصه تعریفش، بر این كلی قید بزنیم و ببینیم همین ها حاصل میشود یا نه، و یا حركت 

به گونه ای خاص تر،سیاست های تعاونی معلوم و روشنتر گردد، یعنی قید بخشی آن درخشنده تر باشد )كه 

در جلسه قبل وقت برای به بحث گذاردن این پرسش كافی نبود( مثالً فرض بفرمائید در بخش فرهنگی 

اینطور نیست كه در بخش دولتی و بخش این  -« حفظ و رشد انگیزه همكاری های متقابل مذهبی»هست: 

این ویژه تعاونی نیست، خود اینطور پیداست كه « رشد اطالعات مذهبی»خصوصی چنین چیزی نباشد، یا 

اینها یک چیزهائی است كه باید در كل حركت اقتصادی باشد و در هر سه بخش اقتصاد هم هست، پس 

نیم )آقای حسینی: و اطالعات بخشی را هم( كه آنوقت بیائیم آن را بنویسیم بعد قید تعاونی را بر آن بز

 ببینیم كه تعاونی بودن چه ویژگی را اضافه می كند.

برادر حجت االسالم حسینی: من سئوالم این است ما این تعاونی ها را گفتیم یعنی افرادی كه از نظر مالی 

امكانات مالی در خدمت اینها ضعیف هستند و در تكایا و حسینیه ها و مساجد یک مؤسساتی درست شد كه 

می گذارند با حفظ اختیاراتشان رابطه این افراد با این نهادها، كه نهادهائی غیر متمركز هستند، چه رابطه ای 

باشد؟آیا روابطشان فقط این باشد كه بیایند و حوائج مادی شان را فقط اینجا تأمین بكنند؟ یا اینكه اینها به 

به خود اینها می دهند، رفتارشان یک رفتاری باشد كه غیر اداری باشد، یعنی  همان میزان كه اختیارات را

تومان قسط چرخ  151رفتار اخالقی و اسالمی باشد. قسط این ماه را نرسیده است بدهد، بروم بگویم كه 
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عقب افتاده؟ یا اینكه سلوك، یک سلوكی باشد كه با یک دید بازی نسبت به آن نگاه بكنند و سعی كنند 

یمان او را تقوین كنند، هیچ به رو نیاورهند، تا خودش بیاید از سنگینی دین به عنوان یک مسأله شرعی ا

 خوابش نبرد.

قصه ای را ولو خارج از بحث هست، خدمتتان عرض كنم، می خواهم مسأله انگیزه را ترسیم كنم مرحوم 

وده كه تربیت مذهبی سنگین منظمی جدما، مرحوم آمیرزا طالب، صاحب اسرار العقائد )ره( جزو افكارش ب

داشته اند، همراه این عقائد كه مالحظه می كنید، دعاو گریه و دوری از تصوف هم بوده، در این حال ثبت 

اسناد آن وقت پهولی ایشان بوده انضباط و تنظیم كارهایشان هم، خیلی دقیق بوده، بعضی از متدینینی كه 

یگر و در كاغذش نوشته میشده، مثالً رسم بوده آن وقت كه دو تامو مثالً قرضی را می گرفته اند از كسی د

)نخ( از محاسنش را گرو می كشیده آنهم توی همان پاكت می رفته توی صندوق كه این صندوق و 

محتویاتش بعد از ایشان ماند و بدست مرحوم والد رسید و ما دیدیم. آنوقت، آنطور كه برای مرحوم والد نقل 

كه بابا من باالی سر بعضی ها كه می روم، كه خانواده اش می فرستادند كه این در حال نزع فرموده بودند، 

است و مضطرب، شما بیائید دعا كنید تا این آرام بشود، تلقین كنید، من می رفتم و گاهی میدیدم كه این 

یشان ضمانت می فرد محتضر با نگرانی می گوید: من دارم از دنیا می روم و دین برگردنم هست، آنوقت ا

 كرده آن فرد راحت میشده است.

پاس نشده، ضامن آقا كجا هست؟ ضامن را  17این حالت غیر از حالتی است كه بیائی و بگوئی، قبض شماره 

 بفرستی باالی سرش كه احساس بكند دارد آبروی اقتصادی اش از بین می رود.

، این بخش سیاسی «براساس اصالت مذهب ایجاد همبافتی معیشت و مذهب»تمام حرف ما در این است كه 

درست شد.اینها بگونه ای باشد كه محرك درونی برای افراد درست كنند و من می خواهم عرض كنم كه اگر 

شما پرورش جامعه را به شكل متمرك عمومی بیینید آن را باید چكار كرد؟ وضعیت رفتار كسانی كه وام می 

 مدیره ای كه میخواهد اعمال مدیریت بكند، نباشد.دهند، یا هیئت مدیره، مانند یک هیئت 
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باشد و این یک فرهنگ دیگری را به نظر می آورد و اجرا « قول معروف خیر من صدقه یتبعها اذی»به گونه 

می كند. یعنی منت و اذی در كار نباشد، اصالً اینكه وقتی با آنها برخورد می كنند، هیئت مدیره از آنها 

شرمندگی بكنند از اینكه ما واال! این كارهایتان جور نبود كه یک كاری بكنیم كه اصالً  معذرت بخواهد، اظهار

در دفتر نوشته نشود، و من غیر مستقیم بتوایم به شما برسانیم.سعی هم كرده، او می آید معذرت بخواهد 

این آقا، ثروتمند  ولی اینها معذرت بخواهند،.... دلداری بدهند، یعنی محیط پرورشی ساختن، به گونه ای كه

بعداً میشود یا نمیشود ولی وجداناً خودش را جوری كند كه بعداً از پایه های محكم پول دادن به این صندوق 

باشد، نه اینكه وقتی كه پولدار شد بگوید، پدرمان را در آوردند، آبرو برایم در فامیل و محل نگذاشتند، اصالً 

ه دیگر.چشم نمی خواهد تو چشم اینها بیفتد، پنج قسط او دیر شده چرخ و دستگاه را بردارد و برود در محل

 د كه همه فهمیدند، اینجور نباشد.«بود، یک جوری بر سر او آ

را اصل نگیرند دولتی به « پول« »شور نزنند كه خیلی از آن می سوزد، شور بزنند كه چقدر یمان می سوزد»

ی گرگی میشود، یا اصالً اینكار از او نمی آید، این باید گونه متمركز، این رقمی كه هست، یا توش خیلی دزد

جلسه ای باشد كه دعای كمیل اش را داشته باشد، حسین حسینش را داشته باشد، زیارت عاشواش را داشته 

 باشد مسأله گفتنش را داشته باشد و این سلوك را هم داشته باشد، كار اداره نیست.

واهیم، اطالعات را بخش وام و غیر قرض الحسنه و روایات زیادی كه اطالعاتی را كه ما در این قسمت می خ

دارد، كراهت خودش، تاخیرش این اطالعات به طور عام نیاز همه بخش ها نیست، در بخش دولتی آن چنان 

 – بدانند است بد حاال اینكه نه–ضرورتی ندارد كه حاال عواملش همه بدانند كه )آنها هم بدانند خوب است 

 یک بداند، را چیزهائی یک باید مالیات درگرفتن كه كنید فرض دولتی، بخش ولكن( است اضافه اطالعات

 . بیاید هست، نزدش در خدا مال از مالی كسی اگر كند اعالن و بایستد شهر از بیرون كه ای مسأله

حیاناً ممكن اینها را این الزم ندارد و بحث درباره خمس و معامالت و... بخش خصوصی در یک سطح دیگری ا

است بحث مضاربه، مساقات... را الزم داشته باشد، ممكن است این كاگری كه یک چرخ خریده الزم داشته 

باشد به مقدارش كه به درد این بخش خاص میخورد، متناسب با همان بخش بحث به اصطالح وام هست، 
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مكاسب، مطابق با ذهنیت  بحث انفاقات هست، بحث كاركردن و كار نمودن و رعایت... بحث مختصری از

 اینها، طبقه ای كه می آیند، چه كسانی هستند؟

 برادر نهاوندیان: این تقسیم فقط، همین تقسیم موضوع اطالعات می خورد؟

برادر حجت االسالم حسینی: موضوع اطالعات یک تقسیم می خورد، كه عمالً وقتی ما می بینیم اطالعات 

 در بخش احكام است. اینها، حفظ رشد اطالعات مذهبی، این

 حتماً عقائد اصول یک –اما در بخش چیزهای دیگرشان، یعنی این را به صورت یک سازمان كه نگاه كنیم 

 .است الزم

برادر نهاوندیان: اجاز دهید من یكی یكی این سیاست های نه گانه ای را كه بود بخوانم سپس حضرتعالی 

 ؟ )سیاست های نه گانه در بحث قبلی ذكر شده است( بفرمائید كه آیا این در بخش های دیگر هم هست

یعنی خالصه آیا كلی است برای كل اقتصاد، یا نه؟ اگر بلی، آن قسمت خاص تعاونیش، یعنی قید بخشی اش 

 را هم بزنیم.

 در بخش فرهنگی سه بخش است، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی.

تقابل مذهبی حاال آیا به همین نحو در بخش در بخش فرهنگی سه تا است: حفظ و رشد انگیزه همكاریهای م

 خصوصی دولتی هست یا نیست؟ و قید بخشی در اینجا چگونه خورده؟

برادر حجت االسالم حسینی: به نظر من اینها عام است آنگونه نیست كه خاص باشد یعنی همه دولت هم 

یت دولت مالكیتش به ان یعنی باید انگیزه متقابل مذهبی را در امر مدیریت تمام كند، بخش خصوصی هم نها

 كار اقتصادی اش به آن معنی، گسترگی ندارد.

 برادر نهاوندیان: مالكیت گسترده كه دارد.

برادر حجت االسالم حسینی: مالكیت دارد، ولكن آیا به راه انداختن آن یعنی كار اقتصادی هم دارد یا ندارد؟ 

كشت كند، یا بهتر است اجاره بكند، خودش این كار  یعنی اراضی خراجیه را دولت، آیا الزم است كه شخصاً

 را نكند.
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 برادر نهاوندیان: شخصاً یعنی عن استخدامه؟

برادر حجت االسالم حسینی: بله، اجاره دادن معنایش این است كه خیلی وضع را فرق می گذارد، یعنی دیگر 

بكند، فقط یک مقادر مال  آن كسی كه مستاجر هست، مالک منافع هست، میزان كار را زیاد بكند، كم

االجاره می دهد، به خالف آنكه اگر استخدام بكند و خودش بخواهد كار اقتصادی بكند، قاعدتاً اجاره نباید 

بدهد، باید یک اداره وسیعی درست كند یک سازمان درست كند، آبهای وسیع... مثل مالكین بسیار بزرگ و 

 .قدیم هم مالک بزرگ بوده نه اینكه نبوده است

دولت و شاید هم من اضافه بكنم، و شاید هم در زمان قبل از اسالم همان صورت مالكیت بزرگ دولت... 

 نهایت اینكه، كه اینها همه میشدند رعایای حكومت.

برادر نهاوندیان: و ارگا كه همین نظر را دارند در مورد شرق، وجه تولید آسیائی كه مثالً در حكومت های 

لنین « دولت»دولت غیر از آن ریشه دولت است كه در غرب هست كه توی ان رساله استبدادی شرق، ریشه 

است. و ماركس و انگلس... با استناد به بعضی از حرفهای ماركس، میآید می گوید كه در شرق، حساب فرق 

اظ اینكه می كرده و مسأله، مسأله آبیاری بوده، از آبیاری خادمین ویژه آبیاری الزم بود ایجاد بشوند، به لح

قلت آب بود، بعدا این خادمین یواش یواش شدند مخدوم، یعنی مدیریت كشاورزی افتاد دست اینها و به این 

ترتیب دولت پایه اصلی چیزش، روی اقتصاد بود و تنظیم امور كشاورزی كه اگر دولت نبود، امر اقتصاد اینها 

 ز. آنوقت یک بحث مفصل در اینجا دارد.فلج می شد، به این ترتیب خادمان دیروز شدند مخدومان امرو

برادر حجت االسالم حسینی: بهرحال، حاال آیا باید واقعاً انفال را خود دولت متصدی بشود یا بدهد به اجاره؟ 

 و این فاصله می گذارد در معنای كار اقتصادی دولت.

أله فرهنگ میشود آیا به حضورتان عرض كنم كه برگردیم به انگیزه متقابل مذهبی، عرض كردم كه در مس

انگیزه متقابل برد؟ باز صورت فرهنگی می شد چیززیاد بدهند تا موقعی كه یک عده خودشان بیایند كار را 

یعنی دیگر اینكه خدمت متقابل را،  -2توی بخش اقتصادی، اقتصادی  -1فرهنگی بكنند، ولكن شكلش اول، 

 اقتصاد –سیاست  -كلی، اول سه بخش فرهنگهمكاری را، همكاری اقتصادی می نامیم توی آن سه بخش 
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 تعاونی اقتصاد خصوصی، اقتصاد و دولتی اقتصاد اقتصاد، بخش در بعداً تا، سه این در ضرب گوئیم می كلی را

ی هم كمک اقتصادی بكند، دولت بخش كه دهد می معنائی باز آنجا در شده، نوشته اساسی قانون توی كه

 نند؟ یا وظیفه مردم كم اقتصادی كردن به دولت هست؟برای اینكه مردم كمک اقتصادی بك

با احتمال ضعیف این حرف را میشود زد، اگر مثالً خمس و وجوهات دیگر را بخواهیم بدهیم به دولت، به 

شرط اینكه شكل دولت را عوض كنیم، باز میشود شكل همان حسینیه ها و تكایلو... و دولت در شكل بریده 

 تولیتش تجزیه می خواهد باشد. اش چكار می خواهد بكند؟

 برادر نهاوندیان: دولت هم باید سیستم تكایا و مساجد بشود؟

 برادر حجت االسالم حسینی: نه، می خواهیم ببینیم چه سیستمی را، چه نحو ارتباطی دارد؟

 برادر نهاوندیان: قاضی.

 برادر حجت االسالم حسینی: امور مالی اش چه نحو ارتباط دارد؟

حكمت »وندیان: در واقع حاكم باید برگردد به آن شكل اصلی كه بوده، حاكم به معنای حكومت، برادر نها

 «بفالن

 برادر حجت االسالم حسینی: یعنی قاضی بیاید آنجا را اداره كند یا والی؟

 برادر نهاوندیان: بله، قاضی والی را هم قاضی نصب می كند.

 كار كند؟برادر حجت االسالم حسینی: در امور اقتصادی چ

برادر نهاوندیان: امور اقتصادی اش چون خیلی كم میشود، یعنی واقعاً زمان حضرت امیر المؤمنین صلوات اهلل 

علیه، در صد تخصیص وقت كسی را كه به عنوان والی می فرستادند به امور فصل خصومات چقدر بوده، و به 

 امور دیگر چقدر بوده؟

ثالً اخذ خراج و غیره بوده و به این امر چقدر بوده؟ به هرحال می برادر حجت االسالم حسینی: به امور م

 خواهم عرض كنم كه این سه تا، همه اینها را میشود برای سه بخش قرار داد.

 برادر نهاوندیان: میشود گفت؟
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برادر حجت االسالم حسینی: میشود در سه بخش قرار داد، نهایت در شكل های مختلف، كه همان قید 

 است.بخشی الزم 

برادر نهاوندیان: من خالصه دنبال این هستم كه وقتی می گوئیم كه خطوط كلی یک امری، اگر عام باشد و 

 هیچ نوع تخصیصی برای آن نداشته باشد، نمیتواند تعیین كننده باشد. 

 برادر حجت االسالم حسینی: متقابل مذهبی

 برادر نهاوندیان: همكاری های متقابل مذهبی.

« نوشت»سالم حسینی: اینجا یک قید را میشود پشت سر همه اش زد، خیلی راحت مثالً برادر حجت اال

بعد میشود در پائین آن ذكر كنیم كه طریق اجرای آن افرادی « در بخش تعاونی»یا« متناسب بخش ها

 هستند كه كار ندارند و خالصه ضعفاء هستند.

این بخش ذكر فرموده اید، و آن اینكه، مورد  حضرتعالی برای« فارق»برادر نهاوندیان: تا حاال فقط یک 

موضوع این بخش، افراد ضعیف البنیه از نظر اقتصادی هستند پس فارق دیگری این بخش ندارد؟ این قید را 

 به همه این مطالب بزنیم؟ چون ما االن قرار شده كه برویم ابواب خاص فقهی را در آوریم؟ آیا در آنجا فقط

ی: كسانی كه آنجا تحت پوشش هستند، حتماً فقط همین افراد هستند، یعنی برادر حجت االسالم حسین

 بخش خصوصی را جزو اینها نمی آوریم.

 برادر نهاوندیان: آنجا ولو لتجمل را هم شامل میشود.

 برادر حجت االسالم حسینی: )عیبی ندارد( اگر جزو ورشكستگان باشد عیبی ندارد.

 كستگان.برادر نهاوندیان: ما نگفتیم كه ورش

برادر حجت االسالم حسینی: نه. آن ولو كان لتجمل، نسبت به كسی است كه ورشكسته شده است. خالصه 

 واجب الزكوه.

 برادر نهاوندیان: اهل علم را هم شامل میشود؟
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برادر حجت االسالم حسینی: می آید، البته اهل علم باید باشد، بخش اقتصادی اش نمی خوره، چطور 

 ل مذهبی در بخش اقتصادی.همكاریهای متقاب

برادر نهاوندیان: یعنی اگر ما مالك را این قرار دادیم كه كسانی كه دستشان به دهانشان نمی رسد، خودشان 

 سرمایه ندارند، زندگی آنها را می خواهیم از طریق معقولی تأمین كنیم.

اقتصادی است یا فرهنگی؟  آیا تو بخش« از طریف معقول تأمین كنیم»برادر حجت االسالم حسینی: بر سر 

اگر بخش فرهنگی است، می شود طالب را فرض كنیم، اینها مشابه اند، اگر در بخش اقتصادی است، آن 

 دیگه جایش در حسینیه و این حرفها نیست. یک جای دیگر ، فرض كنید مدارس علمیه یا مؤسسات نظیرش.

خواهیم امر تولید قرار بدهیم، تولید به معنای اعم،  برادر نهاوندیان: یعنی كسانی را كه راه اعاشه شان را می

 تولید كاال، خدمت، یاهر چیز دیگر.

برادر حجت االسالم حسینی: خدمات اقتصادی، حفظ انگیزه همكاریهای متقابل اقتصادی مذهبی، انگیزه 

 اشته باشد.را حتما دارد، یعنی باید عمل حاصل اقتصادی د« اقتصادی»مذهبی در بخش اقتصادی فالن. قید 

برادر نهاوندیان: پس حفظ و رشد انگیزه مذهبی در همكاریهای متقابل اقتصادی باز این هنوز ویژه تعاونی 

 نشده است.

افراد »را بزنیم آنوقت این « افراد موضوع این بخش»برادر حجت االسالم حسینی: ویژه تعاونی در صورتی كه 

 نیم.را ما می توانیم توصیفشان بك« موضوع این بخش

یک طرف قضیه هستند، یک « افرادر موضوع این بخش»حاال سئوال اینست كه چه نحوه ای بزنیم كه 

طرفش هم واقعاً همان مدیریت است مثل كسی كه حسینیه را می گرداند هست. كاسب باشد یا تاجر خرده 

بتواند انجام شود، یعنی سلوك  پا باشد یا بزرگ... ما واقعاً انگیزه او را هم باید پرورش دهیم تا این نحو سلوك

قول »بازاری با او نكند، خیلی فرق دارد بین سلوك بازاری ها با هم با این سلوك خاصی كه می گوئیم 

 «.معروف خیر من صدقه یتبعها اذی
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البته برای بازار هم اعتالء به این است كه یک روز برسد كه آنها هم عاداتشان كامالً انسانی می شود. االن در 

ازار یک نحو ابراز عدم نیاز به فروش از شیوه های معامله است مثالً من ده هزار دستگاه تلفن دارم، شما هم ب

 خریدار هستید، دالل كه می آید پهلوی من می گوید: تلفن ها فروش رفت. می گویم:نه.

 می گوید: می خواهی بفروشی؟ می گویم: تا ببینیم چطور میشود.

. می خواهم بفروشم، عجله هم دارم، چكی هم دارم كه ممكن است برگشت بخورد، معلوم نیست االن بفروشم

 دالل می گوید: حاال معلوم نیست با این قراردادی كه باز این بسته شده، وضع تلفن خوب بماند....

میگوید: آنهایش دیگر توكل برخدا. ما هیچ وقت توی این فكرها نبودیم )در حالیكه همه عمرش در همین 

 بوده است( بعد می گوید حاال اگر یک مشتری پیدا كردم، می آورم.فكر 

میگوید: خیلی خوب. می آید پهلوی شما، شروع میكند به توصیف تلفن ها... شما به فكر می افتی كه برخی، 

 حاال برخورد من و شما با هم هست كه نرخ تلفن را معین می كند.

بلكه من گمان می كنم این بخش )تعاونی( میتواند معلم در خود این بخش باید یک آن چنان چیزی باشد، 

جامعه بشود، یعنی آدم صالح بسازد و بفرستد توی بخش خصوصی، یعنی همه كسانی كه اول كار ندارند و 

هائی از اینها كه عرض »احتیاج به كار دارند، همه آنها، آنهائی نیستند كه تا آخر كار كاسب و ضعیف بمانند، ا

پوشش تعاونی در می آیند و بعداً هم در خصوصی رشد می كنند و ثروتمندان بخش خصوصی دارند از تحت 

 می شوند.

برادر نهاوندیان: شما در این طریق كه به ذهنتان هست، افراد فعال در بخش تعاونی را چه كسانی می دانید، 

وی مساجد دارند اداره می آنهائی را كه تحت پوشش این بخش هستند یا آن افرادی كه مثالً آن دستگاه را ت

 كنند؟

برادر حجت االسالم حسینی: افراد تحت پوشش، كه یک روزی خودشان می شوند جزو افراد اداره كننده و 

باالتر كه در عین حال ممر اقتصادی خودشان جای دیگری هست، اینجا نیست، به شرطی كه كسانی كه 

شود، و حتی خرج ایاب و ذهاب اینها به عنوان وظیفه داخل مدیریت اینجا هستند اصالً پول به آنها داده ن
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مذهبی دارند این كار را می كنند، و كسی كه وظیفه مذهبی می خواهد انجام دهد، صدقه می خواهد بدهد، 

 آیا می گوید آقا لطفاً یک پولی به من بهید كه من می خواهم صدق بدهم.

ند، چرا خود این افراد تحت پوشش، امورات خودشان را برادر نهاوندیان: اگر قرار شد دولت به اینها كمک بك

 اداره نكنند؟

خود « بهره گیری از مدیریت مجانی»برادر حجت االسالم حسینی: نه، یكی از شرائط ما همین است یعنی 

سنخ مدیریت نباید سنخ دولت باشد، اگر رفت تو باب اینک پول بگیرند، حقوق بگیرند، آن شكل فرق میكند 

م از قبیل قضیه و العاملین علیها باشد، می خواهیم از قبیل كسانی بوشد كه بنا به وظیفه شرعی نمی خواهی

 دارند به ضعفا رسیدگی می كنند.

 برادر نهاوندیان: اگر و العاملین علیها باشد، چه اشكالی دارد؟

ول را مال خودش برادرحجت االسالم حسینی: اگر والعاملین علیها باشد كه احساس مأموریت بكنند، این پ

 نمی داند، غیر از این است كه یک صندوقی هست ماهانه خودمان هم یک چیزی می ریزیم تو صندوق.

 كسانی كه آنجا می آیند، جزو كسانی هستند كه خودشان اهل صدقه فی سبیل اهلل هستند.

ات بدهید برای خودش برادر حجت االسالم حسینی: صدقه گیر نگذارید، صدقه ده بگذارید. صدقه گیر را امكان

 كار كند.

 برادر نهاوندیان: آن و العاملین علیها كه شرع قرار داده، حاال البته آن در امر زكوه.

برادر حجت االسالم حسینی: آن در امر اخذ است، فرقش همین جا است و خیلی زیا است این میخواهد اداره 

 یک اغنیاء كه میگرفته انجام شرع در داده می انجام شرع كارهائی یک –كند و پول را بدهد به افراد 

 به فقرا. كردند می هائی رسیدگی

 برادر نهاوندیان: االن شما می خواهید اینرا به نحو تشكیالتی بكنید.

برادر حجت االسالم حسینی: این را نمی خواهیم، كسانی كه مدیریت این را دارند غیر از این باشند كه واجد 

 این شرایط باشند.
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نهاوندیان: اگر یک كسی از شما بپرسد چرا این را می خواهید تشكیالتی بكنید شرع كه گذاشته بود و برادر 

 به اغنیاء توصیه می كرد كه انفاق كنید، خود آنها، و بعد عاطفی اش قویتر بود.

 برادر حجت االسالم حسینی: قویتر هم هست.

د، تا وقتی كه شما پول نفت را از این شكلی برادر حجت االسالم حسینی: لذا این تا یک مدت خاصی میشو

درصد را  56درصد، كه من یک سئوالی هم از حضرتعالی داشتم: این  56كه هست برگردانید، یعنی از این 

درصد از كجا گرفته میشود؟ می خواهم  14درصد مال مالیات، آن  14گفته میشود این است بودجه دولت، و 

نفت است. اگر پول نفت را شما می دهید به اداره ای ها، به اضافه پولهای بگویم آنهم وابسته به همین پول 

 دیگری كه دارید اداره ای ها می روند جنس می خرند. این پول تزریق میشود به مردم.

برادر نهاوندیان: یكشب خدمتتان بحث آماری اش را كردیم، در تحلیل بودجه كه این درآمدهای دولت چند 

 درصد. 81ست؟ بیش از درصد متكی به نفت ا

برادر حجت االسالم حسینی: این وضع می خواهیم تغییر بكند، تا تغییر نكرده یک عواقبی دارد كه ما 

مجبوریم تحمل بكنیم ولی انشاء ا...تعالی كشور خودش تولید كننده شد ما به هیچ عنوان حاض نشدیم كه 

 مدیریت استخدامی. مدیریت مردمی با انگیزه مذهبی را، این را عوض بكنیم با

اینرا به صورت یک حزب داریم نگاه می كنیم، این نهایتش این است كه وقتی كه واقعاً وضع تولید و مصرف 

عوض شد، دیگر تعاونی هم حذف شود، تا وقتی كه ای قانون اساسی الزم باشد، اینرا كه نمی شود مثل قرآن 

 مجری یجری القانون هذا و بگوئیم -القمر و الشمس مجری –همیشگی دانست، بگوئیم القرآن تجری 

 رفی كسی نمی زند.ح چنین – القمر و الشمس

 برادر نهاوندیان: یعنی ترتیب طبیعی اش این است كه با منتفی شدن مموضوع نیاز ش، این منتفی شود؟

 برادر حجت االسالم حسینی: همین.

 ند، از طریق تعاونی بكند.برادر نهاوندیان: یعنی دولت اگر كمک مالی خواست به ضعفاء بك
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برادر حجت االسالم حسینی: نه، دولت بعداً پول دارد، در نهایت كار، كه اینقدر بخواهد كار كند، نه ادارات 

 این رقمی هستند و نه جامعه، این جامعه اینجوری است، یک جامعه دیگری میشود، 

 برادر نهاوندیان: كه هیچی اش هم معلوم نیست.

 م حسینی: چرا.برادر حجت االسال

 برادر نهاوندیان: حاال انفال آن موقع هست كه درآمد دولت از آن محل كه كما كان قوی است.

برادر حجت االسالم حسینی: بله، برای جاده ها و... كافی است، جاده ها را شما اضافه كنید به آن، و ببینید 

د برای برق می كشند ارتباطات تلفن را كه كه مثالً شاهراه هائی كه برای نفت می كشند، برای گاز می كشن

 خیلی نزدیک كه متصل كنیم به شاهراها.

برادر نهاوندیان: پس بهرحال دولت، كماكان به عنوان یک قطب اقتصادی بسیار مهم می ماند، حتی در آن 

 شكل مطلوب حضرتعالی هم هست.

 برادر حجت االسالم حسینی: چه نحو قطبی؟ سئوال همین است.

هاوندیان: خالصه مجموع ایندو روند مالی به اسم دولت، بده و بستانش از هر شخصیت اقتصادی در برادر ن

 كشور بیشتر است.

 برادر حجت االسالم حسینی: حاال آیا از مجموع هم مثالً قابل قیاس با مجموع هم هست؟

كشور و تولید  برادر نهاوندیان: قابل قیاس كه هست منتهی درصدی است دیگه، االن درصد بودجه كل

ناخالص بخش های دیگر باال برود خوب این كمی میآید پائین، اما همین نسبت را برای هر شخصیت دیگری 

 حاسبه كنید، قابل قیاس با دولت نمی شود.

 برادر حجت االسالم حسینی: نه، عمل اقتصادی هم دولت می كند؟ یعنی تولید كننده هم هست؟

یعنی می خواهید بفرمائید به نحو استخدام چون خود دولت كه هیچوقت  برادر نهاوندیان: عمل اقتصادی،

 عمل نمی كند، افراد می كنند.
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برادر حجت االسالم حسینی: یعنی مثل كارخانه ای كه دارد، یا تجارت می كند به نحو استخدامی؟ زراعت 

ا عمل می كند در می كند به نحو استخدام، صناعت می كند به نحو استخدام، مثل یک مالک خصوصی آی

 این سه بخش؟

و « استخدام»برادر نهاوندیان: انشاء ا... یک جلسه ای این را خدمتتان باید استفاده كنیم كه تمای زان به نحو 

 چیست؟« اجاره و وكالت»بنحو 

 برادر حجت االسالم حسینی: آیا وكالت هم میدهد؟

 برادر نهاوندیان: چرا ندهد؟ وكالت بدهد.

معنایش این است كه از باب اجاره در بیاید، معنای « وكالت بدهد»الم حسینی: همین، آیا برادر حجت االس

 استقالل در تصرف پیدا می كند.

غیر از این است كه منفعتی را میفروشد فروشنده منفعت ملک است، یا وكیل و مباشر می گیرد برای اداره 

 این كار.

 دو تا كار است.

یخواهد بدهد برای تجارت خارجی، یک نحو این است كه مركزی درست بكند به برادر نهاوندیان: مثالً ارز م

 نحو استخدام.

 برادر حجت االسالم حسینی: در آن موقع اصالً تجارت خارجی می كند؟

برادر نهاوندیان: بسته به مصلحت است، آیا میشود آن شكل مطلوب را به نحوی ترسیم كرد كه همه مصالح را 

 كنیم، یا نوسان دارد؟ بتوانیم االن تعیین

 برادر حجت االسالم حسینی: كلیاتش، یعنی استراتژی آن را می توانیم تعیین كنیم. 

برادر نهاوندیان: جهت را می توانیم تعیین كنیم در مسئله جهت قطعاً آن كل به نحو استخدامی آن به لحاظ 

 را تمام كنیم( اینكه شكوفائی و ابتكار را مانع میشود )اگر این را بتوانیم كلیش
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برادر حجت االسالم حسینی: این است یا اینكه اصالً معنای مدیریت این مطلب را بیرون می دهد. مالكیت 

 من، مالک منفعت، به نحو مدیریت است؟ یا نه؟ اینها را حداقلش در بخش دولتی بای بحث كرد.

اگر دور و برش بچرخیم، می بینیم تا برادر نهاوندیان: آنجا در آن حدی كه خالصه، وجوه تمایز را یک كمی 

آیا وجه تمایز دیگری ندارد، « افراد تحت پوشش»اینجا فقط به یک وجه تمایزرسیدیم و آن عبارت است از 

 داشت از این بحث ها یک وجه تمایز دیگری به دست می آمد.

گونه اقتصادی ندارد؟ یک برادر حجت االسالم حسینی: اما بهره گیری از انگیزه مذهبی برای عمل اداره، هیچ 

سئوالی: ما اگر به عنوان مصلحت، این مصلحت است كه پول پرسنل بدهیم یا یک كاری بكنیم كه پول 

پرسنل كم بشود، آن وقت اگر شد مال همین هیئت امناء آیا واقعاً اگر اینها خواستند استخدام هم بكنند، و 

گر خواستند بگیرند، نهایتاً یكی می گیرند؟ یعنی یک ازجیب خودشان بدهند پنج تا مستخدم می گیرند، یا ا

 ساعت از وقت خودشان را می گذارند.

 برادر نهاوندیان: از جیب خودشان، یعنی از پولی كه دولت كمک می كند، بالمره برای اجاره، قرار می گذارند؟

ه می گذارند در برادر حجت االسالم حسینی: از پولی كه دولت كمک می كند نمی دهند، از پولی هم ك

صندوق برای انفاقات، از آن هم نمی دهند. آن وقت به نظرم می آی كه این پرسنل عظیمی باشد در گزینش 

 تو بخش حتی، مثل امداد.

 برادر نهاوندیان: مثل همین حاال تو بخش دولتی.

نمی خواهم برادر حجت االسالم حسینی: من وقتی می بینم مستخدمی كه می خواهم بگیرم خودم پولش را 

بدهم به هرحال این را از یک صندوقی بر می دارم می دهم، شما به من می رسید می گوئید كه فالنی آدم 

خیلی خوبی است، خیلی با عرضه اتس دنبال كار می گردد، من می گویم: چرخ برایش گرفته شود، می گوید: 

می گردید، كار می تراشید، می گوئید كه  نه، كار او نیست. من می گویم: باشد، یک تأملی بكنم بعد می آئید

یک كارهای تنظیمی ما داریم، لنگ ماندیم حاال اگر اینجوری نباشد، بخواهید همان كار تنظیمی را انجام 

بدهید، همان یک نفری كه ماشین نویسی می كند، حقوقش را باال نمی برید، میآید گاه می كند، می گوید 
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شما میگوئید كه ما كار ماشین نویسی آن جور نداریم كه، شما  حقوق من كم است، خرجم نمی چرخد،

خودت میدانی ما در روز مگر چند تا كاغذ می توانیم ماشین نویسی كنیم، میدانی صفحه ای چند برای ما 

 پولش در می آید؟ 

حساب  ماشین نویسی را اگر بخواهیم بفرستیم در دادگستری چند در می آید؟ طرف برمی گردد )بازاری با او

می كنند!( می گوید من گرفتارم، و اال نمی گفتم، بعد می گوئید حاال باشد من یک فكری بكنم تا دو سه روز 

 دیگر، بعد می گذارد اواخر هفته كه باز این دوباره رجوع كرد.

میگوید خوب، اینجا ها یک كارهای خرده ریزی هست كه شما كنار كارهایت وقتی خرده ریزی نداری، آن 

ا را هم انجام بده تا بشود یک چیزی، یک نفر را وادار می كند كالسورها را هم تنظیم كند، و امی دارد كاره

اطاقش را هم جارو كند، همه این كارها را با هم وامیدارد ایشان انجام بدهد، آنوقت ماهی پنج تومانش می 

داشت، می گوید كه حقش است  دهد، ماشین نویسی بود ماهی دو تومان، بعدش این باز اگر یک خرده وقت

كه شما یک سری در دكان های برق كشی بزنید و یا دبگیرید كه یک كارهای جزئی هم كه پیدا میشود، 

 اجرتش به شما بدهیم، چرا به كسی دیگر بدهیم.

همه كار این ساختمان را یک نفر می كشد، و بعد به او ماهی شش تومان می دهد، ولی اگر اداری شد، آنوقت 

ینش میخواهد، حسابداری میخواهد، ریخت و پاش الی ماشاء ا... سعی بر این است كه بهره برداری گز

 سیاستش آنجا نوشته باشد نه.

 بدون و –توی جزئیات اجرائیش نوشتیم كه بهره گیری از نیروی مدیریت مردمی براساس انگیزه مذهبی 

 كه كسانی آنجا میرود، بین از كاذب اشتغال – نیرها یعنی، دانم می اقتصادی رشد منشأ را این من تعارف

 آخر الی و.... میشود شریک است بلد آنجا كه نفر یک با نیست، بلد اگر كنند می تولید هستند، پوشش تحت

گیزه متقابل مذهبی و اطالعات مذهبی و اطالعات هم نسبت به احكام و ان حفظ قسمت آن اگر البته

ین كار انجام بگیرد من می خواهم عرض كنم كه یک چیز دیگر را هم همینطور سازمان دهی ذهنیت. اگر ا

 نشان می دهد، نشان میدهد اوالً مدیریت در تجزیه چقدر كاراست؟
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دوم اینكه مساجد بسیار تقویت می شوند به شرط اینكه تمام خصوصیات هم خوب مشخص بشود حتی 

باشد كه هم خود امام جماعت و مأموم و. .. و هم یک دستگاه پرورشی  -كتابهای آموزشی، كتابهای اطالقی

بدون تعارف می گویم چون یک فاصله فرهنگی نسبت به این مطلب حتی در مساجد پیدا شده، یعنی در 

مساجد خیلی خوب هم كه برویم، صحیح می دانند كه آنكه پول می دهد، این یک حاج آقائی هم بهش 

سینی هم ببرند بگذارند جلویش. خود حسینیه ها هم بگویند یک استكان نعلبكی تمیزی یک قوری و یک 

 همینطور است.

 برادر نهاوندیان: خوب این گونه كه این مطلب معالجه نمیشود.

برادر حجت االسالم حسینی: خوب این مطلب باید برود به طرف آن اخالقی كه عرض كردم. این حتما باید 

 معالجه بشود.

یران و دستگاه مدیریت تعاونی ها به هیچوجه درآمدی از این تعاونی ها برادر نهاوندیان: اگر ما گفتیم كه مد

نگیرند، عیب ندارد، خیلی ها حاضرند قبول مدیریت كنند، ولی برای امتیاز سیاسی كه به دست می آورند، 

یعنی خود اینكه عده ای مراجعه كنند حاج آقا ممكن ات به ما یک كاری، شغلی، وسیله ای، وامی. .. و 

 یت حاصله از این طریق را.مشهور

برادر حجت االسالم حسینی: این راه پیدا میكند به امور سیاسی بزرگ، نه فقط مشهوریت، اصالً راه پیدا می 

 كند یعنی بعداً در انتخابات هم كه شد، می خواهد بانک بزند به اینها و بگوید كه هوایم را داشته باشید.

نی اصول یک نوع ارتباط اجتماعی حاصل میشود كه سرمایه اش مال برادر نهاوندیان: دقیقاً همینطور، یع

 مستضعفین است و آن سرمایه، سود سیاسی است.

برادر حجت االسالم حسینی: بیاد پیشگیری از آن حتماً بشود، یعنی این مطلب كه شما سعی كنید این 

ا مستقل كنند، ما این را ذكر اختیارات را از این هیئت مدیره بگیرید، یعنی حق نداشته باشند مدیریت ر

 كردیم.
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برادر نهاوندیان: بهره گیری در بخش خدمات مدیریت به نحوی كه اختیارات مشروع مشروط نشود، منظورتان 

 این قسمت است.

برادر حجت االسالم حسینی: مشروط نشود، تفكیک بین تهیه و تأمین كاال و توزیع امكانات تفكیک بین 

 تأمین معیشت. توزیع امكانات و تلید و

 استقالل.

 برادر نهاوندیان: در این جهت كه عرض كردم، نقش دارد؟

برادر حجت االسالم حسینی: حاال عرض می كنم، اگر واقعاً من مستقل هستم، چرخی را كه خریده ام با 

سانی كمک تعاونی، اول اینكه كسانی كه وارد كرده اند، همان كسانی نیستند كه دست من داده اند، بعداً ك

كه دست من داده اند چرخ را، دیگر حق ندارند بیایند بپرسند چقدر كار كرده ای؟ بعد ما باید این قیدهای 

آئین نامه ای آن را هم بزنیم كه اینها تنظیمات را نباید بكنند كه بعد از دادن پول، چیزی از آن بنده خدا، 

 دست این گیر باشد.

 ل كامل هم باید داشته باشد.برادر نهاوندیان: حاال علی فرض استقا

 برادر حجت االسالم حسینی: اگر استقاال كامل داشته باشد، حاال سئوال است كه آیا باز در چه حد؟

وابسته نشود، « اقتصادا»برادر نهاوندیان: من بر میگردم به همان نكته ای كه حضرتعالی فرمودید كه این اصالً 

خالقاً اینرا وابسته می كند، و خیلی رشد فرهنگی میخواد كه این اما این خود عدم وابستگی اقتصادی اش، ا

 وابستگی اخالقی اشت را به مكتب و به انگیزه مذهبی این كم دهندگان و به خدا و. .. برگرداند نه به خودش.

برادر حجت االسالم حسینی: یک مقداری از این را باید فكر كرد كه مساجد هم وقتی متحد بشوند، وكیل 

ند درست كنند یعنی خود مسجد، خود این ارتباطات اجتماعی بر اساس انگیزه، مسأله وكالت را می میتوا

 نر را دارند.ه این مساجد هم االن. حالت این دارد فرق خیلی –آورد، تفاخر اقتصادی را نیاورد 

و سمعه را تا آنجا برادر نهاوندیان: ما موظف هستیم در سازمان دهی اجتماعی تشكیالتسازمان زمینه های ریا 

كه ممكن است بخشكاند گرچه تا بطور غائی و نهائی نمیتواند زمینه اینها را بخشكاند، این بر می گردد به 
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اختیارات چ زمینه رشد ندهد، آیا این كاری كه ما داریم می كنیم سرمایه ملت را در اختیار عده معدودی 

 قرار می دهیم.

 ود؟ اتفاقاً عده خیلی گسترده.برادر حجت االسالم حسینی: چرا معد

 برادر نهاوندیان: بسیار خوب.

 برادر حجت االسالم حسینی: در هر مرحله ای، یک مسجد اس، امكانات كمی میرسد به هر مرحله ای.

 برادر نهاوندیان: چند درصد افراد آن محله هستند، مدیران این تعاونی.

 د به یک.برادر حجت االسالم حسینی: هفت، هشت نفر هستند، ص

برادر نهاوندیان: بسیار خوب، ما برای یک قشر یک درصدی جامعه، یک امكان اجتماعی، سیاسی فراهم می 

 كنیم كه با سرمایه مردم، سود سیاسی برای خودشان كسب می كنند.

برادر حجت االسالم حسینی: می خواهم بگویم كه آن افرادی كه در مسجد االن هستند و دور آن آقا، االن 

 همان كار را می توانند بكنند، االن هم هم مساجد همان كار را می توانند بكنند. هم

 برادر نهاوندیان: فرق نمی كند كه ما این پول دولت را.

برادر حجت االسالم حسینی: می خواهم عرض بكنم كه این شورای مساجد، به شكل بدی دارد این كار را 

 انجام می دهد، انجمن ها و شوراها.

 نهاوندیان: كه همین را من میخواهم عرض كنم. برادر

برادر حجت االسالم حسینی: نهایت این است كه شكلش را شما بر می گردانید، یعنی وقتی كه قبض می 

نویسد، نامه می نویسد، می فریتند تهران و. .. به شكل بد دارد اداره می كند رابطه اش را با دولت قطع بكنید 

 از یک سری امور.

نهاوندیان: من همین را می خواهم عرض كنم، توی مساجد قبل از انقالب نه تنها دولت امكانی نمی برادر 

داد، بلكه كارشكنی هم می كرد، صندوق های قرض الحسنه را جلویش را می گرفت و از این قبیل، كسانی 

ر حال امكان عدم خلوص كه می آمدند و مقدم بر این كارها بودند، واقعاً روی انگیزه مذهبی بود، حاال به ه
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هم وجود دارد، ولی این اگر می خواست وكیل بشود كه راه های دیگری بود، خیلی سهلتر و اشتهار پیدا كند 

قعی كه ارزاق افتاد دست اینها، كولر،پنكه ماشیین رختشوئی. .. نحوه روابط چگونه شد؟ آیا مو از اما –

تر شدن همه روی خلوص بود؟ همه ناگهان یافته بودند كه مقدمین بر این كار بیشتر نشدند؟ و آیا این بیش

 باید به مردم كمک كرد... شوراهای مساجد شد یک وسیله ای برای حاكمیت در محل.

 برادر حجت االسالم حسینی: نه در بیشتر از این حد.

یزی كه ما برادر نهاوندیان: حاال هیم مقدار بپذیریم، آنوقت اینحا سكوی پرش هم هست حاال االن این چ

داریم به عنوان تعاونی درست می كنیم و اینكه میخواهد برود قانون بشود، فرقش با اینكه خود جوش مردمی 

باشد، تزریق پول دولت است دیگر، یعنی میخواهیم یک دستگاهی را درست كنیم كه دولت هم اگر خواست 

، مدیریت خودش را هم بردارد، یعنی كمک كند، آن چیزهائی را كه خواست بگذارد برا كمک، بریزد این تو

 خود جای به مسأله صورت آیا حاال – بكند آقایان این دست به –می خواهیم دولت مدیریت متمركز نكند 

 ی نیست؟باق

 برادر حجت االسالم حسینی: مثل صورت مسأله ای كه در قضیه اوقاف بود به دست آقایان.

 ئید یا وقف خاص؟برادر نهاوندیان: در اوقاف وقف عام می فرما

 .كرد می اداره اوقاف را اینها و مدارس كه نكنید فراموش و –برادر حجت االسالم حسینی: وقف عام 

 برادر نهاوندیان: متولی را واقف تعیین كرده بود یا نه؟

برادر حجت االسالم حسینی: واقف و بعضی وقت ها هم مراجع تعیین می كردند، یعنی در بخشنامه جوری 

 ه بود كه اختیار دست مرجع باشد.قرارداد

 برادر نهاوندیان: خیلی فرق نمی كند مطلب؟ یعنی واقعاً اگر

 برادر حجت االسلم حسینی: متمركز آن آقا عمل می كند، در عین حال آنجور نه.

 برادر نهاوندیان: یعنی اگر من وقف كردم، این بنا را، متولی اش را حضرتعالی قرار دادم.
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م حسینی: امام جماعت مسجد متولی این مغازه ها و این باغها... هست؟ همین كافی است برادر حجت االسال

 طرف بیاید توی این مسجد نماز بخواند.

 برادر نهاوندیان: بسیار خوب، خود همین مساجد تفاوت قیمت ایجاد نمی كرد؟!

 و السالم 

 

























 5جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

16/7/63  

 يحسين مسلمينوال حجةاالسالم: استاد

 

برادر نهاوندیان: جلسه قبل یكی از سئواالت كه مطرح بود، بحث مطرح كردن امور دنیا در مسجد بود. در 

اینكه اگر موبوط به دنیا بدو غرض دنیائی، بدون اینكه بخواهد كسب درآمد بكند، در مسجد صورت 

 شد.بگیرد،ایراد ندارد مثل: جبایه خراج،قضا، این پاسخی بود كه داده 

برادر حجت االسالم حسینی: اصالً در اینجا دیگر لقب دنیائی دادن به آن مشكل است. چون بیت االمال را 

می بردند، و حضرت آن را تقسیم می كردند و به فقرا می دادند. و نظائرش یا همان حتی كسب، آنهائی را كه 

ت را رفع حاجت ارباب حاجت حضرت كمک می كردند مثالً: كسی كسب نداشت، حاجت داشت، ارباب حاج

كه حاجتشان امر دنیوی است این رفع غیر از خود آن مطلب است. اگر این رفع به قصد تقرب انجام بگیرد، 

 عبادت محسوب میشود.

برادر نهاوندیان: سئوال دیگری كه بود، بحث در تعیین مشخص مالكیت، مدیریت عاملیت، نظارت در تعاونی 

 رتیب حضرتعالی می خواهید پاسخ بفرمائید.ها بود، كه اگر به همام ت

برادر حجت االسالم حسینی: قسمت اولش فرق بین به اصطالح مالكیت تعاونی ها با مالكیت غیر تعاونی، 

دولتی و خصوصی است می خواهیم بگوئیم كه در آنها شرط هست مال یا )در امر اول مالكیت خصوصی، بعد 

قل شده باشد و یا كسب شده باشد، در اینجا شرطش این است كه، مال هم دولتی( مالی به اسباب انتقال منت

كسب نمی شود به اسبابی كه در معامله ذكر میشود. در اتفاق، مال از یک طرف پرداخته میشود به طرف 

دیگر، و عوضش را ازخدا می خواهد یعنی آن كسی كه تحصیل می كند مالی را كه در مالكیت خصوصی، 
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د در مقابل یک كاری یا یک جنس دیگری، یعنی یا معاوضه میكند می گوید این زیر مال به دستش می آی

 سیگاری را می دهم به پنج تومان، و پنج تومان از دستش می گیرد.

 مالكیت تفاوت پیدا می كند؟« منشاء»مالكیت به تناسب « نوع»برادر نهاوندیان: پس 

آنجائی كه انفاقات شرعی باشد، یک قید دارد. مثال  برادر حجت االسالم حسینی: می خواهم عرض كنم كه در

تعریف فقری را كه اسالم می كند قید روی آن بیاید، تعریف فقر داخل در خود موضوع می شود به خالف 

اینكه تعریف نخواهد داخل در مموضوع بشود. یعنی شما مصرف مال را از لحاظ به اصطالح دادن زكوه به 

، شرط در آن می كنید. به خالف اینكه در معامله به دست می آید همچنین كسانی كه مستحق زكوه هستند

شرطی را ندارد، پس گاهی كه می گوئید نفس سلطه فرق دارد یا ندارد؟ نفس سلطه هیچ جا فرق ندارد در 

 صدق و نحو مالكیت.

 برادر نهاوندیان: مالكیت دولت با مالكیت اشخاص فرق ندارد؟

 اگر اصل سلطه اش را بگیرید، اصل سلطه را بگیرید نه. برادر حجت االسالم حسینی:

 برادر نهاوندیان: نه، اختیارات تصرفی را بگیرید، ماكیت.

برادر حجت االسالم حسینی: حاال این را، نفس سلطه در هر سه تا مالكیت است، و تصرفات مالكانه می تواند 

رند، مالكیت شخصی حق ندارد مال خیودش بكند، نهایت این كه هر سه تای اینها در مصرف قیودی می خو

 را در اضرار یا اسراف از بین ببرد، بگوید مالم است، دلم میخواهد بشكنمش، نمی تواند همچنین كاری بكند.

سلطه مطلق را بر مال ندارد، سلطه مشخص مشروع هست. در آنجا می تواند چه جر تصرف كن؟ تصرف 

د. می گوئید تصرف عقالئی كیف یشاء می تواند بكند، می گویم سفهی می تواند بكند؟ نه، نمی تواند بكن

 همین كه قید می زنید عقالئی، یعنی مصلحت و مفسده را در آ راه دادید، نهایت به یک عنوان دیگر.

مالكیت دولت هم، می گوئید كه رعایت مصالح مسلمین را بكند، می گویم همان قید عقالئی و عدم سفه را 

شكل نظام آوردید. پس من می خواهم عرض كنم كه اینجا سئوال میشود كه در مالكیت آوردید، نهایت در 

شخصی آدم دلش می خواهد كه مال را ببخشد به كسی، می گویم این دلش میخواهد از چه بابی است؟ 
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سفهی است این دل خواستن؟ می گوئید یعنی چه سفهی است یا سفهی نیست می گویم اگر آدم مالی را 

 خشد به كسی در صورتی كه هیچ گونه مالكی نداشته باشد.بخواهد بب

می گوئید چرا، مالكش قصد قربت است، رسیدن به ثواب، دولت هم می تواند از این ثواب ها بكند فرض می 

كنیم دولت همه كارهایش ثواب است. یعنی چه؟ یعنی همه مصلحتی را كه رعایت میكند ثواب است بله، 

 درآمد به كار ببندد مال را، ابتداءاً حداقل. دولت نمی تواند برای كسب

مالكیت شخصی می تواند ابتدائا به كار ببندد. حاال اگر در یک جائی ضرورت خاصی ایجاب كرد كه دولت به 

كار ببندد، آن یک حرف دیگر است ولی اولش، نه اینجوری نیست كه كار دولتی باشد كه زراعت بكند، 

 وئید همین مطلب معلومم شد كه مالكیتش در جهت خاصی است.تجارت بكند، صناعت بكند، می گ

مالكیت جهت است و متولی جهت به اصطالح دولت است. مالی است مال این جهت،مثل مال وقف. مالی 

است مال روضه خوانی. این برای یک جهت روضه خوانی است، آن جهت حفظ نظام است. می گویم، خوب 

 ملک جهت قرار دادید از ذات مالكیتش فرق ندارد و این یعنی چه؟ پس بنابراین اینجا ملک را ملک را

یعنی متولی در آن جهت كه دارد كار می كند، در آن جهت ها، در نفس آن جهت، عین مالک است در جهت 

خصوصی به كار می كند، حفظ جهت را شما بكنید، دست از جهت برندارید، آن وقت ببینید كه تصرفان 

بفروشد معاوضه كند، همه این كارها را او انجام بدهد، كسی نمی تواند بگوید كه خوب،  یعنی حق دارد بخرد،

اینكه مال مال دولت است، نمی وشد خریدش كه، به شرطی ك كه درآن جهت باشد و مصلح باشد، كه این 

نه است، ولی را بفروشد می تواند آن را بفروشد می تواند بخرد، می تواند استخدام بكند اینها تصرفات مالكا

 یادمان نرود كه مالكیت نسبت به یک جهت خاصی است.

 برادر نهاوندیان: ما به التمایز اصلی را می فرمائید با صرفنظر از این ببینیم كه چه جور است؟

برادر حجت االسالم حسینی: نه اصالً مالكیت را قصدمان این است كه تغییر از اینكه اقسام دارد مالكیت می 

تعبیر یعنی چه؟ یعنی یكی سلطه اش شلتر، یكی سفت تر است. یا اینكه نه، اصل مالكیت، اصل بینیم این 

 ذات مالكیت محفوظ در هرسه تا است و شدّتش هم یک اندازه است.
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یا فعال در دو تا كه محل بحث است خصوصی یا دولتی، و لكن همین كه می گوئید مالكیت دولتی، این 

هت است، فرد كه نیست دولت، دولت كه شخص نیست، مالكیت در این معنایش این است كه مالكیت ج

 جهت در خود آن جهت تصرفات مالكانه می شود انجام داد.

حاال البته تفاوت ما به التفاوت را هم از جای دیگر اگر شروع كنیم می شود، فرمایش حضرتعالی كامال 

لكه می گوئیم كه سله مشخص و متكیف به جدایش كرد. حاال اگر نگوئیم مالكیت مثالً سلطه خاص هست ب

كیف خاص است. گاهی كه میگویند مالكیت و زوجیت و به اصطالح و الی آخر، اصل ذاتش را صحبت می 

كنند گاهی می گویند، كیفیت هم حتماً به اصطالح مالكیت بدون مشخص شدن متكیف شدن به یک 

 یم.كیفیت خاص، معنا ندارد سلطه خاص را مورد بحث قرار داد

چون معنا داشتنش كه چرا اینجوری نیست كه هیچ معنا نداشته باشد، ظاهرا هم توی بحثهائی كه متداول 

هست، اول كه بحث مالكیت را می كنند، توی بحث اعتباری بودن و نبودن و حقیقی بودن و اینها، درباره 

د، حاال اگر بگوئید كه در اصل مالكیت و ذات سلطه صحبت می كنند. بعدش درباره كیفیاتش صحبت می كنن

خارج آن چیزی كه هست، مالكیت متكیف است اگر بگوئید مالكیت متكیف به یک كیفی هست، آن وقت 

البته همین جور كه میفرمائید تمامی خصوصیات به دلیل اینكه می اید توی اصل موضوع قرار می گیرد 

رحال اگر بخواهید بكنیم، این اقسام در قبال آنوقت اختالف دارد كه در اینجا دیگر در اصل مالكیت صحبت به

هم قرار می گیرند بدون مقسم داشتن در بحث مالكیت باید مقسمی برایش فرض كرد و مقسم باید جامع 

مشتركی باشد كه در همه آنها مساوی باشد، آنوقت جامع مشترك مساوی بودنشان می شود بحث در اصل 

ید بكنید و این قید را هم ببرید در اصل موضوع جا بدهید و مالكیت، بحث در مالكیت دولتی اگر بخواه

 متكیفش بكنید، عیبی ندارد آنوقت می گوئیم كه مالكیت دولتی، مالكیت جهت است، نه مالكیت شخص.

 برادر نهاوندیان: یعنی اگر ما، مالكیت را بگوئیم رابطه بین شخص و شیی نیست. 

د. اگر این را ما پایه بگیریم، آن جامع مشتر، یعنی مقسم بین انواع رابطه اجتماعی است در نحوه اختیارات افرا

 مالكیت عبارت است از نفس سلطه.
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برادر حجت االسالم حسینی: نفس سطه می شودمشترك، بدون كیفیتش آن وقت بعدش به اصطالح یعنی 

 .نفس اختیار، توزیع اختیاراتی كه می كنید، نفس اختیار را می شود مالحظه كرد عقالً

 برادر نهاوندیان: اختیار در تصرف در اعیان خارجی. 

برادر حجت االسالم حسینی: اختیار در تصرف در اعیان خارجی، در نفس اختیارش می شود یک بحث كرد، 

 یعنی اختیار اجتماعی.

 برادر نهاوندیان: این مشترك است بین همه آنها.

 برادر حجت االسالم حسینی: بین همه شان.

 دیان: منتها كیفیت های مختلف بر می دارد كه.برادر نهاون

برادر حجت االسالم حسینی: كیفیت های مختلف بر می دارد كه آنجا دیگر مالكیت دولتی گفته میشود، 

 مالكیت خصوصی گفته میشود. آنوقت اگر در.

و این حرفها،  برادر نهاوندیان: معذرت می خواهم، من یک نگاه كردم دیدم كه در این مسأله مثال صغیر یتیم

چقدر به اصطالح بحث دقیق كردند آقایان فقهاء كه آیا مثال در مورد صغیر آیا ولی موظف به رعایت مصلحت 

 هست با موظف به نبودن مفسده؟

در یک مورد مثال آنجور كه گفته اند، در یک مورد این جور گفته اند، بعد در دولت حتما مثال موظف است به 

 قیقا نشان می دهد كه واقعا از نظر فقه حكم های مختلفی در مورد نحوه تصرف است.رعایت مصلحت، اینها د

برادر حجت االسالم حسینی: حتماً. كیفیتش كه مسلم است، خوب، وقتی كه از اصل مالكیت خارج بشویم، 

 بیائیم درباره كیفیاتش.

شدیم، ببینیم واقعاً انواع مالكیت سه گانه  برادر نهاوندیان: حاال اگر ما بتوانیم انشاء ا... در همین بحث كه وارد

است، دو گانه است یكیش را باز ما دو بخش كردیم؟ این را اگر از خدمتتان استفاده بكنیم، در بحث تعاونی 

 تأثیر خیلی مهم می گذارد.
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تش، حاال برادر حجت االسالم: بله، اگر بخواهیم بیائیم بگوئیم كه كیفیت، حاال با به اضافه این ذات با كیفی

ذات كه نه، این به اصطالح امر كلی در تعیین خاصی كه توی مصداقش پیدا میكند، مصادیقش مختلفی پیدا 

مكند، توی این نوعش، توی این دسته اش، مثالً چه جوری آیا؟ آنوقت بگوئیم مالكیت مثالً براقسام مختلفی 

یک نوع خصوصی داریم، یک نوع دولتی هست در نظام جمهوری اسالمی یا اینكه بگوئیم كه مالكیت ذاتا 

داریم، و به حضورتان عرض كنم كه ببینیم نوع سومی هم میتواند داشته باشد یا نه؟ محرز است ظاهراً شرعاً، 

كه مالكیت اصلش به بیش از دو بخش ابتدائا به نظر نمی آید باشد، یعنی ابتدائا به نظر می آید كه خصوصی 

 ا آدم می تواند بكند كه یا اشخاص مسلطند بر آن یا دولت مسلط است.و دولتی، حداقلش این احراز ر

آنوقت آیا اگر ما یک همچنین تقسیمی بكنیم، بعدش اوقاف را ببریم در بخش دولتی، آنها هم وقف بر جهت 

 است ولی وقف بر جهت خاص است نه وقف بر نظام است. 

 .برادر نهاوندیان: من مورد دیگر هم عرض می كنم خدمتشان

 برادر حجت االسالم حسینی: مثل.

برادر نهاوندیان: آن چیزی را كه به عنوان مالكیت عمومی از آن یاد می كنیم دولت در او متصرف اولی 

 نیست، دولت آنجا كنترل كننده است مثالً آب چشمه.

 برادر حجت االسالم حسینی: ال اقل در این اختالف هست. كه آیا دولت میتواند؟

 ۀتصرفش را درمورد آب چشمه با نحو ۀیان: بنابر آن قول كه فرق قائل میشود، یعنی دولت را، نحوبرادر نهاوند

تصرفش در اخماس و زكوه فرق می كند، بنابر آن قول آیا سه جور مالكیت می شود یا باز دو جور می شود؟ 

ئل شده، مالكیت عمومی خصوصی قا كیتیعنی آیا ما مثالً مرحوم آقای صدر در مورد زمین البته، ایشان مال

 قائل شده، مالكیت دولتی.

 مثالً وقف خاصی را كه حضرتعالی اضافه فرمودید، آیا باز توی اینها قرار می گیرد، یا این چهارم است؟ آیا
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حجت االسالم حسینی: ببینیم چه می شود، مسأله ای را كه ابتدائاً باید دید كه آیا مسأله را می شود  برادر

رد جلو؟ یا باید به هرحال یک قول را اخذ كرد؟ یا اینكه بیائیم بگوئیم به یک قول سه نحو علی االقوال ب

 مالكیت داریم، به یک قول شش تا، یا چهارتا یا هرچی؟ ظاهراً 

نهاوندیان: ما اگر مالك را بتوانیم تعیین كنیم، آنوقت توی اینها می گردیم، می بینیم كه این اقوال  برادر

 مالك در آن مشترك است یا متفاوت است، براساس آن آنوقت می شود سه تا یا چهارتا.مختلف را، این 

حجت االسالم حسینی: كیفیت توزیع اختیار بنا شد مالك باشد، در تنوع انواع مالكیت. آنوقت این  برادر

 كیفیت گاهی كیفیت است، نوع را دارد بحث می كند، گاهی كیفیت نوع را بحث نمی كند، یعنی چه؟

هم دولت، هم مردم ممكن است اجاره داشته باشند، بیع داشته باشند، رهن داشته باشند، عاریه داشت  یعنی

باشند و نظائر ذلک. اینها هم یک توزیع اختیار متناسب با خودش را دارد، ولی یک پا باالتر است كه ما می 

 بخش ها. یرگذاریم در اصل نوعش صحبت می كنیم نمی آئیم در توزیع اختیارات در ز

 ما كیفیت اختیار را اگر در نوعش بحث كنیم، می توانیم به اصطالح اقشام مالكیت را مشخص كنیم.  پس

 نهاوندیان: مقصودتان از نوع چیست؟ برادر

حجت االسالم حسینی: نوع را كه می خواهیم بگوئیم، می خواهیم بگوئیم كه صرفنظر از كیفیات روابط  برادر

قرار می گیرد، مشترك در این رهن و اجاره و عاریه و كذا این است كه این دولت دارد  جزئیه ای كه تحت آن

شما بگوئید چهارتای از آن اصالً در  ستاین كار را می كند، تحت این اختیار دارد انجام می دهد، بعد ممكن ا

 دست دولت نمی آید از اقسام، عیبی هم ندارد.

قسم است یا آن اقسامی كه دیگه تحت این نوع بخورد، یعنی  نوع شامل فقط پنج قسم است، یا ده این

اصنافی كه به هرحال، نه اینكه دیگه انواع، اصنافی كه تحت نوع می خورد، می شود دیگر معین كرد. بعدش 

 باید مصداق های اصناف را مشخص كرد كه توی كشاورزی توی چی چی، الی آخر.

انواع توزیع اختیارات، می توانیم انواع مالكیت را مشخص كنیم  بنابراین اگر ما مقسم را بگیریم كیفیت پس

بعد یک مطلب دیگر هم من این را اضافه بكنم، بعد ما یک تنظیم داریم كه اصالً وقتی گفته میشود مالكیت 
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به آن می كنید، مجرد از جامعه نظر به  ظردر نظام، این غیر از وقتی است كه مالكیت را دارید مجرد از نظام ن

آن می كنید، آنجا ممكن است بیائید شما بگوئید این دو تا یا این سه تا یا این چهار تا را مجبور هستیم به 

دست یک مدیر بسپاریم، مثالً عرض میكنم این یكی، این دو تا این فالن.... این مجبور هستیم به دست آن 

سازمان دهی و تنظیمات عمل، ممكن باز اختیارات اولیه در مقام تحقق و اجرا و  عمدیر بسپریم، یعنی توزی

یک چیزی در آن باقی باشد، البته متناسب باید باشد تنظیمات ماشین مدیریت شما، با آن ماشینی كه اول 

از  دكیفیت شناسی كردیمش یعنی روابط اجتماعی در آن را شناختیم، یعنی نظام اجتماعی باید تبعیت بكن

 روابط اجتماعی

 ی االن در حكمش داریم بحث می كنیم.نهاوندیان: یعن برادر

حجت االسالم حسینی: یعنی بله، االن ما داریم در كیفیت های رابطه ها مالحظه می كنیم لذا روی  برادر

 اختیارات داریم صحبت می كنیم، قبل از اینک نظر بكنیم به نحوه تنظیمات به اصطالح نظام.

دارد یا باید داشته باشد، یا باید حكمش مثالً یا  خود نظام ممكن فرضا سرجای خودش بگوئیم حكم خوب،

اگرنگوئیم حكم بای داشته باشد، باید بگوئیم دستگاه ماشینمان بر اساس احكام درست بشود، آن یک صحبت 

 دیگری است.

اگر انواع این را بخواهیم بحث كنیم، انواع كیفیت توضیحاتی دارد. ال اقل باید نگاه كنیم به اقوالی كه  حاال

 ست، ببینیم كه در اقوال مختلف كیفیت انواع چگونه است.ه

نهاوندیان: من یک سئوالی دارم و آن این است كه اختیاراتی كه می شود در تصرف در اعیان خارجی،  برادر

 آیا اینها محدود است به روابطی كه شرع قرار داده است یا نه؟

اریم كه این روابط را، این كیفیت خاص را اجازه دارد محدود بود آنوقت میتوانیم بشماریم، می توانیم بشم اگر

 بكند، اینها را مثالً این كیفیت خاص اجازه ندارد این یک راه می شود برای سنجش 

حجت االسالم حسینی: به حضورتان عرض كنم كه شما كیفیت گذاری را دراین بخش كه میفرمائید،  برادر

ریشه در شرع داشته باشد، گاهی مستقیما می گوئید خود این شرع كیفیت رابطه بین انسانها را ضرورتاً باید 
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به تشریع، چون تشریع  رگرددهست، گاهی به مالزمه می گوئید این از شرع هست، و اال اصل این كه باید ب

یعنی راهی كه آدم دارد زندگی می كند، از این راه برو، به حضورتان عرض كنم كه آن راه باید از طرف شارع 

نهایت گاهی كه آن راه خودش منصوص است، گهی با مالزمات عقلیه، عقل می فهمد كه حد این راه باشد، 

این هم فرق گذاشته شود بین آن و قیاس، كه ای به معنای  دكیفیتش تا اینجا، تا آنجا ونظیر ذلک. و بای

جعل چنین است، كشف علت نباید باشد بالمره، مالزمه این خطاب غیر از این ات كه من بگویم كه علت 

 الزمه این دستور كه داده اند این هست.

فرق دارد با اینكه بگویم علت این دستوری كه داده اند این است، پس بنابراین در فالن جا هم سریانش  این

 بدهم.

فی نهاوندیان: این انواع موقوفی است یعنی تا اوفوا بالعقود این تا بینهایت رها نیست؟ یا اینكه نه، موقو برادر

 هست. یعنی آیا شرع آمده.

حجت االسالم حسینی: این بین آن در كیفیت روابط اجتماعی كه می فرمائید بعدش می آید در  برادر

صنوفش بعدش می آید در مصادیقش، در صنف هایش ممكن است بحث اوفوا بالعقود بیاید. ولی در اصل 

 .اختیاره با مالكیت اصل سلطه توزیع تنویع انواعش نه، یعنی قاطی نكنیم بین بیع و اجاره و بیع

 دولت هست یا ست مردم هست، یا ست عده خاص دیگری. دست

 نهاوندیان: پس این راه سنجش عملی نیست؟ برادر

حجت االسالم حسینی: می خواهم بگویم كه این اصالً، آن بخش در زیر بخش این باید بحث كنیم  برادر

« المؤمنون عند شروطهم»كه تحت این انواع می آید. كه بگوئیم درباره به اصطالح صنوعی، اصناف مختلفی 

هیچكدام شكل تشریعی  ااین شرائط شكل های مختلف عقد را ایجاد میكند، این شكل ه« اوفوا بالعقود»یا 

كه نیست، شكل هائی كه درست می كند شكل های تشریعی نیست. شرایط بین متعاقدین این عقد را، این 

ه. نه اینكه اصالً نوع مالكیتش را عوض كرده می خواهیم بگوئیم انواع از ی به اصطالح مصداق را درست كرد

انواعی كه نسبت به روابط می گوئید، انواعی كه  ست،این شرایط متعاقدین و نظریش و باالترش اصالً خارج ا
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اول بكنیم تجرید نسبت به اصل این سلطه و توزیع اختیارات در مرحله عالی هم بحث می كنیم، این را جدا 

 كنیم، تجزیه كنیم ازصنوف زیر این. 

می تواند بیست تا قرارداد ببندد، در هركدامش هم یک مقاوله نامه و پروتكل و شرائط و تشریفات و. ..  دولت

)این قسمت ضبط نشده بود( گاهی می گوئید چه تصمیماتی را می تواند بگیرد چه كسانی می توانند تصمیم 

 را درست می كنید.بگیرند؟ انواع 

 تصمیماتی می توانند بگیرند؟ صنوف را درست می كنید. چه

 نهاوندیان: كاری كه من پیشنهاد كردم این بود كه چه كسانی تصمیماتی می توانند بگیرند. برادر

حجت االسالم حسینی: بفهمیم كه چه كسانی می توانند تصمیم بگیرند از این راه نمی توانیم برویم  برادر

ابدا. از این راه وقتی برویم، اصال ً راهی است كه كل قضیه اختیارات را زیر سئول می برد. چون در شرط، جلو 

حاكم، مسلط چه افرادی یا چه  نده،شما اختیار را كم می كنید، زیاد می كنید. اول ببینیم تصمیم گیر

 مناصبی، یا اصالً موضوع سلطه چندتا تقسیم كلی می خورد.

یم این، سلطه حاال كه به اصطالح شد فرضاً چهارتا، یا پنج تا، یا شش تا، یا دو تا، یا یكی، فرض كه بگیر به

یک مرتبه « كیفیت اعمال سلطه»بعد بیائیم بگوئیم كه خوب، حاال كیفیت اعمال سلطه ها چه طور است. 

 یک حرف دیگر است.«اصل وجود انواع سلطه»است. 

نه كیفیت جریانش و اعمالش. حاال باز هم شما چیزی در ذهتا می انواع سلطه در اصلش صحبت می كنیم  در

 آید، اگر بفرمائید استفاده كنیم.

نهاوندیان: اگر این راه مسدود باشد كه پس باید فكر دیگری كرد، اگر می شد ما در این زمینه فكر  برادر

كه فرد می تواند در اموال  كنیم، یعنی تفاوت مثالً فرض بفرمائید... )این قسمت ضبط نشده است(. . كاری

 خودش بكند اما دولت در بیت المالی كه در اختیارش هست نمی تواند.

 حجت االسالم حسینی: جز در یک شرط. برادر
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نهاوندیان: حاال یعنی مورد خاص این طرف را نمی خواهیم بحث كنیم. اگر یک همچنین چیزی را پیدا  برادر

 كنیم.

خواهم عرض كنم اگر اینجوری برویم، هیچی را پیدا نمی كنیم كه در همه حجت االسالم حسینی: می  برادر

 اینها سریان نداشته باشد.

 نهاوندیان: هیچ موردی پیدا نمی شود؟ برادر

 حجت االسالم حسینی: یک مورد بفرمائید ببینیم چطور می شود؟ برادر

 ای دولتی وجود ندارد.نهاوندیان: انتقال ارثی در مالكیت شخص هست. اما در مالكیت ه برادر

 نهاوندیان: یک حكمی داریم ما در اسالم به نام ارث. برادر

 حجت االسالم حسینی: )این قسمت ضبط نشده است.( برادر

 نهاوندیان: یک دسته دیگر نمیدانید، پس میفرمائید چون این انتقال قهری است از موضوع خارج است. برادر

وئیم اصال آنجا توزیع اختیار نیست، انتقال قهری است... توزیع را كه حجت االسالم حسینی: یعنی می گ برادر

بگوئیم نسبت این هشت دهم است مثالً بعد كه آماریش كردیم، از بابب مثل عرض میكنم نسبت این هشت 

 را بسازید. مدیریتشاست. نسبت آن اختیار است، بعدش خود ماشین  5/3دهم است، نسبت آن فرضاً 

: بهرحال وقتی كه شما سلب اختیار می فرمائید و می گوئید این انتقال قهری است، خودش نهاوندیان برادر

 یک حكمی است روی اختیار، یعنی:

حجت االسالم حسینی: نه، ولی در توزیع اختیار نیست، توزیع اختیارمعنای شاین است كه معادالتی كه  برادر

 نسبت برخوردها را مشخص می كند.

جامعه اروپا دارند، اما به اختیار فرد، یعنی میتواند كه وصیت كند كه تمام مایملكش به  نهاوندیان: در برادر

آن را تو می توانی وصیت كنی مابقی طبق این قواعد  3/1سگش برسد، در شرع انور اینطور نیست می گوید 

 .تكه من گفته ام تقسیم می شود، این خودش به هرحال وضع یک رابطه اس
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م حسینی: من می خواهم عرض كنم كه این رابطه انتقالی را كه حضرتعالی می گوئید در حجت االسال برادر

 چه قسمتی است؟

برابری اختیارات در معادالتی اجتماعی ابتدائاً می گوئید؟ یا در غیر آن معادالت، یعنی روی آن ماشین  در

بكنید از صفوف، همان جوری مدیریت می خواهید بسازید. یعنی همینجوری كه می گوئیم كه انواع را جدا 

 كه می گوئیم جدا بكنید تا روی آن بشود صحبت كرد.

نهاوندیان: نه، روی حكم داریم صحبت می كنیم، روی خود حكم، در تنظیمات مدیریتی هنوز وارد  برادر

 نشده ایم، االن مرحله بحث حكم است.

مطلقا فرق می كند، یعنی از آن حجت االسالم حسینی: آن یک حرف دیگر است. آن صحبت اصال.  برادر

موضع از آن نظرگاه، به قول جنابعالی از آن دیدگاه بخواهیم نظر بكنیم حضورتان عرض كنم كه شرائط 

را كم  تیاراتشانمختلف شما در عقد، در یک میلیارد فكر كنید شرط هائی كه به حرام نرسد متعاقدین اخ

 غیر شرعی قرار ندهید. بكنند، بشكانند، و صحیح هم هست. یعنی شما چیز

نهاوندیان: آن وقت اگر چنین بحث كنیم شاید برسیم به این كه دست دولت در قراردادهائی كه می  برادر

 بندد، اینقدر مثال باز نیست.

حجت االسالم حسینی: نه، آن را هم نمیتوانیم مثال به این راحتی تمام بكنیم آن هم یک شرطه ای  برادر

 .دیگری می تواند بكند

 نهاوندیان: ما با مشخص كردن همین بحث كه برادر

حجت االسالم حسینی: یعنی مصلحت، می توانید بگوئید كه به چند شكل در چند زمان ایجاب می  برادر

 كند؟

 نهاوندیان: خیر، در خود احكام. برادر

در هرشكل از  حجت االسالم حسینی: در همین كه گفتید نمی تواند، معنایش این است كه اختیارات برادر

 قرار دادی كه بیاوریم، یک مدل است دیگر، به تعدادش عوض میشود 
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 نهاوندیان: آیا اینها را یک كلی گیری می توانیم بكنیم یا نه؟ برادر

 حجت االسالم حسینی: اگر خواستید كلی گیری بكنید، از این راه دیگر نمی توانید بیائید. برادر

 حكام را احكام كلی می دانیم یا نه؟نهاوندیان: یعنی آیا ما ا برادر

حجتاالسالم حسینی: ببنیید احكام را كلی مدانیم، ولی راه ورودمان به مطلب چه راهی باشد؟ راه  برادر

 مصادیق باشد؟ ال تعدو التحصی.

 نهاوندیان: راه احكام. برادر

می خواهیم دسته بندی  حجت االسالم حسینی: نه، احكام هم گاهی است كه از راه مصداق می آئیم. برادر

كنیم ببینیم چند شكل می كشود اجاره بست. و در مصادیقش هم هستیم، بعد به حسب شرط هائی كه قابل 

بكنید، بگوئید: مثال  گیریتصویر باشد و عقالئی باشد و شرایط شارع داشته باشد، می توانید شما برایش كلی 

 می وشد صد هزار نوع اجاره داشت.

 : فرق بین اجراه و جعاله است.نهاوندیان برادر

حجت االسالم حسینی: اگر آنجا هستید، آنج پس توی معادالت تفویض قدرت هستید، نه در مصداقهای  برادر

 تحقق.

 نهاوندیان: این حاكم بر آن است دیگر؟ برادر

ائید چرا حجت االسالم حسینی: بله، این از همان راهی است كه حقیر عرض كردم، شما ازاینجا كه بی برادر

 اینجا بایستید، چرا نروید پله باالتر، برای انوع گفتن.

 اینجا بایستید، آنوقت باید بگوئید مالكیت. اگر

 نهاوندیان: آن به خاطر اینكه ما انزل ا... است. برادر

حجت االسالم حسینی: نه، فرق همین جا است كه از خود احكام هم، گاهی كه می گوئید دولت می  برادر

 جاره بدهد، افراد هم می توانند اجاره بدهند، دولت می تواند...تواند ا

 نهاوندیان: پس اینجا فارق نیست، یكی یكی اینها را ببینیم اگر به مواردی رسیدیم كه فرق داشت. برادر
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 حجت االسالم حسینی: آن وقت بگوئیم كه مثال نوع دولتی دارای چهارده باب است  برادر

برایما تمام نشده است كه مالكیتمان دو جور است خصوصی و دولتی ما بیائیم دانه دانه نهاوندیان: هنوز  برادر

احكام را بررسی كنیم ببینیم كه در این احكام آیا تصمیم گیرندگان )صاحب اختیاران( یک جورند یا 

ی محدود شده بودند، بعض یجورهای مختلف هستند؟ اگر به جائی رسیدیم كه جورهای مختلف بودند، بعض

 مختار شده بودند، این را.

 حجت االسالم حسینی: یک كار استقرائی دراید می كنید. برادر

 نهاوندیان: بله، یک كار استقرائی برادر

حجت االسالم حسینی: می خواهم ورود به همین جا پیدا كنم این كه بفرمائید كه احكام شرع، احكام  برادر

هستند اینجوری دیگه محدد نمی توانند باشند كه شما می مستنبطه را می فمائید؟ اگر احكام مستنبطه 

 فرمائید. 

 بنابراین این استقراء، استقراء تام نمی تواند باشد اصالً از این راه نمی توان وارد شد. پس

نهاوندیان: پس اصال باین ترتیب كه میفرمائید كسی می تواند در اسالم نظر بدهد؟... به هرحال اگر  برادر

اینجور باشد كه ته آن باز باشد، مثل استكانی است كه خالصه ته ندارد پس هیچوقت ما در  احكام اسالم

 توانیم بكنیم. یمورد احكام اسالم هیچ چیزی را نمی توانیم بگوئیم هیچ تنظیمی را هم نم

به « علم»حجت االسالم حسینی: در مورد ادراك هم نمی شود گفت، آن وقت مجبورید شما سیر از  برادر

را اخذ كنید و قدر اجمالیش را در دو طرف یقینی قرار بدهید یعنی همیشه این جوری باشد « لم یقینیع»

سیر از اجمال به  عینیكه سیرمان، سیر تكاملی باشد. همان بحثی را كه همیشه خدمتتان عرض می كردیم، ی

 بعدش.تبیین. یعنی اینكه تا این اندازه اش محرز است فعالً بعد برویم سراغ مرحله 

 نهاوندیان: تبیین، این مجمالت را مبین می كند یا بر این می افزاید؟ برادر

حجت االسالم حسینی: اخذ به قد متیقن مطلب، از كجا ممكن است؟ سئوال همین جااست، كه اخذ به  برادر

 قدر متیقن از نظر به كلیات حاصل میشود؟ یعنی از كلی به جزئی یا استقرائی از جزئی به كلی؟
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 نهاوندیان: شما كلیات احكام دستتاناست؟ رادرب

حجت االسالم حسینی: اخذ به قدر متیقن می توانیم بحث همین است اخذ به قدر متیقن در این چند  برادر

 تا به صورت خیل كلی است، هرچه كلی تر بشود، متیقن درش قطعی تر می شود.

استقرائی نپیمودید در دستیابی به آن كلی ها؟  نهاوندیان: یعنی در این كلیها كه به هیچوجه، روش برادر

یعنی نفرمودید كه چون در بیع ما دیدیدم كه اختیار هست، پس یک كلی انتزاع كردیم؟ از یک جائی از 

 باالتر لزوما اخذ كرده این؟

حجت االسالم حسینی: از باالتر است، این را كه ماها داریم عرض می كنیم همین است كه بخواهیم  برادر

رویم آنحا به جای اینكه بگوئیم چون در بیع، باید ببینیم كه صاحب تصمیم ها در شرع بر چند دسته تقسیم ب

 می شوند. یعنی اصل تصمیم گیری چند نوع داریم كال.

 نهاوندیان: تقسیم كه فرموده اید كه عقلی است. برادر

 حجت االسالم حسینی: خوب، تقسم عقلی است. برادر

 اگر شرع یک چیزی گفت ما باید بپذیریم؟نهاوندیان:  برادر

ججت االسالم حسینی: حاال اجازه بدهید، تقسیمی را كه ما درانیجا میگوئیم كه عقلی هست، خود این  برادر

كاری را كه دارید انجام می دهید، یعنی خود این كه توزیع اختیار را اصل قرار می دهید. این كار را عقال 

 این را از كجا آورده اید؟« اختیارات توزیع»قال، یعنی انكه می گوئید كیفیت انواع دارید انجام می دهید، تا ن

 نهاوندیان: این، اذعان حضرتعالی است به همین روش. برادر

 حجت االسالم حسینی: به كدام روش؟ برادر

 نهاوندیان: كه آمدیم احكام را بررسی كردیم، توی آنها دیدم كه. برادر

 ینی: نه توزیع اختیارات را وقتی ما بحثحجت االسالم حس برادر

نهاوندیان: شما در بحث انسان شناسی تان یا یک فصلی را شارع برای شما ارسال كرده، به عنوان انسان  برادر

شناسی شرع یا حضرتعالی آمدید در احكامی كه خداوند قرار داده، از آنها استنتاج نمودید، شما آن را 
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از مباحث انسان شناسی اینجا یاد  هعلم، ما به عنوان اصل موضوعه استخراج شدخواستید بفرمائید، یعنی در 

 داشت كردیم، اختیار انسان را این را حضرتعالی یا این است كه.

حجت االسالم حسینی: ارشادا بیانات شارع را می گیرید و می گوئید ضرورت هست وجود اختیار، نباشد  برادر

كه می خواهید بگوئید كه نه این نقال تمام شده كه مختار است. یعنی یک امتناعی تمام می شود، یا این

 تعبدی می گیرید.

السالم  و  



 6جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

23/17/1363 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 رب برادر حجت االسالم حسینی : اعوذ بااهلل من همزات الشیاطین. .. بسم اهلل الرحمن الرحیم ، الحمدهلل

العالمین و الصلوه و السالم علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد )اللهم صل علی 

محمد و آل محمد( و علی اهل البیت المعصومین المنتجبین المكرمین و لعن علی اعدائهم اعدا اهلل من االن 

 الی یوم الدین. 

م فرما. بارالها كلمه باطل را ریشه كن بفرما. بارالها آنچه را كه به ولیت بارالها كلمه حق را بر سراسر جهان اعال

وعده فرموده ای هر چه زودتر به ماعنایت فرما. بارالها نایب ولیت را معزول و منصور بدار، لشكر اسالم را در 

لم به عالم دیگر به همه جبهه ها پیروز و لشكر كفر را در همه جبهه ها نابود بفرما. انتقال ما را از این عا

 وسیله شهادت در راه خودت و برای خودت قرار بده.

حاال بر گردیم به مطلب كه ببینیم انواع ما لكیت بر چه اساس باید معین بشود. عرض كردم آن روز باید به 

الحظه وسیله توزیع اختیار در انواع به اصطالح كلی ترین توزیع اختیاری را كه داریم كلی ترین سلطه ها را م

كنیم ، نه به وسیله احكام فقهی اش ، تا آنكه احكام فقهی بگویند كه برخاسته از سواالتی است كه شده واگر 

سواالت جدیدی بشود احكام دیگری استنباط میشود ، رد فرع بر اصل میشود و تعدادش این جوری نیست 

شكل كلی ترینش كه قدر كه مشخص باشد ، یک قدر متیقنی دارد ، ولی خوب همین قدر متیقن در 

 متیقنش هم اعم طبیعتأ متقن ترین میشود ، انواع مالكی خود همان مساله انواع مالكیت با توزیع اختیار.
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بنابراین از راه فروع نباید بیاییم ، باید بیاییم از راه جمع بندی كلی تری ، تنویع ها و كلی ترین تقسیم ها 

 نگاه بكنیم. 

برای شخص مكلف است ، یا سلطه ای را می بینیم برای شخص والی است ، این یک سلطه ای را می بینیم 

دوتاش تمام شده ، حاال شخص مكلفش كه مالک خصوصی میشود میگویند مثأل چه كارهایی می تواند بكند 

چه كارهایی را نمی تواند بكند. دولت هم چه كارهایی را میتواند چه كارهایی را نمی تواند بكند. میخواهیم 

ببینیم فرض سومی دارد یا ندارد؟ ممكن هم هست كه مثأل گفته بشود دولت در بعضی از جاهاست ، 

 تسلطتش بهمعنای صرف از این دادنیها ،ندادنیهاست. یا در زمان مصلحت اذن ندادن هم مثأل خادم را. 

لت هست چه و در زمان غیر مصلحت باید اذن بدهد. این دیگر بر میگردد اینكه خود آنچه را دست دو

تقسیمات درونی میخورد. ولی محرز هست كه اذن یا غیر اذن سلطه را در آنجا به دست دولت میسپارد یعنی 

از نظر توزیع اختیار به صورت كلی كه نگاه بكنیم كه له للوالی اینكه اذن بده والی عدل ، گاهی كه مضرتی 

صوصی تان ، ابتدائأ موكول نیست ،اثباتش به اذن نمی بیند. وللوالی كه اذن ندهد ، به خالف اینكه در مال خ

نفی آن تصرف می خواهد یعنی من مال خودم را دارا هستم ، اال اینكه حاكم بگوید كه باید مثأل مصلحت 

اقتضا می كند كه از شما بگیریم. نفیش بر میگردد و اال اصل اولی جوار هست ، دست شما هست ، مال 

 شماهست. 

گر این بیان درست باشد ، من یک عرضی خدمت شما دارم. و آن اینكه در مورد مثأل برادر نهاوندیان : ا

 جنگل در مورد آب دریا ، چشمه و نظائر آن اینها در عین حالی كه نهایتأ در صورت تزاحم اذن دولت را الزم. 

ید انیها هم جزئش برادر حجت االسالم حسینی : نه ، حاال این همین جا است كه اگر انفال را اذن الزم دانست

 است ، اگر انفال اذن را الزم ندانستید ، آن وقت اینها خارج می شوند. 

 برادر نهاوندیان : خوب , به هر حال فتوی چیست؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : ظاهرأ در انفال اذن می خواهد ، اگر ولی عادل هست. 

 یا نه؟ مردم مجازند در تصرف اگر دولت  برادر نهاوندیان : این كار برای هر كس كه در آورد است
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برادر حجت االسالم حسینی : نه ، اگر دولت اعالم اجازه نكند ، مجاز نیست باید اعالم اذن دولت را احراز 

 بكند. یعنی جزء متصرفات حقوقی اشخاص اعالم كند. 

 برادر نهاوندیان : اعالم منع نكند یا اعالم اجازه نكند؟ 

حسینی : نه ؛ اعالم اجازه جزء متصرفات حكومت عدل است فتوای آقای خمینی را به برادر حجت االسالم 

ذهنم میآید چنین باشد یعنی اینها متصرفات حكومت هست یا نه؟ اساس را بگوئید ، داخل در حیطه تصرف 

 اگر آمد ، برای تصرف در آن اذن می خواهد اگر داخل در حیطه نیامد آن وقت منعش مانع میشود. 

در نهاوندیان : یعنی خالصه حضرتعالی در این بیان رابطه اختیار دولت را در مورد انفال با آن مالی كه توی برا

 خزانه بیت المال دارد چی میگیرید؟

برادر حجت االسالم حسینی :این اصال جزء خزانه دولت هست ، نهایت خزانه هایش گاهی كه خزانه هائی كه 

كسی نمی تواند ،والی آخر اال اینكه نه فقط اذن شرعی باشد ، بلكه اذن  دیگه توی چهار دیواری آوردنش ،

 مقرراتش هم ایجاب بكند كه بگذارند برود جلو آنجا ،گاهی است كه نه ، به صورت تكلیف و مكلف میگوید. 

 برادر نهاوندیان : پس این دیگر جائی دارد كه ما یک نگاهی به اصطالح به فتوی بكینم. كه اگر 

حجت االسالم حسینی : كه اموال عمومی اصال جزء بخش اموال دولتی از نظر اصل تصرف در می آید؟ برادر 

یعنی جزو متصرفات حكومت هست مطلقأ؟ كه یا اذنش حاال ولو به حكومت گفته باشد كه مصرف این دسته 

 ولتی یا نه؟ را ، باید به صورت جهت خاص بكنید ، اذن بدهید ولی ابتدائأ در می آید جزو متصرفات د

 برادر نهاوندیان : آیا اموال عمومی مثل انفال. 

 برادر حجت االسالم حسینی : بله ، انفال همه را فرا می گیرد. : بله ، انفال همه را فرا می گیرد. 

 برادر نهاوندیان : جزو بافت دولتی به حساب می آید یا حساب دیگری دارد؟ 

جزو متصرفات دولت به حساب بیاید كه ملحق میشود به اموال  برادر حجت االسالم حسینی : ظاهرأ اگر

دولت ، حاال ولو آن مصرفش را بگویند مثال اجازه بده به ملت یا هر چه میخواهند در مصرفش قرار بدهند. 

 این یكی. 
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یكی دیگه اینكه اما اگر از متصرفات دولت درآمد ، آمد توی متصرفاتی كه من حاز ملک شد ، حیازت دیگر 

ذن نخواست ، اگر حیازت اذن نخواست ، مادام كه حیازت نشده است قابلیت ملكیت دارد یا نه ملک ، مال ا

،مال غیر از ملک است ،ازبحث مالكیت خارج است. وقتی حیازت شد میشود ملک خصوصی. پس این عنایت 

ست، ملک است از بفرمائید برای مطلب فرقی است بین مال و ملک. اگرماقائل شدیم كه در تصرف دولت ا

 اول. 

 برادر نهاوندیان : این فرق را یک كمی توضیح بدهید. 

برادر حجت االسالم حسینی : بین مال و ملک ، مال منفعت عقالئی را دارد ، هر چند تحت تصرف كسی 

 نباشد. 

 برادر نهاوندیان : یعنی مالكیت و ملكیت. 

و در صورتیكه شما این را گفتید كه نفال تحت  برادر حجت االسالم حسینی : مالكیت است و ملكیت است

)بدون حیازت به صرف حكومت( مال دولت اسالمی نیست ، خوب نمی توانید بگوئید مال دیگری هست. اال 

 بالحیازت. خوب پس این مال است نه ملک.

ل می باز موجب تنویع اقسام مالكیت نمی شود. هر وقت حیازت كرد كسی ، دولت باشد یا ملت باشد. داخ

شود پس از حیازت در ملكش به خالف فرض اول كه حیازت الزم ندارد همین كه سلطه حكومت اسالمی بر 

 یک اقطاری هست كل اینها كانه حیازت شده است. مال دولت است. 

 برادر نهاوندیان : این در بخش كه ما داشتیم چه مدخلیتی دارد. 

در دست دولت نباشد موحب تنویع دیگری برابر خصوصی برادر حجت االسالم حسینی : مدخلیتش اینكه اگر 

و دولتی نمی شود. پس بر علی كال الفرضین ، چون مالی است كه تحت ملک نیامده انواع ما لكیت را تقسیم 

نمی كند. گاهی اموال را تقسیم می كنید شما ، گاهی هم مالك مالیكت و توزیع اختیار سلطه را صحبتش 

شود بر این ماهی یا براین چوب ،مگر آنكه حیازت بشود. پس بنابراین حیازت  می كنید. سلطه حاصل نمی
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سبب مالكیت هست. مالكیت تقسیم نشده است به عمومی ، خصوصی ، دولتی. مالكیت به همان خصوصی و 

 دولتی تقسیم شده از وقتی می گوئیم كلمه ما لیت تقسیم شده نه مالكیت. 

 شده است. برادر نهاوندیان : ما لیت تقسیم ن

برادر حجت االسالم حسینی : گاهی می گوئید ثروت ها بر چند دسته هستند ، گاهی می گوئید اختیارات بر 

 چند دسته هستند. 

برادر نهاوندیان : دسته ای نكردیم ، من مطلب شما را فهمیدم ، بسیار به جا و متناسب هم بود ، ولی 

 تقسیمی نكردیم مالیت را در این بخش. 

حجت االسالم حسینی : آنجائی كه می خواهید بگوئید مالكیت عمومی مال ما ل كیه؟ مال متعلق به بردار 

 كیه؟ 

 برادر نهاوندیان : و آن سوال مالكیت است ، هنوز معین نشده است. 

برادر حجت االسالم حسینی : نه ، پس ببینید ، همین جا است خوب عنایت بفرمائید به عرض حقیر ، وقتی 

مالكیت خصوصی ، مالک یعنی من له الت صرف مشخص است ، بعد از حیازت هم من له التصرف  می گوئیم

 مشخص است و حاال این مالكیت عمومی،مال كسیت؟ 

 برادر نهاوندیان : مال جامعه است. 

برادر حجت االسالم حسینی : نه در همین صحبت است ، این صحبتی كه میگوئید من سوالم همین جا است 

وقت می خواهند بگویند كه دولت ، در تصرف دولت است مصرفش برای نسل های آینده ، مصرفش كه : یک 

برای جامعه. آن وقت می گویید نه اولی به تصرف دولت است نه اولی به تصرف آحاد ملت هستند این سوال 

دید شما در من اینجاست كه این والیت كه در مالكیت هست ، والیت اقتصادی در این جا برای كی ثابت كر

 كلمه مالكیت عمومی؟ عنایت دارید كه اصل اشكال من روی چه چیز هست یا من توضیح بیشتر بدهم. 

مطلب این است كه هر گاه گفتید تحت اموال دولت به حساب نمی آید یک وقت می گوئید تحت اموال دولت 

باید برای. .. بیست تا برای به حساب می آید ، بعد در مصلحت نسل های عمومی باید برای جامعه مسلمین 
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می گذارید به كنارش ، برای نسل های آتیه ، برای نمی دانم چه ، برای اینها استفاده بشود. برای رشد ضعفا ، 

 برای ، برای، هی می گوئید برای اینها باید مصرف بشود. 

من می گویم سلطه یک وقت است می گوئید نه ، تحت مالكیت نیست. سلطه مالكانه دولت ندارد ، آن وقت 

مالكانه كی دارد تا شما می گوئید مالكیت؟ بفرمائید اموال ، بفرمائید ثروت های ملی می پذیرم ثروت هست ، 

ثروت اگر بگوئید ثروت جامعه اسالمی درست است. هم فرش در خانه من ثروت اسالمی است بالواسطه 

مال مال است ریال ثروت است. با نبودش فرق مالیت دارد من مالک بمیرم یا كشته شوم ، یا هر چه ، این 

 دارد. 

برادر نهاوندیان : این فرمایش از حضرتعالی كه جامعه را یک واحد مستقل با شخصیت متفاوت از افراد 

میدانید بعید است و مثأل نمونه اش در اوقاف در وقف قطعأ شما وقف را جزو ملكیت خاص قرار نمی دهید در 

د كه مال دولت است برای یک جمعی این وقف مقرر شده است مال آنها است بدون عین حال هم نمی فرمائی

 اینكه گفته باشد شخصی دو شخصی دیگری. 

برادر حجت االسالم حسینی : این مال وقتی كه گفته می شود مال جامعه است ، مال جهت است ، این غیر 

تعبیر بیان حضرتعالی كه مال شد مال جامعه از این است كه وقتی كه دارید مالک را معرفی می كنید این به 

، آن وقت ولی جامعه همان ولی مسلمین است به این تعبیر رفت جزو مالكیت دولت. فرق است بین آنجائی 

كه روابط بین انسانها كه مالیكیت است ، مورد توجه قرار گیرد در تقسیم. مقسم توزیع اختیار بین انسانها 

ذات مالكیت می كند ، ملكیت حتما منسوب می شود به جامعه. همانطوری كه  است ، بروید آنجا كه نظر به

 فرمودید این همه اموال هم ملكیتش منسوب به جامعه می شود. 

اموال دولتی هم منسوب به جامعه است ، اموال خصوصی هم منسوب به جامعه است. مال این جامعه است 

 د از آن راهی كه آمدید حضرتعالی. همه این خیلی مطلب میخواهم بگویم كه حل نمی شو
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مال جهت و مال جامعه ، مال جهت یا برایش ولی خاص معرفی شده گفته اند آقا اوقاف برای قبیله خاص ، 

دسته خاص ، طالب ، صنفی خاص الی آخر. بعد هم گفته اند در وقف نامه اش هم گفته اند كه مثأل اسن این 

 ، الوقوف حسب ما یوقفها اهلها. صنف )پیرمرد ترینشان ( ،ولیشان باشد 

در این جا ، مالیتش منسوب به جهت و منسوب به جامعه هست ما لكیتش یک شق ثالثی است كه منسوب 

به خصوصی و دولت نیست و باید روی آن بحث كنیم. ولی ولیش مشخص است. ولیش پیرمرد ترین است در 

 صنف بزار مثأل. 

عه هست ، و ولیش حكومت است ، این رفت جزو دارائی های دولت. اگر شما گفتید كه این مال ، مال جام

مصرفش ، مصرف خاص می شود مصارف چیزی فرق داشته باشد ، دولت ممكن ده تا منشا در آمد داشته 

باشد ، ده تا صندوق داشته باشد ، هر صندوقی هم مصرفی داشته باشد ،ولی تحت سلطه او در بیاید آن وقت 

 ت دولتی هم مالكیت جهت خاص نظام اسالمی است. جامعه اسالمی است دیگر. به این عبارت مالكی

حاال ما میخواهیم ببینیم آیا تا اینجای صحبت ، البته اوقات را ما میخواهیم مقابل این مطلب بگذاریم یعنی 

 بگوئیم كه اوقاف وقف جهت خاصی است كه متولی خاص برایش قرار داده شده ، نمی آید تحت نظر دولت.

عنایت بفرمائید چه عرض می كنم؟ ما میخواهیم در این جا عرض كنیم كه منهای اوقاف یک وقت هم باز 

وقف عام قرار دادیم ، شد اختیارش به دست دولت سپره میشود ؛ آنهم یک صحبتی است. آن وقتی كه خیر 

 گفتند. 

 مالكیت شخص قرار دهیدبرادر نهاوندیان : از خود در این تقسیم بندی مالكیت جهت را در مقابل 

 برادب حجت االسالم حسینی : بله 

برادر نهاوندیان : یعنی دو جور مالكیت كه تقسیم فرمودید این است تقسیم بندیمان؟ چون مالكیت دولت را 

اگر همین به اصطالح نقادی را كه االن فرمودید در قضیه وقف ، همان جا هم می توانیم بكنیم ، دولت به 

نیست كه یعنی وقتی آنجا مالكیتی ثابت می كنیم اصال چیزی مشخص نیست جز شخصه كه مشخص 

 مالكیت جهت. 
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استاد حسینی : در نهایت این است كه اولی به تصرف جهت همیشه مشخص است در مالكیت جهت هم اولی 

 به تصرفش مشخص است. 

 برادر نهاوندیان : مشخص است به عنوان كلی ولی. 

ی : به عنوان كلی ولی فقیه یا به عنوان كلی پیرمردترین بزاز؟برای جهت یک برادر حجت االسالم حسین

 حسینیه ای كه. 

 برادر نهاوندیان : بله , حاال در دولتش را عرض می كنم یعنی شخص خاص كه معین نمی شود 

 برادر حجت االسالم حسینی : ولی شخص به عنوان است 

 برادر نهاوندیان : شخص به عنوانه. 

جت االسالم حسینی : به عنوانه غیر از آن راهی كه شخص اصال نیست شما اگر بگوئید كه مالكیت برادر ح

عمومی، شخص به عنوانه ندارد. معنایش این است كه مالک ندارد مال است ولی مالک ندارد. اگر بخواهید 

 بگوئید كه این میره به عنوان ولی فقیه ، میره حاكم میره به عنوان كه 

 ندیان : شما لفظ حكومت اسالمی را شخصیتی می دانید كه برایش مالكیت ما قرار بدهیم برادر نهاو

برادر حجت االسالم حسینی : نخیر، اگر نظام نبینمش و مسئول نداشته باشد نظام یعنی منصب مسئول 

 نداشته باشد اگر نظام ببینمش حكومت را كه مسئول منصب دارد ، مناصبش حساب دارد آن وقت مسئولش

 می شود ولی فقیه. 

 برادر نهاوندیان : یعنی خالصه نمی خواهید اجتماعی تمامش بكنید. 

برادر حجت االسالم حسینی : اجتماعی به عنوان اینكه ذمه نداشته ؛ذمه محترمه نداشته باشد روبط بین 

ی گردد به روابط انسان ها را تمام نمی كند. ذمه است كه روابط را تمام میكند. یعنی یا بحث مامقسمش بر م

انسان ها توزیع قدرت بین انسانها و مناصب انسانی ، هیچ عیب ندارد شما بگوئید كه یک وقتی كه شما بروید 

روی آن واحد كلی كه ما میگوئیم حقیقی هم هست ولی مكلف نیست. جامعه كه تكلیف رویش نمی آید 
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ی گوئیم حاكم بر توزیع اختیارات هست عنایت می فرمائید چه عرض میكنم؟ جامعه عینی حقیقیه كه ما م

 سر جای خودش هیچ مكلف نمی تواند بشود كه. 

 برادر نهاوندیان : هیچ تكلیفی بر جامعه قائل نیستند؟ 

برادر حجت االسالم حسینی : جامعه بماانه جامعه منهای مكلفین نمی تواند قابلیت تكلیف را ندارد. اختیار 

ای ادراك تكلیفی. یک ربط تركیبی عینی خاصی كه یک مجموعه را تبدیل ندارد ، شعور ندارد شعور به معن

می كند به یک واحد. اینجا فعأل بحثی كه داریم ما این است كه ما در روابط بین انسانها داریم ، مناصب 

قدرتها را تقسیم شده هر مالی منصوب به منصبی بشود این در والیت هست در حد خاص در تقسیمات 

اختیار  25آن منصب. یعنی توزیع اختیار كه میدهید به مناصب بگوئید این منصب دارای  خاص به صاحب

اختیار است مگر نظر داشته باشید به آن كسی كه قرار می گیرد  25است این اختیار شما نمی توانید بگوئید 

 اینجا ولو بعنوانه العام. 

 اد : باز نگردد مالكیت تمام نمی كند(برادر نهاوندیان : تعریف پست دولت را هم اگر به شخص )است

استاد حسینی : مالكیت یعنی قدرت تصرف خاص در حدود روابط خاصی. این قدرت تصرف مال ذات منصب 

كه نیست. این قدرت تصرف حدودش مال منصب است كیفیتش تعین كیفی اش مال منصب است كه می 

درت بهش بدهیم. اضافه تر از االن ولكن این گوید این منصب ممكن است ده تا قدرت ازش بگیریم یا ده ق

 قدرت تصرف غیر از نفس تصرف است كه بهش می گوئیم مالكیت نفس تصرف اینجا واقع نمی شود كه 

برارد حجت االسالم حسینی : خالصه بحث در این میشود كه مالكیت جزو اموری است كه مربوط به روابط 

ین سلطه خاص منصوب بین انسانها تا نباشد مال هست ، هر انسانها هست با هم. یعنی سلطه خاصی است ا

چند مالكی در كا رنباشد یک جماعتی سوار كشتی شدند و بنا گذاشتند بروند توی یک جزیره ای از جزایری 

كه جزو متصرفات هیچ یک از حكومت ها فرضا نیست. یک جزیره دور افتاده بعد همان جا مردند ولی اموالی 

د گو ، ضبط همراه داشتند. نخیر اموال اینجوری هم بگیرید مقداری آهن داشتند و طال همراه داشتند بلن

 داشتند ، اینها اموال است منفعت عقالئی دارد. 
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اگر انتقال بشود به مناطق دیگر اینها برای زندگی انسان كار ازش می آید. اگر انسانهائی هم بعدش بیایند 

میرند از این اموال می توانند كار بكنند ، كنز و گنج هائی كه در آثار بخواهند تو آن جزیره بمانند و آنها ن

باستانی در می آید ، اموال در می آید منفعت عقالئی ممكن است داشته باشد این منفعت عقالئی كه دارد 

این اموال را می آورد تحت مالكیت اموال را گاهی به لحاظ دارای منفعت بودن تقسیم می كنید این یک 

یمات دیگری است چون مقسم مقسم دیگری است ، گاهی خیره میگوئید من میخواهم روابط اجتماعی تقس

وسلطه را مال حظه بكنیم و انواعش. آن وقت عرض می كنم كه آن قسمتی كه گفته شد كه اموال عمومی ، 

 نمی شود گفت مالكیت عمومی مالكیت ، مالک می خواهد به نفس قدرت تصرف. 

 ن : اموال مهم تصریف دیگه. برادر نهاوندیا

برادر حجت االسالم حسینی : نه ، اموال عینی ندارد اموال را منصوب به جامعه بكنید. همینطور اضافه بكنید 

به جامعه. عرض می كنم اموال خصوصی را هم اضافه بكنید به جامعه ، بگوئید اموال جامعه ایران صحیح 

 ولی در عین حال جزو ثروت ایران به حساب می آید.  است. فرقی هم نیست كه انگشتر دست من هست

 برادر نهاوندیان : اضافه نسبت ، نه اضافه مالكیه. 

برادر حجت االسالم حسینی: احسنت ! اضافه نسبت هست این مال كه دارای منفعت هست به یک عنوان 

ثل این كه بگوئید كه كلی دیگری كه ما برایش وجود عینی خارجی هم قائل هستیم فرضا می گودئیم این م

این میوه این درخت است نمی گوئید این سیب ملک این درخت است غلط است این را بگوئید میوه این 

 درخت است یا مثال 

 برادر نهاوندیان : به این صورت اموال عمومی آن وقت ویژگی را ثابت نمی كنند اگر قرار شد. 

دارم این را میگویم میگویم این ویژگی كه تمام نمی  برادر حجت االسالم حسینی : احسنت من برای همین

كند مگر ویژگی در مصرف بعدأ بخواهید درست بكنید برای ولی ما برای ولی تصرفش. بگوئید اگر كسی 

% آن را باید حتما بدهید به حاكم من باب مثل عرض 5حیازت كرد ، كه شد ملک از مال در آمد ، مثأل 

مس آن را حتما باید بدهد هذا به حالفی كه به اندازه همین گنج را ممكن میكنم اگر كسی گنج در آورد خ
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اگر شما بگوئید ارث گیرش آمد خمس ندارد. این عیبی ندارد كه شما در خصوصیاتش این تصرف ها را بكنید 

یا بالعكسش این در جهت خصوصی اش بود یابلعكسش در جهت دولتی اش ، بگوئید اگر دولت این مال 

مثأل ازش كاری راه انداخت باید چنین كند یا به ملت باید بگوید شما چنین كنید عیبی ندارد شما عمومی را 

در خصوصیات مصرفی اش یک قیدهائی بزن یک حدودی درست كن ولی اولی به تصرفش آن كسی كه 

از صاحب تصرفش هست سلطه مالكانه اش را دارد باید مشخص كنید بر اساس آن باشد كه تقسیم می كنید 

همین جا ظاهر شد ظاهرا كه یا ملک ،ملک شخصی است یا ملک ، ملک جهت است ، جهت یا جهت خاص 

هست كه به دست متولی خاصی باید اداره بشود یعنی جهت یا د رنفسش نفس آن جهت د رخود عقد آن 

محسوب می جهت قرار آن جهت متولی خاص قرار داده نشده اگر متولی خاص قرار داد نشد جزء امور دولتی 

 شود. 

 شد سه دسته 

 یعنی مالكیت شخص ، مالكیت جهت غیر دولتی ، ما لكیت جهت دولتی 

مالكیت جهتی كه متولی آن متولی خاصی باشد حسب ما یوقفها اهلها من وقف می كنم باغی را برحضرت ابا 

یاانیكه كه جوانترین فرد  عبداهلل الحسین علیه السالم كه پیرمرد ترین فرد این ده هر سال روضه خوانی بكند.

مثأل بالغ این ده روضه خوانی بكند كه سادات این ده روضه خوانی بكنند ، كه نسل خود من روضه خوانی 

بكنند كه به حضورتان عرض می كنم متولی خاص برای این جهت قرار می دهند. یعنی دولت نمی تواند 

ی له هستم. می گویند این دارد وقف بر فرزند می بگوید من متولی این هستم این ولی ندارد ولی من ال ول

كنم منافعش هم مال فرزند است آن وقت معین هم می كنم كه اولی به تصرف عمال اینها هستند این دسته 

هستند ولی زندگی را خودشان می چرخانند وقف كردم به جهت رفاه نسل خودم به توی نسل خودم هر 

 توتاش برگشته. 
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مالكیت خصوصی فرق دارد. مالكیت خصوصی نیست عقد جهت است جهتش نسل  ولكن این خصوصی باز

خودش است متولی آن هم نسل خودش است نه برای خیرات مبرات قرار می دهم متولی اش را هم نسل 

 خودم قرار میدهم. 

 برادر نهاوندیان : پس مالكیت شخص شد و مالكیت جهت مالكیت جهتی كه 

ولی خاص برایش معین نشده است یا ولی خاصی معین شده برای آن كه ولی برادر حجت االسالم حسینی : 

خاصی معین نشده است ملحق می شود به اموال دولت. هر چند مصرفش هم خاص است من وقث می كنم 

 بر اوالدانم تحت والیت دولت. 

م شد.هر چند پس از باب والیت مالكانه د راین جا مالكیت تقسیم شد و به سه دسته كلی هم عمال تقسی

جهت را می توانیم جامع مشتركی بین دوتاش قرار بدهیم ، بعد تقسیم بكنیم ولی انجائی كه میرسد به 

 مالكیت آنجائی كه میرسد به سلطه ، سلطه اش دو دسته است یا حاكم سلطه دارد یا غیر حاكم.

ه افراد اختیار داشته باشند بدون برادر نهاوندیان : پس آن سوال فقهی را آن باال باید بكنیم یعنی فرض اینك

 اذن دولت. 

برادر حجت االسالم حسینی : آن هم فرقی نمی گذارد میخواهم بگویم در اینجا فرقی نمی گذارد و همه 

 بحثم سر همین است. 

 مالیتی هست كه اسبان خانه شدنش در مالكیت حیازت است به اعتبار مالیت كه تقسیم نشد كه. 

 بل از حیازت تكلیف مالكیتش چیست؟ برادر نهاوندیان : ق

 برادر حجت االسالم حسینی : مال است مالک ندارد. 

 برادر نهاوندیان : یعنی از خارج هم می توانند بیایند آنجا تصرف بكنند؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : از خارج در چه؟ به اصطالح آیا جزو این اموال؟ 

 ند تصرف كنند برادر نهاوندیان : فرنگی ها كفار بیای



 ·····························································································  81 

برادر حجت االسالم حسینی :خوب حاال همین جا صحبت می كنیم شما مسلمین را كه نمی توانید بگوئید 

 كه تصرف نكنند. 

برادر نهاوندیان : حاال در این مثال صحبت می كنیم. شاید یک جای دیگر هم پیدا بكنیم كه جغرافیائی هم 

 بشود. 

ان این اموال از بال مالک بودن در آمد شد حارسش دولت. حارس اینها براد حجت االسالم حسینی: با این بی

دولت است. باز مال ملت نیست فرق است بین مال. مال عوائدش باید برگردد به آنها آن وقت آن خیلی هم 

 اشكال می شود اگر گفتید مالكیت عمومی است. 

 برادر نهاوندیان : مگر بحث توزیع اختیارات نبود؟ 

 االسالم حسینی : چرا برادر حجت 

 برادر نهاوندیان : یک عده ای را داریم منع می كنیم. 

 برادر حجت االسالم حسینی : چه كسی منع می كند. 

 برادر نهاوندیان : حكم الهی 

 برادر حجت االسالم حسینی : یعنی دولت دارد منع می كند. 

 در امر دفاع خود ملت هستند.  برادر نهاوندیان : نخیر ، مردم هم موظف به دفاع هستند مكلف

برادر حجت االسالم حسینی : من به حضورتان می خواهم عرض كنم حكم دفاع را چرا حضرتعالی مخلوط 

می فرمائید با این بحث؟ این كه یک عده ای یک مساله ای داریم یک چیزی داریم كه عده این اختیار ندارند 

ما نفرمائید اگر آنها آمدند چه كسانی جلویشان را می گیرند آن در تصرف در این عده ای اختیار دارند. حاال ش

یک حكم دیگه است. االن در توزیع اختیارات پس این یک حكمی شد جمعی منع شدند جمعی ماذون پس 

 این شد مالكیت. 

رف برادر حجت االسالم حسینی : در توزیع اختیارات بین فرضا كفار یا هر چه با اینها ، كه اینها حق در تص

 ندارند نسبت به این اموال. حاال ببینیم این آیا ثابت می كند وجود حق تصرف مالكانه را بین این افراد. 
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 من باب مثال مثال را واضحتر و روشنتر كنم :

بنده چوب را رفته ام حیازت كرده ام. از توی جنگل بریده ام آورده ام اینجا. حاال كه تحت ملک شخصی و 

 یک معامله ای به یک كافری به یک كسی كه جائز هست معامله با او می كنم و این خصوصی ام شده ، حاال

را به او می فروشم. حق دارم ، عوضی را می دهم عوضی را می گیرم سلطه ای را می دهم و سلطه ای را 

مه این میگیرم و حتی باالتر از این ، می آیم می بخشم بعد از این كه داخل ملكم شده می بخشم حاال آیا ه

ملت با هم قدرت بخشیدن این را دارند؟ نه مالی را كه می گوئید حق تصرف آنها ندارند. مگر نه سلطه مال 

اینها هست؟ سلطه مال كی است؟ می خواهم همین جا یک سوال بكنم. حاال این سلطه بهشت گفته می 

ه مالكانه ندارد این فرق است بین شود سلطه مالكانه گفته می شود رد توزیع اختیارات؟ یا اصال ربطی به سلط

 سلطه مالكانه كه تصرفات را در آن تمام می كند. 

برادر نهاوندیان : اگر شما سلطه مالكانه ای را شارع قرار داد ، كه شما اینجا اجازه انهدام نداشتید. نوع 

 می گوئیم اختیار نیست. اختیاری را گذاشت كه این هشت تا كاری را می توانیم توی آن بكنیم یا. .. حاال ما ن

برادر حجت االسالم حسینی : حاال ، همین جا بین اینكه مال است یا ملک است؟ ملک آثار خودش را دارد ، 

 ولو شما بگوئید كه مثال من نمی توانم به دیگری بفروشم ، به مسلم كه می توانم بفروشم. 

شما حتما مالک می دانید ، ولی دولت در  برادر نهاوندیان : حاج آقا من عرض كنم محضرتان كه دولت را

 بعضی از اموالی كه دارد نمی تواند نه هبه كند ، نه مصرف برای این افراد خاص بكند ، به او اختیار داده اند. 

 براد حجت االسالم حسینی : یک نحو مصرف خاصی را مجبور هستید برایش بپذیرید 

 ا یا نه؟ برادر نهاوندیان : پس مالكیت می دانید این ر

 برادر حجت االسالم حسینی : بله ، آیا یک نحوه مصرف خاص این می تواند بكنند بدون حیازت؟ 

 برادر نهاوندیان : چون معقول نیست. 

برادر حجت االسالم حسینی :نه ، ببینید ، بدون حیازت بنده در یک كشور كوچكی هستم مثل كویت. صد 

مالک هستیم در نسبت به نفت آنجا؟ این سهامی است ، چه جوری  هزار نفر هستیم مثل صد هزار سهم ، آیا



 ·····························································································  83 

است؟ من می خواهم عرض كنم كه مالكیت شما نمی توانید مطلق تصرفات را ، تصرفات مالكانه را كه قابلیت 

نقل و انتقال دارد ، از آن حذف كنید. بگوئید تو مالک ، ولی من مطلق تصرفات مالكانه را بعضی اش را حذف 

 . می كنم

 شما گاه می گوئید ، این مال متعلق و منصوب به جامعه اسالمی است و باید از آن دفاع كرد. چشم ، 

 برادر نهاوندیان : این متعلق مالكیت نیست؟ 

برادر حجت االسالم حسینی : نه ، ابدا مثل اینكه سیب مال این درخت است ، شما باید از درخت حفاظت 

أل سیب كه نه ، ولک یک چیزی كه به اصطالح كنده خودش نشود. یک چیزی كنید. سیب را نكنند از آن. مث

كه خودش یک هویتی داشته باشد. این نسبتی را كه جامعه مسلمین دارد ، غیر از نسبتی كه دارد به 

 اختیارات من. شما بگوئید كه مسلمین مامورند به حفظ كعبه و حرمین یا مشاهد مشرفه یا مظاهر اسالم. 

ندارد به مالكیت. مامور به حفظ اموال هستند ، این ربطی به این ندارد كه بگوئیم مالک اموال این ربطی 

هستند اسباب دخولش در مالكیت ، تمام صحبت این است كه مالكیت آیا نحوه توزیع اختیارتی كه برش یک 

رقم تصرف نمی  سلطه ای است ، و یک نحوه تصرف متناسب با آن سلطه را ایجاد می كند. حاال بگو بیست

تواند بكند ، ربا نمی تواند بدهد ، آتشش نمی تواند بزند ، فالن من می گویم دو تا رقم ، یک رقم تصرف دارد 

یا ندارد؟ میتواند این را از خودش به یكی دیگر منتقل بكند یا نه؟ این از قبیل همان مالكیتی است كه اشیاء 

مرحله مالكیت تكوینی اش. نمی تواند حضرت رسول اهلل  مال خدا است و مال رسولش و مال ولی امر در

 صلوات اهلل علیه و سلم ،بگوید من عبایم را می خواهم بفروشم از مالكیت تكوینی ام خارج بشود. 

قابلیت انتقال نیست این مالكیت تكوینی ایشان. والیت واسطه ای كه ایشان دارند تكوینا بر این عبا ، نمی 

ن می خواهم بفروشم كه نداشته باشم. شما وقتی كه ، بله یک چیزی در یک درآمدی شود بگوئید این را م

یک عوائدی از یک باغی كه موقوفه سبیل اهلل است در می آید مثأل خرما در می آید. خوب اینجا خرما االن یا 

كرم در می آید و  مصرف ندارد یا دادید به فقرا ، فرضأ صد تا كارتن آن اضافه آمده ، سرسال شده ؛ اگر بماند

ضایع می شود. شما می گوئید كه چكارش باید كرد؟ می گویم : بفروشش ؛ پول آن را فی سبیل اهلل خرج 
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كن. عنایت می فرمائید چه عرض می كنم. حاال كه داریم می فروشیمش ، دارد از ملكیت تشریعی خارج می 

 شود ، مالكیت خدا ،چه چیز داخل در ملكیت تشریعی می شود؟ 

ول عتوض این اینهم دیگه مصرف خاص ندارد. می رود او بابا برای مصرف عروسی پسرش می خورد. این پ

خرما را خرج می كند برای ختم پدرش خرج می كند برای به اصطالح فی سبیل اهلل خرج نمی كند. عنایت 

 می فرمائید چه عرض می كنم؟ 

شود این خرما در مالكیت تكوینی اوست خداوند تبارك ولی از مالكیت تكوینی خدا ، خارج بالمره نمی تواند ب

 و تعالی هست. 

 برادر نهاوندیان : این را به عنوان مثال دارید می فرمائید؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : بله. 

 برادر نهاوندیان : حكم آن انتساب به جامعه. ..

می كنم كه شما در آنجا كه اولی است ما برادر حجت االسالم حسینی : حاال ، االن یواش یواش. .. من عرض 

لكیت تكوینی بر مالكیت نسبت به جامعه ، می گوئید كه خارج نمی شود. هیچ نقل و انتقالی در آن واقع نمی 

شود. بعد می گوئید در قسمت مالكیت تشریعی اش نقل و انتقال واقع می شود. خارج می شود از ملک 

وقتی كه بفروشد حضرت عبایش را. خیلی خوب ، حاال من سوال می  خداوند تبارك تعالی یا از ملک رسولش

كنم كه آیا می شود یک نحو تصرفی واقع بشود در این اموال كه ما بگوئیم كه اموال دیگه مال این ملت 

نیست؟ این مال این ملت هست ، مال این جامعه است. این نحوه ارتباطش چه نحوه است؟ نحوه مالكیت بین 

معه است. من می خواهم بگویم مالكیتی را كه مورد نظر ما هست و تقسیم می خورد مالكیت بین افراد جا

 بین افراد است نه مالكیت یک جمع بما انه جمع. 

 بردار نهاوندیان : این تعلق را تكوینی دانستید.

ن اشیاء به هم برادر حجت االسالم حسینی : این تعلق را علی موضع نخواهیم تكوینی بدانیم از قبیل رابطه بی

 می دانیم كه رابطه تكوینی هم ، رابطه فوق ، رابطه هادی ، كسی كه تحت هدایت هست تكوینا می دانیم. 



 ·····························································································  85 

 رابطه بین اشیاء تكوینی باید باشد قاعدتأ دیگه. 

 برادر نهاوندیان : جعل این رابطه جعل تكوینی خدا است و یا درشرع آمده؟ 

مال ، مال جامعه مسلمین است. اگر قدم دقیق تر بر داریم ، مالكیت در  برادر حجت االسالم حسینی : كه این

اینجا چون اختیار را در تصرف شما مالحظه نمی كنید اال باسبایها االن مالكیتش افتضای تكوینی را آن وقت 

 مال حظه می كنید با مالكیت تكوینی به نحوه ربط تكوینی. 

یاید. این یادما نرود. تشریعی آنجائی است كه قد و باالی چون از این طرف مكلف نیست كه قسمت شرع ب

تكلیف ظاهر میشود ارتباط تكوینی را می توانید تمام بكنید ، حاال كلمه مالكیت تكوینی نگوئید ، ارتباط 

تكوینی را می توانید تمام بكنید تشریع به غیر مكلف ممكن است؟ تمام صحبت این است ، این نحوه رابطه 

 نجا هست ، اگر رابطه تشریعی هست دفاعش بر مكلفین قبول و روی چشم. ولی حفظ این ربط. ای كه در ای

برادر نهاوندیان : در شرع عرض می كنم ، یعنی آیا این حكم فقهی نیست این امر اینكه انفال این چنین ، 

 گرفتیم. مالكیت عمومی اسن جوری ، این اموال ، اموال عمومی هستند. این را از شرع ما این را 

برادر حجت االسالم حسینی : فرمودید اگر اموال عموی ، حكم آن را شرع داد ، بنابراین مالكیت آن تشریعی 

 است نه تكوینی این آنوقت. 

برادر نهاوندیان : این مثال را كه خدمتتان عرض كنم ، یک جمعی هستند این جمع كافرند ، مسلم می شوند 

آن بار می شود در مسائله مالكیت آن زمینی كه دارند روی آن زندگی می یا مسلم شدن اینها یک حكمی بر 

 كنند اصال تفاوت بین اراضی مفتوحه عنوه با اراضی كه مردم آن با رضا قبول اسالم كرده اند در همین است. 

كم برادر حجت االسالم حسینی : یكی این است كه حكم پیدا می كند یا حكم دارد بنابراین بگوئیم هر چه ح

دارد مالكیت دارد. تشریع حكم است. راست است مثأل مكلفیم به كنس مسجد ، دفاع از حرمین ، تشریع 

دلیل بر ملكیت نمی شود. اگر تشریع سبب مالكیت را معرفی كند ، سلطه مالكانه سلطه قاضی است كه به 

ز ارتباط بین انسانها وسیله تشریع خاصی می شود. نه نفس تشریع ، نفس تشریع غیر از سلطه است. ما ا
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داریم صحبت می كنیم مسلمین موظف باشند به دفاع از حرمین مالک حرمین كه نیستند. مسلمین به هزار 

 چیز مكلف باشند. تشریع د رنفسش نیفتاده ملكیت تشریعی و بنابراین آن استدالل فیه تامل. 

 برادر نهاوندیان : حضرتعالی رابطه را رابطه تكوینی. ..

جت االسالم حسینی : نه ، عرض بنده را برسید ، یكی یكی رابطه چه چیز تكوینی و رابطه چه چیز برادر ح

تشریعی سیب ملک حضرت عالی هست ، درخت سیب در منزل دارید ، ارتباط مالكیت آن مال شما است ، 

حاال جنابعالی  میوه هم كرده شما هم تصرف می توانید بكنید این سیب را بكنید ، میل كنید یا هبه كنید ،

این كار را نفرموده اید هنوز تحت ملكتان هست. و الی آخر این ملک شما است. یک ارتباط تكوینی هم دارد 

این سیب با درخت ، چسبیده بهش. این ارتباط دارد. كه حتی وقتی هم شما می كنید این را ، نسبت 

منسوب به این درخت است میوه این درخت  تكوینی اش را نمی توانید بكنید ، یعنی سیب است نه زرد آلو ،

هست ، نه میوه یک چیز دیگر. حتی خاصیتش را هم می توانید منسوب بدانید به مكانیزم این درختان. مثأل 

 درخت شته زده سیب هایش كرمو می شود. این منسوب به این درخت این قضیه دیگه. 

ه مرحله مالكیت هم رسیده؟ دفاع باید بكنید ولو از این ربط مال به جامعه در مرحله مالیت باقی مانده یا ب

مرحله مالیتش بر سرو چشم. ولكن ربطش به ما ، ربط مالكانه است این را من می خواهم بگویم اقتضاء هم 

ندارد. یعنی این كه می فرمائید كه آیا ممكن نبود شارع یک جوری دیگه بگوید ، می گویم نخیر. می گوئید 

حكام تابع مصالح و مفاسد نیستند؟ همین جوری خدا ، سبحان اهلل خدا همین جوری چرا؟ می گویم مگر ا

بگوید كه نماز بخوان ، نخیر گفته نماز بخوان كشف از این می كند كه اقتضائی داشته قضیه ، دست ما هم 

كه اینها می نیست البته. اقتضائی دارد. این اقتضائی كه دارد اگر اقتضای واگذاری به آحاد مسلمین می شد ، 

توانند قبل از حیازت هم به هم بفروشند. من اینجا نشسته ام بگویم آقای نهاوندیان ، بگوئید : بله ، من اگر 

 حق خودم را انفال فروختم به شما به هیچ تومان. 

شما هم بگوئید : بسیار خوب خریدم از شما به هیچ تومان. بعد بروید سراغ آقای ساجدی ایشان هم بگوید 

ختم حق خودم را به شش تومان حق خودم را. شما شش تومان را می دهید ثم الی آخر برسد به یكی فرو
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بگوئید كه خوب حاال دیگه كسی از انفال استفاده نكند جز خودم. دیگه منصر شد می گویند كه چرا؟ می 

 گوید خوب برای اینكه خریدم از شما. من دیگه شدم مالک منحصر این مطلب. 

ه ، حاال آسانترش كه فرضش هم راحت باشد. شما بگوئید كه من یک معدن را از انفال از همه می یا اینكه ن

خواهم بخرم. اطالعیه بكنید در روزنامه به اداره آمار هم بگوئید هر كس كه له اینكه مالک باشد ، له قدرت 

وچک شما بگیرید ، مثل الحیازه ، من این را جمع ببندید ، مثأل فرض كنید كه می شود ، توی یک جای ك

كویت بگیرید تا بشود روی آن آدم حرف بزند. یا اینكه جای بزرگ هست می گویند كه آقا ، ایران چهل 

میلیون است. می گویید یک تک معدن مال كوه سفید قم را من می خواهم از آنها بخرم. این معدن كل 

ند این ارزیابی ها را (نسبتش حداقلی دارد و قیمت كه مجموعه سنگی را كه دارا است ارزیابی كردیم ) میكن

حداكثری. بی نهایت نیست این معدن سنگ. تقریبی روی آن گذاشته اند كه این هر چه هم باشد بیشتر از 

 یک میلیارد تن سنگ ندارد هر چه هم كم باشد ، كمتر از این قدر سنگ ندارد. 

ی كنند دیگر ، می گویند اینقدر می شود. حاال فی سنگش را ، در آوردنش را ، همه چی اش را بررسی هم م

سنگ زیر زمین است در می شود روی آن حساب كرد. جنگل را مخصوصأ خیلی چون رو هست راحت تر می 

شود این را حساب كرد. این چقدر چوب دارد كل اینجا. رفتند شمردند ، مثل اینهائی كه چوب خر هستند 

ح ده هزار تا اصله خیلی خیلی درشت دارد كه اینقدر هست. تا می توی باغ ها می روند می گوید به اصطال

رسد میگوید كه ده تا اصله هم دارد خیلی ریز است اصأل به حساب نمی آید. همه را می آورد به حساب. این 

هم آمده رفته جنگل را ارزیابی كرده دقیقأ دیده یک جنگل كوچولو كه یک كیلومتر بیشتر نیست بزرگی اش 

رده ، مشخص كرده چوبش را دقیق ، به اصطالح مهندسی فنی آن را خوب مال حظه كرده ، برگ مساحت ك

 و. .. حتی ریشه اش را به نسبت حساب كرده كه چه كار از آن می آید. 

به هر حال چوب آن جا را در آورده كه چند درآمد دارد. حاال كه در آمدش را معین كرده می گوید كه اینجا 

كند ایهاالناس؟ كه به هر كسی كه درخانه نشسته ، به كل ملت ، نفری پنج تومان بدهند  برای من صرف می

، نفری یک تومان بدهند ، چهل میلیون نفر هستند چهل میلیون تومان اینجا را بخرم ، صرف برایم می كند. 
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آنوقت پول و كسانی كه حاضر هستند برای فروش ، مراجع بكنند ، در صورتی كه همه مراجعه كردند من 

همه را می دهم. تاریخ ثبت نام از اول شهریور ماه تا لغایت آخر اسفند ماه ، مردم به شعب بانک رجوع كنند 

و بگویند ، می توانند وكیل هم بكنند ، پدر خانواده برود از قول یک ایل بیاید بگوید ، بروند پولش را هم 

 بگیرند تقسیم بكنند بین خودشان 

ن خصوصیاتش نداریم. حاال اگر همچنین كاری كردند ، مردم حق دارند همچین چیزی را حاال ما كاری به آ

بفروشند ، حق خودشان را. حق قابل انتقال است. یا اینكه بعد از حیازت یک نفر هم نمی تواند حقش را 

 بفروشد. 

 برادر نهاوندیان : آن وقت باید آن تكوینی و تشریعی اش معین شود. 

م حسینی : تكوینی اش مقتضای تكوینی را تمام كه كردید. از اول آن را خیلی راحت می برادر حجت االسال

توانید بگوئید. می توانید بگوئید كه اصوأل در این راه ها ، بر می گردد به اینكه نگذاشتشان نمی شود. لعدم ال 

 قتضاء 

مطلب ه اگر اینجوری بخواهیم  برادر نهاوندیان : نخیر ، این به حضورتان عرض كنم كه یادمان نرود این

بگوئیم باید بگوئیم هیچ حكمی مصلحت و مفسده ندارد. چرا حكم صلوه را خدا می توانست جور دیگری 

 بگذارد یا نه؟ 

 برادر نهاوندیان : مصلحت با تعبد. ..

همه برادر حجت االسالم حسینی : بسیار خوب ، این همان به اشاره ،به همان بر می گردد پس بنابراین 

مصلحت طریقی دارد ،نه مصلحت موضوعی. همه كه مصلحت طریقی دارد ، پس هیچكدام از اشیاء هیچكدام 

 از عبادات ، مصلحتی و مفسده ای ذاتا ندارند تویشان. این یرجع الی اینكه حسن و قبح ذاتی ممنوع است. 

ر باید گفت؟ نمی خواهیم برویم باز برادر نهاوندیان : علی قولی كه ما اتخاذ می كنیم در این بحث ، همین جو

 دوباره وارد آن بحث بشویم و خارج بشویم همین جور ما میگوئیم؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : ما می گوئیم كه همه احكام تابع مصالح و مفاسد هستند. خدا حكیم است. 
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 برادر نهاوندیان : مصالح و مفاسد دست ما است؟ 

نخیر اقتضاء خود موضوع ، آنچه را كه فرموده است اقتضاء دارد ،و آنچه كه برادر حجت االسالم حسینی : 

 هست چون اقتضاء دارد ، فرموده است. 

 برادر نهاوندیان : بهر حال ، جلوه اش جز این نیست. 

بردار حجت االسالم حسینی : نه ، فرقش خیلی زیاد است. پس یعنی ربط دارد این اموال به جامعه ، جامعه 

 ف. غیر مكل

برارد نهاوندیان : نه ، در این پایه كه قرار دادید ، اشكال ندارد كه در شرع موسی علی نبینا و علیه الصلوه و 

السالم یک حكمی جوری باشد ،مصلحت است. در شرع نبی اكرم یک جور دیگرش حتما مصلحت است این 

 را كه می پذیرید. 

م نبی اكرم مصلحت نیست آنجور، كما اینكه در زمان برادر حجت االسالم حسینی : و در زمان موسی ، حك

 نبی اكرم ، حكم موسی مصلحت نیست. 

برادر نهاوندیان : حاال اینكه حضرتعالی می فرمائید كه در زمان این ویژگی است كه حضرتعالی دارید می 

 گذارید ، كه آن زمان شاید فاكتورهای دیگر بوده است. 

اكتور كه حضرتعالی می گوئید عقل مردمان. .. یا هر چه كه دلتان می برادر حجت االسالم حسینی : من ف

 خواهد حساب كنید. 

 برادر نهاوندیان : یعنی خالصه مصلحت در شرع موسی این بوده است الاقل 

برادر حجت االسالم حسینی : مصلحت در شرع موسی این نبود كه آن وقت تشریع به صورت شرع محمدی 

 باشد. 

 ن : درست است. برادر نهاوندیا

برادر حجت االسالم حسینی : زمان را شما برابر با تغییرات خوئ شیئ بگیرید آن وقت دیگر نمی توانید 

 اینگونه صحبت بفرمائید. 
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برادر نهاوندیان : بسیار خوب ، حاال اگر این جور شد ، داخل كردن مساله مصلحت و مفسده برای ما كه 

 همین تشریع. اطالعی بر آن نداریم ،جز از خود 

برادر حجت االسالم حسینی : خود تشریع را هم ما یک مصلحت می بینیم یعنی به دلیل این تشریع است كه 

 می گوئیم كه این دیگه مالكیت معنا ندارد تشریع بشود. 

برادر نهاوندیان : ببینید ، من عرض می كنم اگر در شرع نبی اكرم )ص( آمده بود كه این مال ، مال عمومی 

 یست. ن

 برارد حجت االسالم حسینی: این اگر ، اگرها اگر ممتنع است. 

 برادر نهاوندیان : خوب، اگر خاله من مرد بود می شد خالو 

 برادر حجت االسالم حسینی : خالو نبود كه. 

ست برادر نهاونیان : نه ، داریم بر این فرض ،بر این فرض حضرتعالی چه فرمودید؟ باز می گفتید این تكوینی ا

 یا تشریعی. 

 برادر حجت االسالم حسینی : یعنی مال مطابق اقتضای تكوینی بود آن وقت. 

 برادر نهاوندیان : اطالع حضرتعالی از این حكم و از این رابطه 

 برادر حجت االسالم حسینی : از خودش است ، از نفس خودش است. 

 برادر نهاوندیان : از او دارید؟ 

 : از نفس خودش نه از اقتضایش  برادر حجت االسالم حسینی

 برادر نهاوندیان : اطالع شما از شرع را بگذاریم كنار، شما رابطه تكوینی استفاده میكنید؟ 

برادر حجت االسالم حسینی : ابدا ، ابدا رابطه را به صورت كلی می توانم بگویم رابطه ای دارد ، چه نحوه 

شود به وسیله شرع. ولی همین كه حكم شرع را شناختم رابطه ای است نمی دانم. كیفیت رابطه مشخص می

می گویم كه این رابطه یادمان نرود. این اقتضای تكوینی بر این است. یعنی این بدون مصلحت نیست ، بدون 

 مفسده نیست. 
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 برادر نهاوندیان : این را همه احكام مگر شما نمی توانید بگوئید؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : چرا. 

 ر نهاوندیان : بسیار خوب، پس طرحش در اینجا چه مدخلیتی در بحث دارد؟ براد

برادر حجت االسالم حسینی : مدخلیت در اینجا ، دقیقأ بر می گردد به اینكه آیا این نحو ارتباطی كه هست ، 

در رضایت ارتباط مالكانه هست یا اینكه ارتباط مالكانه اصأل نیست این یعنی تشریعی كه شده كه نگه ندارید 

فالن ، اینها از اقسام تصرف مالكانه نیست آن وقت می گوئید این مال ، مال این قوم هست یا نه؟ می گویم 

مال این قوم هست خدا هم گفته این باشد. ولی این قوم بماانه قوم ، این جامعه بما انه جامعه ، نه به لسان 

ت است بعنوان یک شیئ باشد ، نسبتی است بین افراد. این جامعه ، جامعه نباشد به تفسیری كه آن صحب

 این و آن. این نسبت بودن ربطی ندارد به اصطالح به مالكیت تشریعی ، این از قبیل رابطه سیب و درخت. 

گفته باشند شما نگذارید این سیب را كسی از درخت بكنند. من باب مثال : این مالكیت شما را تمام نمی 

 چرا ، تمام می كند. كند. ارتباط سیب و درخت را 

 برادر نهاوندیان : این را حضرتعالی خالصه یک حق نمی بینید. 

برادر حجت االسالم حسینی : احسنت جزء حقوق یعنی چه این را می آورید؟ این جزء حقوق اقتصادب زمانی 

ک جهت می آید كه بر آن احكام اقتصادی ، یعنین مالكیت آن زمانی می آید كه سلطه خاصی را ولو در ی

داده باشد كه همان جهت را من سلطه داشته باشم گفتم این را باز كنم از خودم به یكی دیگه بدهم ، بنده 

 عرضم این كه این حقی كه به من دادند ، حق تصرف این حق حق مالكیت است یا حق تصرف است؟ 

 یا نه. می توانم تصرف بكنم بدهم واگذارش بكنم به كس دیگه و او دو برابر تصرف كند 

ما لكیت در آن انتقال را به نحو ما برای كسی كه سلطه دارد به نحو ما شرط می كنید یا نه؟ به نحو ما 

 یادمان نرود. 

 برادر نهاوندیان : برای دولت آیا مالكیت قائل هستید یا نه؟ 
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یک نحوه ای ، به برادر حجت االسالم حسینی : به نحو ما او می تواند انتقال بدهد یعنی به یک طرزی ، به 

 یک كیفیتی. دولت می تواند قسمتی ازاموال خودش را عند المصلحه بفروشد و خارج می شود از مالش. 

 برادر نهاوندیان : حاال ببینیم خود شرع مالكیت را چه تعریف می كند. 

این دو تا و برادر حجت االسالم حسینی : پس باید بر گردیم به اینكه در این جا ملكی داریم و مالكیتی. 

مالكیت نفع داشتن و سلطه بر نفع این یكی. موضوعأ ببینیم جزو چه چیزهایی می آید جزو آنهائی است كه 

باید شرع رویش بیان بفرماید از خطابات شارع بگیریم یا نیست آن ،توی تقسیم موضوعاتی كه از خطابات 

حث جلسه آینده روی این باشد بعد كه شارع بگیریم این یک مرحله است بعدش كه این بحث تمام شد پس ب

معلوم شد كه به ید شرع هست یا جزو موضوعاتی هست كه عقل باید حدود و ثغورش را تمام بكند. آن وقت 

 باید دید و ببینیم چه میشود. 

 والسالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته. 



 7جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

31/17/1363 

 يحسين مينوالمسل حجةاالسالم: استاد

 

برادر نهاوندیان : جلسه قبل در حضورتان ادامه بحث مالیكت بود. حضرتعالی مساله اینكه تقسیم اموال مالی 

چه كسی است؟ باید از اصول باشد نه از فروع و خالصه از كلی ترین توزیع اختیاری كه داریم باید نشات 

د و اینكه آن چیزهائی را كه خارج از ملكیت بگیرد بعد بحث تفاوت بین مالكیت و ملكیت را مطرح فرمودی

 شخص و ملكیت دولت هست به عنوان مالكیت عمومی ذكر می گردد در واقع مالیت عمومی است نه ملک. 

برادر حجت االسالم حسینی : اگر ملک هم بود ، قابلیت فروش داشت. یعنی ملک از آثار تسلطش قابلیت 

ت شما حیازت می كنید. حاال به اهل این شهر یا به اهل شهر فروش است. یعنی هر حقی ، مثأل حق حیاز

دیگر یا حتی شما می توانید به یک مملكت دیگر. د رآنجائی كه ملک باشد نه به كافر حربی به غیر كافر 

حربی و حتمأ به اهل كتاب ، كه یعنی به هر جا كه شرع معامله را ممنوع نكرده باشد. اگر ملک باشد ، فرد 

شاع آن را ولو او نداند كه چقدر است ، مقدار تقریبی آن مشخص باشد. مثأل من سهمی دارم در باید سهم م

یک ملكی كه حدود و ثغور ملک بر حسب كیلومتر روشن است ای سهمی در یک منبعی كه آن حدود و ثغور 

ر تخمینی اش روشن است در یک باغی هست مثأل یک چشمه ای هست كه سهم دارم. سهمی كه دارم اگ

آنرا مصالحه خواستم بكنم ، د رهرچه سهم من هست ، نه مصالحه بال عوض صلح میكنم به شما در برابر صد 

هزار تومان. هرچه سهمیه من هست ،نه مصالحه بالعوض صلح می كنم به شما در برابر صد هزار تومان. هر 

مقداری ، تخمین می  چه هست جمعیت ایران چهل میلیون است ،نسبت به فالن معدن تخمینی مثأل یک

 شود زد مالحظه فرمودید چه عرض میكنم. 
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 من حق صلح دارم. یعنی آثار ملک. 

 برادر نهاوندیان : كافی است آثاری كه حضرتعالی بار می فرمائید ، اینها استنباطی است؟ 

اینكه حق ، برادر حجت االسالم حسینی : نه اینكه هر جا حق ملک باشد ، هر حقی قابلیت انتقال دارد اال 

حق مصرف باشد. یعنی همین جائی را كه شما می فرمائید كه به اصطالح من حق دارم یک جائی. این حق 

مصرف اگر شد ، نمی تواند به كسی دیگر منتقلش كنید ولی اگر حقی دارید در آنجا كه حق ملكیتی است 

 ولو ملک منافع ، روی منافعش روی هر قسمتش. 

این تعبیر ملكیت كه فقط در مواردی كه این را داریم این یک جور مصادره به  برادر نهاوندیان : خوب،

مطلوب می شود ، یعنی اگر یک جائی مالكیتی داشتیم كه فقط از آن حق مصرف حاصل می شود ، یک 

جائی دیگر مالكیتی داریم كه نه حق خرید و فروش هم دارد ، شما می فرمائید كه لفظ را من فقط در دومی 

 می كنم به عنوان مالكیت ، بقیه آن را مالیات می گویم. قبول 

از این بیان حضرتعالی این جور برمیآید ، در صورتی كه ما اگر مقید بخواهیم باشیم كه در شرع به چه برنامه 

استفاده شده ، قاعدتأ باید ببینیم كه آنجا چگونه استفاده شده است. دیشب ما از فرصت استفاده كردیم و 

كه یک تحقیقی بشود در مورد آن. فرمودید كه بحث مالیت و ملكیت دیده بشود متاسفانه چون  قرار شد

بخش تفقه راه نیفتاده است دیشب فرصتی شد خدمت حاج آقا راستی من سوال كردم این مطلب را ،من 

 عین مطلب را عرض كنم. 

ها اینكه اگر هر جا ما لكیت بحث مالیت ، مالكیت را خوب تفكیكش كه روشن است و صحیح خیلی خوب منت

شخصی یا مالكیت دولت نبود ، اصأل مالكیت نیست ، فقط مالیت هست. این را ایشان گفتند : نه اینطور 

 نیست. مثأل ما اراضی مفتوحه العنوه اینها ملكیت دارد. 

 برادر حجت االسالم حسینی : ملک چه كسانی است؟ 

ان گفتند این كه شما می گوئید اگر ملک را بتواند بفروشد ، این برادر نهاوندیان : ملک مسلمین ، یعنی ایش

 نیست ، گاهی ما داریم كه مالكیت هست ولی اختیار خرید و فروش نیست. 
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 برادر حجت االسالم حسینی : اداره اش به دست چه كسی؟ 

یت را با اختیار ، این برادر نهاوندیان : همین گفتند كه اینكه شما این دو تا را بر هم منطبق گرفتید ، مالك

صحیح نیست ، در مورد مثأل صغیر مالک صغیر است شرعأ مالک صغیر شناخته می شود ، اما والیت در مورد 

، یعنین تصرف در این اموال با ولی او هست. هیچكس ولی را مالک نمی داند ، به این ترتیب این دو بر هم 

 منطبق. 

 كه مال دولت است ، مال خودش است یا مال مسلمین است؟  برادر حجت االسالم حسینی : كلیه اموالی

 برادر نهاوندیان : فرق میكند. 

 برادر حجت االسالم حسینی : مثل. .. كه مال خودش است. 

برادر نهاوندیان : مالكیت دولت؟ در مودر امام معصوم یک سری اموال هست كه مال شخص امام علیه السالم 

 است.  است. یک سری هست مال منصبشان

برادر حجت االسالم حسینی : بحث درباره خود امام معصوم نمی كنیم ، درباره دولت بحث می كنیم. برای 

 دولت می خواهیم یک چنین چیزی را روشن كنیم ،نه اینكه دولت چه است. 

گردد  برادر نهاوندیان : دولت اسالمی منظور است. دولت اسالمی به چه چیز بر می گردد؟ به ولی فقیه برمی

 ولی فقیه هم از والیت معصوم. 

برادر حجت االسالم حسینی : می خواهیم ببینیم ولی فقیه ، ملک شخصی او میشود یا. .. یا اولی به تصرف 

 است برای مسلمین. 

برادر نهاوندیان : اینطوری كه ایشان می فرمودند : می فرمودند كه بعضی از اموالی كه هست ایشان میتواند 

 دش خرج كند ؛ اما بعضی از اموال دیگر را اینطور نیست. در مورد خو

برار حجت االسالم حسینی : درباره امام معصوم و ولی فقیه كه ایشان اموالی كه هست ، جهت مصرفش 

جهات متعدد است و همه اش مال مسلمین است ، و به اعتبار اینكه ایشان صاحب منصب مسلمین است ، 
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، همه اش میشود مال دولت اسالم ، مال حكومت اسالمی ما لكیت دولت  حق دارد مصرف كند؟ یعنی مال

 هست ، تحت مالكیت اوست صندوق ها متعدد است به جایش 

 براد رنهاوندیان : میزان اختیارش در این مطالب فرق می كند. 

وانی براد حجت االسالم حسینی : مثل اینكه جهت مصرف با آن فرق داشته باشد بگوئید زكوه را نمی ت

 مصرف فالن جا بكنی ، صندوق های متعدد داشته باشی. 

 برادر نهاوندیان : صندوق های متعدد ، عرض می كنم اگر. 

 برادر حجت االسالم حسینی : یعنی مصارف متعدد. 

برادر نهاوندیان : مصارف نه ، میزان اختیارش اگر فرق كرد ، یعنی یكی از این صندوق ها است كه منها حیث 

ست ، یكی دیگر از صندوق ها است كه نه ، روی آن یک آئین نامه دارد. این از نظر تقسیم بندی یشاء ا

 حضرتعالی فرقی نمیكند؟ اگر مالك را كرده باشیم اختیار اتفاقأ این می باید تقاوت بگذارد. 

ته می شود برادرحجت االسالم حسینی : بسیار خوب، مالكیت دولت بر چند قسم باشد؟ ولی به همه اینها گف

مالكیت یا نه؟ می خواهم ببینم همه اینها ، خالصه مطلب این است ه : فرق ندارد باالصاله با مالكیت شخص 

یا نه ، ما لكیت با تولی می شناسیم كه این تولی گاهی خاص است گاهی تولی ،تولی منصب است. یعنی در 

نداشته باشد حاكم شرع باید وصی معین كند. اموال صغیر مثأل معین می شود كه یا وصی دارد یا ندارد اگر 

اگر داشته باشد آن وصی هست. د راوقاف می گوئیم كه : نه این مال آن جهت خاص است كه وقف شده 

است توی این یک مقدار صحبت داریم. یعنی به هر حال ، بر می گردد به اینكه مساله ای را كه خود 

چیزی را كه فرا گرفتیم خدمتتان عرض میكنم. مالك این حضرتعالی فرمودید یک وقتی به یک شكل دیگر 

 تقسیم بندی اموال مالكیت چه چیز است؟ آیا نصی داریم كه بگویند المالكتیه علی خمسه انواع؟ 

 برادر نهاوندیان : نخیر. 

برادر حجت االسالم حسینی : پس دیگر وضع یک مقدار كم تغییر پیدا می كند. یعنی تقسیم بندی آن دیگر 

 ینجور نیست كه تعبدی در بیاید ،تعقلی در بیاید. ا
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 برادر نهاوندیان : صحیح است ، آن وقت از شمامالك درخواست میشود. 

برادر حجت االسالم حسینی : هیچ عیبی ندارد ، آن وقت كه اگر مثأل مالك قرار دادم اولویت تصرف ؛ یا 

 مالكیت یا چه ، باید تو آن صحبت كرد. 

 : از الفاظ مورد استعمال فقهاء اگر خواستید استفاده بفرمائید.  برادر نهاوندیان

برادر حجت االسالم حسینی : مالكیت را اگر ما معنی نكردیم اصطالحی را كه می گوئیم الفاظ چه ، از حروف 

هم میتوان استفاده كرد ، از ظروف هم می شود ، از جمل هم میشود استفاده كرد به شرطی كه مفهوم را 

 د. من در خدمتتان هستم. برسان

 برادر نهاوندیان : من نمیدادنم كه بهر حال این بحثها چقدر 

 برادر حجت االسالم حسینی : حاال در عین حال فرمایش ایشان را من به اصطالح استماع بكنم. 

من اینها  برادر نهاوندیان : خالصه آنچه راكه من ، یادداشت كردم ، البته من تقاضا كردم از خدمت ایشان كه

را بنویسم ، فرمودند : ما در واقع چهار نوع مالكیت داریم ، یک نوع نبود مالكیت با وجود مالیت. چهار نوع 

مالكیت ما ، یک مالكیت شخصی است كه معلوم است. حاصل احیاء و حیازت مثأل ، دوم : مالكیت دولت 

 ،دولت اسالمی كه خود این دو نوع است. 

ینی : بله ، درست است مطلب درست شد ، خود این بعدأ شما سه نوع ، ده نوع برادر حجت االسالم حس

 عیبی ندارد. 

برادر نهاوندیان : كه یكی مال شخص امام است ، مثل مثأل قطاع امروز ، یكی مال منصب امامت است مثل 

 انفال ، مثل سهم امام. 

یم ( می شود مالكیت عمومی مثل اراضی مالكیت چهارم ) یعنی این دو تا ، نوع قبلی را دو تا حساب بكن

 مفتوحه العنوه. 

 برارد حجت االسالم حسینی: یعنی دولت را دو قسم فرمودید؟ 

 برادر نهاوندیان : بله ، و مالكیت شخص سه تا. 
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 برادر حجت االسالم حسینی : دولت دو قسم كه شد ، چون تو بخش دولتی هست ، یكی حسابش بفرمائید. 

: یكی اگر حسابش كنیم این میشود سومی ، كه مالكیت عمومی است مثل اراضی مفتوحه  برادر نهاوندیان

 العنوه. 

 برادر حجت االسالم حسینی : این اراضی چگونه هست؟ 

برادر نهاوندیان : اینها حق مسلمین است ، در روایت هم داریم كه حق مسلمین باید محفوظ بشود و لذا مثأل 

 كردند اما عرض شود كه اجازه تصرف دادند خرید و فروش آن ، جلوگیری 

 برادر حجت االسالم حسینی : یعنی چه؟ 

 برادر نهاوندیان : آثاری را كه از نظر فقهی بر این بار می شود ، با مثأل احیاز موات فرق میكند 

 برادر حجت االسالم حسینی : آثارش چه چیزهائی است؟ 

بع فقیهی بكنیم ، عرض كنم آن مطلبی را كه دیشت به همان مقدار برادر نهاوندیان : حاال این را باید یک تت

بسیار مجمل صحبت شد ، و آن قسمتی كه مالكیت نیست ولی مالیت هست مثل مباحات اصلیه ، مثل ماهی 

 های دریا ، مثل كبوترهای در هوا. 

 برادر حجت االسالم حسینی : ماهی تو دریا جزو انفال نیست؟ 

 خیر. برادر نهاوندیان : ن

 برادر حجت االسالم حسینی : پس حاكم مسلیمن روی آن هیچ تصرفی ندارد؟ 

 برادر نهاوندیان : نخیر ، البته در مورد انفال حاال این مطلب كنار، ما آن جلسه كه صحبت كردیم 

برادر حجت االسالم حسینی : پی تصرفاتی كه بر دریا دارند ، غلط است؟ االن دولت اسالمی به چه حساب 

 جلوگیری می كند از مردم؟ 

برادر نهاوندیان : حاال این را اگر مورد شک هست ، برویم روی كبوترهای تو هوا. یعنی خالصه اگر یک مثال 

 ما داشته باشیم ، از این مطلب مباحات اصلیه. 

 برادر حجت االسالم حسینی : مثل آن چه چیزی است؟ 
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 برادر نهاوندیان : كبوتر در هوا. 

 االسالم حسینی : كبوتر در هوا را نمی توانیم جز انفال حساب كنیم؟  برادر حجت

برادر نهاوندیان : انفال آنجا مشخص است ، اتفاقأ آوردند و حكم امام را هم در مورد انفال چون مهم است ، 

 ایشان اذن را از حاكم شرع اصأل الزم نمی دانند. بخوانم؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : بخوانید. 

 رادر نهاوندیان : عرض شود كه در كتاب خمس آخرش یک قسمتی را ذكر فرموده اند :ب

القول فی االنفال ـ مساله ـ الظاهر ابحه جمیع االنفال للشیعه فی زمن الغییه علی وجه یجری علیها حكم 

ال قوی اعتبار الملک من غیر فرق بین الغنی و الفقیر اال فی ارث من ال وارث له ، فان اال حوط لو لم یكن ا

 الفقیر فیه ، بل اال حوط تقسیمه علی فقراء بلده ، و اال قوی ایصاله الی الحاكم الشرعی تا ـ اینجا. 

كما ان اال قوی حصول الملک لغیر الشیعی ایضا بحیازه مافی االنفال من العشب و الحشیش و الحطب و غیرها 

 لشیعی. ، بل و حصول الملک لهم ایضا للموات بسبب االحیاء كا

آن وقت جائی دیگر در احیاء موات و مشركات هم در قسمت احیاء موات ، اول كه موات باالصل و بالعارض را 

 از هم تفكیک میفرمائید ، بعد در مساله یک میفرمایند :

: الموات باالصل و ان كان لالمام علیه السالم حیث انه من االنفال كما مرفی كتاب الخمس لكن  1مساله 

فی زمان الغیه لكل احد احیاوه مع الشروط االتیه و القیام بعمارته ویملكه المحیی علی اال قوی سواء یحوز 

كان فی داراالسالم او فی دار الكفر ، و سواء كان فی ارض الخراج كارض العراق او فی غیرها ، و سواء كان 

 المحیی مسلما او كافرأ. 

مت می كنند االول آن زمین هائی را كه رها كرده اند خراب شده. ( الموات بالعارض را دو قس2بعد در مساله )

 .. دوم ، آنهائی است كه بال مالک و مجهول المالک شده است. آن وقت در قسمت اول را می فرمایند :

القسم االول فهو بحكم الموات باالصل فی كونه من االنفال و انه یحوز احیاوه و یملكه المحیی ، فیجوز احیاء 

ضی الدارسته التی بقیت فیها آثار االنهار و السواقی و المروز، و تنقیه القنوات و االبار المطومه و تعمیر االرا
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الخربه من القری و البالد القدیمه التی بقیت بال مالک ، و ال یعامل معها معامله مجهول المالک ، و ال یحتاج 

محیی و المعمر بنفس االحیاء و التعسیر ، و اما القسم ) الی االذن من حاكم الشرع او الشراء منه ، بل یملكها ال

در مجهول المالک ( الثانی فاال حوط االستئذان فیه من الحاكم من االحیاء و القیام بتعمیره و التصرف فیه ، 

كما ان اال معامله مجهول المالک معه بان یتفحص عن صاحبه و بعد الیاس یشتری عینها من حاكم الشرع و 

ها علی الفقراء و اال حوط االستئذان منه ، نعم و لو علم ان مالكها قد اعرض عنها او انجلی عنها یصرف ثمن

 اهلها و تركوها لقوم آخرین جاز احیاء وها وتملكها بال اشكال. 

 برادر حجت االسالم حسینی : و الظاهرانه 

  346ص  2برادر نهاوندیان : كتاب البیع امام خمینی ج 

 م حسینی : آخر و الظاهر برادر حجت االسال

برادر نهاوندیان : میفرمایند و الظاهر ان االنفال ایضأ لم تكن ملكا لرسول اهلل و االئمه صلوات اهلل علیهم 

اجمعین ، بل لهم ملک التصرف ، و بیانه یظهر مما تقدم ، فقوله تعالی : یسالو تک عن االنفال قل : االنفال اهلل 

مس ذكرناه ، لعدم ذكر الالم فی الرسول ، و هو كالنص بان ماهلل و ماللرسول علی و الرسول اظهر من آیه الخ

 نحو واحد. 

و ال ریب فی ان اهلل تعالی ولی فی االنفال ، ال مالک لها كما لكببه زید لثوبه و كذا الرسول بقتضی العطف ، و 

اد منه انهم اولیاء التصرف ففی روایه علیه فجمیع ماورد فی االخبار من ان االنفال لرسول اهلل و لنا بعده یر

حماد عن العبد الصالح علیه السالم فی باب االنفال و له ان یسد بذلک المال جمیع ماینو به من مثل اعطاء 

المولفه قلوبهم و غیر ذلک مما ینوبه الی قال ـ و االنفال الی الوالی و المساله و ان لم یكن المقام محل بحثها ، 

شبهه فی ان االنفال ایضأ لیست ملكأ شخصأ یرثها ورثه رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله او ورثه لكن ال ینبغی ال

االئمه علیهم السالم للذكر مثل كظ االنثیین و هذا ضروری الفقه ففی االنفال و نحوها تا تی االحتماالت 

عض االنفال لنفسه لواقتضت المتقدمه فی السهم. و االنظهر فیها ما تقدم ، و مقتضی و الیته ان له اخذ ب

 المصلحه. 
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و علی ذلک یكون الفقیه فی عصر الغییه ولیأ لالمر و لجمیع ماكان االمام علیه السالم ولیأ له ، و منه الخمس ، 

 من غیر فوق بین سهم االمام و سهم الساده بل له الوالیه علی االنفال و الفی والتفصیل فی محله. 

اینجا كه والیت را میفرمایند بل له الوالیه ، له الوالیه اذن میخواهد میتواند برادر حجت االسالم حسینی : 

بگویید اذن میدهم ، میتواند بگوید اذن نمی دهم. می تواند اعالم بكند بگوید اباحه كردم میتواند بگوید اباحه 

 نكردم. 

 برادر نها وندیان : ولو امام اصلی اباحه كرده باشد. 

 سینی : ظاهر عبارت اینجوری است و علی ذلک یكون الفقیه. برادر حجت االسالم ح

 برادر نهاوندیان : بله ، میتواند منع كند. 

 برادر حجت االسالم حسینی : ولیأ لالمر و لجمیع ماكان ـ عبارت را بخوانید 

ه السالم ولیأ له برادر نهاوندیان : و علی ذلک یكون الفقیه فی عصر الغیبه ولیأ لالمر و لجمیع ماكان االمام علی

و منه الخمس ، من غیر فوق بین سهم االمام و سهم الساده ، بل له الوالیه علی االنفال و الفی و التفصیل فی 

 محله. 

برادر حجت االسالم حسینی : همه بحثشان هم این است كه فرقی ندارد والیت رسول با والیت امام و با 

 والیت فقیه. 

 طول هم قرار دارند. برادر نهاوندیان : یعنی در 

بردار حجت االسالم حسینی : بله ، در طول هم هستند ، اینطور نیست كه مثأل وقتی چیزی امام معصوم قرار 

داد ، اگر جزء احكام والیتی باشد فقیه نتواند به مقتضای مصلحتش آن را قرار میدهند ، بعد از زمانی ، 

 را یک چیز دیگر ایجاب میكند. مصلحت دیگری ایجاب میكند و مقتضای مصلحت فقیه 

برادر نهاوندیان : یعنی كدام یک از این دو قول را حضرتعالی می فرمائید؟ كه مثأل انفال درزمان غیبت برای 

 شیعه اباحه شده است. 
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برادر حجت االسالم حسینی : بل لمصلحت ،همه حرف این است كه این ملک شخصی نبوده ، لمصلحه 

 مان الخاص چنین شده. ایجاب شده، لمصلحه فی ز

برادر نهاوندیان : حاال ، از این به بعد می باید در هرمورد تصرف مسلمین بیایند اذن بگیرند یا آن مواردی را 

 كه والی گفت بیائید از این به بعد از من اذن بگیرید ، یعنی منع را اعالم كرد 

 د االن آن مطلب اصأل نیست برادر حجت االسالم حسینی : اگر مقتضای مصلحت این شد كه بگوی

 برادر نهاوندیان : خوب، این مصلحت ، تمام دعواها سر مصلحت است. 

برادر حجت االسالم حسینی : نه ، می خواهیم اول ببینیم اینكه ، حكم ، حكم این بوده بر اساس مصلحت ، 

لحت ، آن وقت نحوه حكم ، حكم والیتی بوده یا حكم تعبدی یا تشریعی بوده ، اگر حكم شد بر اساس مص

اش مطلقأ عوض میشود با آن چیزی كه حكم تشریعی باشد حكم حكومتی است كه انفال آزاد است یا حكم 

 تعبدی تشریعی است؟ 

 برادر نهاوندیان : ایشان در آنجا كه فتوی داده اند برای آن امر ، از آن استفاده نمی شود كه تشریعی است؟ 

ر مطلب به حسب این بیانی كه ما عرض كردیم ، چیزی به دست نمی آید برادر حجت االسالم حسینی : ظاه

. معنایش این است كه در زمانی كه مصلحت نباشد همین مطلب هست. پس بنابراین االن حداقل محل 

 تمسک بحث نمی تواند باشد. 

ضرتعالی كه فتوی برادر نهاوندیان : اگر یک كسی بخواهد مباحثه بكند ، اصوأل به استناد آن فرمایش قبلی ح

 برای ما ، مستند است نه بقیه بیانات. 

 برادر حجت االسالم حسینی: حاال ، ببینیم آن فتوی حكومتی است یا نیست؟ حداقل این. 

 برادر نهاوندیان : فتوای كه دیگر حكومتی و غیر حكومتی ندارد. 

كتاب فتوی كتاب مختصر نوشته برادر حجت االسالم حسینی : چرا ، آن فتوای ناظر به مطلبی است كه ، 

 نشده و جمیع فروض را مذكر نشده اصأل. 
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برادر نهاوندیان : وقتی در آن اباحه است ، یعنی اذن كلی فتوائی داده شده ، اصأل جائی نگذاشته برای والی ، 

 میخواهد دوباره من بخوانم. 

لذا به ذهن من آمد كه این قید برادر حجت االسالم حسینی : بله ، متوجه شدم فرمایش حضرتعالی را ، 

میخورد روی این مطلب ، ولو تخصیص قیدش ، منفصل باشد ، ده تا فتوای دیگر بعدی ، یک جور ، یک چیز 

 در آن است كه البته. ..

برادر نهاوندیان : بله ، نمیدانم ، این قسمت بحث مالكیت را دیگر به مصلحت دید حضرتعالی است من به 

كه این بحث مالكیت اگر اینجا حل شود خیلی از چیزها روشن می شود و برای  ذهنم اینطور می آمد

قسمتهای دیگر هم یعنی بخش خصوصی ، بخش دولتی از این ، خیلی روشنائی پیدا میكند. غیر از بخش 

تعاونی به لحاظ اینكه ما یكی از بندهای بسیار مهم این طرح كه انشاءاهلل نوشته خواهد شد این است كه 

باید كمک كند به این تعاونی ما می خواستیم كمک دولت به تعاونیها از طریق این موسسات تعاونی  دولت

باشد. آن وقت این در مساله مالكیت آن خیلی مطلب پیش می آورد كه این كمكی كه شد ، می شود ملک 

د ملک آن موسسات تعاونی؟ میشود ملک آن شركت های تعاونی كه خود این افراد مثأل هستند؟ می شو

افرادی كه تحت پوشش هستند یا كماكان ملک دولت باقی می ماند؟ و در تفكیک بین مالكیت و مدیریت ، 

 كه بحث بعدی مدیریت است. 

برادر حجت االسالم حسینی :. ... و لذا به حضورتان عرض كنم كه كلیه چیزهائی كه در اختیار دولت است ، 

است ، آن وقت ، آنجا ولو با قیود اینها را بگذاریم در امور جزئی كه ، والیتأ داللت آن دست دولت سپرده شده 

این خیلی فرق پیدا میكند ولی ، كه ما بیائیم در قیود جزئی كه بعدها قید هر كلی هم ، هر كیفیتی از 

ه كیفیات معامله ، قیودی بهر حال دارد یا برویم در كلی ترین قیدها ، تو دسته بندی ، كلیترینش را از چ

زاویه ای نگاه كنیم؟ از زاویه والیت بر تصرف نگاه كنیم ، این یک زاویه است؟ بگوئیم كه آقا یک متولی داریم 

كه خصوصی نیست ، نظام متولی است مناصبی دارد آن وقت یک تفكیكاتی هم درون خودش دارد. یک 
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ن وصی یا این كسی كه قیم چیزی است خصوصی متولی است اعم از انیكه این تولی كه برمال صغیر دارد ای

 هست ، این به حضور مباركتان عرض كنم كه این شخصأ بخواهد این كار را بكند یا خیر؟ 

ولی مثأل این رشد پیدا كرد مستقیم باشد كه ولی رشد پیدا كرده ، دست خودش میدهد ارتش را یا قبل از 

ز در همین هم كه نظام نیست ، رشدش هست به وسیله شخص خاص انجام میگیرد نظام نیست. آن وقت با

به اصطالح كسی كه وصیت كرده موصی به نیست به حضورتا عرض كنم كه پس آیا چگونه هست؟ آیا باز 

میشود گفت این جزء اموال دولتی است له التصرف دولت؟ چون قیم گذاشته سركار حاكم شرع می تواند قیم 

اینجا والیتش كال فرق دارد ، مالی است مال بچه  بگذارد ، نصب و بیان از طرف حاكم شرع. یا اینكه نه

خردسال ، مال این شخص كه اگر بمیرد این ملكیت منتقل میشود فرضأ به فالن كس كه دیگر االن صغیر 

نیست و به طبقه دوم ارث می رسد. آنها هم قیم نمی خواهند. مال ، مال ملكیت ، ملكیت دولت نیست در 

ت به تصرف هم برای قیم من قبل این شخص خاص برای لجهت این شخص اینجا ، ملكیت خاص است. اولوی

خاص ، حاال قبل را اگر حاكم هم معین می كند ، ولی نمی تواند بگوید شما جوری عمل نكن در مال صغیر 

 كه به نفع او نباشد و به نفع جامعه باشد. 

، مال او است ،وبرای جهت رعایت مصلحت جامعه را بفرمائید. می گوید رعایت مصلحت صغیر را بكن 

خصوصی است این فرقش كجا است با آنجائی كه میگوید نه ، این مال دولت هست باید مصلحت عام در آن 

رعایت بشود و فرض كنید ده تومان ارزانتر بده كاال را اینها چه فرق دارد با آنجائی كه وقف مال جهت است؟ 

ی عزاداری حضرت ابا عبداهلل علیه السالم قرار داد برای یک آیا آنجائی كه وقف مال جهت است ، قرارداد برا

 قوم خاص ، برای یک مدرسه ، چه كار باید بكنیم؟

 برادر نهاوندیان :. .... اگر به هوای تقسیم بندی متداول هست در فقه ، حداقل این را ما دقیقأ در بیاوریم. 

 می پسندم كه  برادر حجت االسالم حسینی : این خوب است ، این كار را من

ـ ریشه های مقسم آن را ، اقسام تقسیم آن را ، چرا اینجور  2ـ تقسیم بندی در فقه كامأل در آورده شود.  1

تقسیم شده ، چرا مقسم را این قرار دادیم ، مقسم را شما عوض كن ، تقسیم بندی عوض می شود ، ولو 
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ی جدید قرار می دهید. فرق است كه ما احكام عوض نمی شود ، احكام را شما می برید توی دسته بند

بخواهیم احكام را عوض كنیم ، ابدأ چنین چیزی نیست. مقسم را شما عوض بكن ، تقسیمات شما عوض می 

شود ، احكام در دسته بندی جدیدی قرار می گیرد. اگر دسته بندی تعبدی باشد جائی ، مطیع شما هستیم ، 

 هیچكس حرف ندارد. 

 ا اینكه آثاری برآن بار باشد كه كامال متفاوت كند مساله را از نظر عمل مكلفین برادر نهاوندیان : ی

برادر حجت االسالم حسینی : یعنی چه؟ یعنی حاال مثأل عرض میكنم اگر ما دسته بندی را آوردید در 

ی كیفیت ، اثر به آن دادید ،آن وقت روی آن خیلی صحبت میشود. آن وقت سوال این است كه آن دسته بند

 ، مالكش چه چیزی است؟ مالحظه فرمودید چه عرض می كنم. 

 برادر نهاوندیان : مالكش عمل مكلف است. 

 برادر حجت االسالم حسینی : نه 

 برادر نهاوندیان : پس. ... 

 برادر حجت االسالم حسینی : مالك این دسته بندی. 

 برارد نهاوندیان : و مالك مشرفش را اگر نتوانستیم پیدا كنیم. 

 برادر حجت االسالم حسینی : آنها دسته بندی كه كردند بر اساس چه چیز؟ بفرمائید 

برادر نهاوندیان : نه ، مثأل به این رسیدیم كه احكام مختلفی در مالكیت های مختلف هست استحال فقیه به 

 دست آمده است. 

 برادر حجت االسالم حسینی : كه هیچگونه دسته بندی ندارد. 

 یان : دسته بندی هم مثأل ندارد. برادر نهاوند

 برادر حجت االسالم حسینی : فقهاء هم ندارند در اینجا. 

 برادر نهاوندیان : حاال علی فرض اینكه. 
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برادر حجت االسالم حسینی : نداشته باشند ، آن وقت بر می گردیم به وظائف تقسیم بكنیم یا به اختیارات ، 

 و بحث دقیقأ درهمین جا است. 

نهاوندیان : یعنی وظایف كه مقصود ما شامل است ، در اینجا می گویند كه لک ان تفعل كذا در اینجا برادر 

میگویند : نخیر، تو این اجازه را نداری ، در اینجا می گویند كه بر اساس اینكه آثار مترتبه از آن احكام در 

كیت پیدا كنیم ، اگر توانستیم اینها را مورد عمل من چگونه است اگر به تعداد گونه گونی اینها ما اصناف مال

 مالك واحد مقبول شرعی پیدا كنیم حاكم بر اینها باشد كه انواع درست كند. 

برادر حجت االسالم حسینی : اگر انواع درست نكردیم كه نمی توانیم كار كنیم ، بهر حال شمابه یک نحو 

 اهید بكنید؟ تقسیم بندیتان ، تنظیماتتان ، یعنی تنظیمات را چكار میخو

برادر نهاوندیان : بهر حال ما به یک تقسیم بندی می رسیم ، خود آن اصناف یک تقسیم است اگر هر چه 

 توانستیم كلی ترش بكنیم ، این رشد طبیعی نما را میرساند. 

 برادر حجت االسالم حسینی : واال باید برود تا مسائل و از مسائل هم برود به طرف احتماالت یعنی من می

خواهم بگویم آن مالك تعبدش كمتر است چون من احتماالت را كنارش می گذارم ، شما نمی توانید بگوئید 

دیگر احتماالت نیست. اگر استفتاء كنم ، هی سوال كنم ،و شرط اضافه كنم و كم كنم. او ابتدائش ظاهر 

ین چقدر خوب كاری را میگوئید الوجاهه است ، یعنی ببرید مطلب را جلو ، نزد هر كس بگذارید ، می گویند ا

 ، ولی انتهاء آن چه؟ 

 برادر نهاوندیان : شما چرا. .. ما می گوئیم كه خود احكامی را كه از شرع رسیده است 

برادر حجت االسالم حسینی : احكامی كه از شرع رسیده است ، احكامی كه می گوئید مجتهد فتوی بر آنها 

 داده است یا از شرع رسیده است. 

 در نهاوندیان : از شرع رسیده است. برا

 برادر حجت االسالم حسینی : شما فتاوی دستتان است یا احكام شرع؟ 

 برادر نهاوندیان : با اینكه راه بدست آوردن ما این مطلب ، بحث اجتهاد است. 
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است یا برادر حجت االسالم حسینی : نه ،نه ، سوال بحث اجتهاد این است كه : فتاوی به حسب استفتائات 

 نه؟ یعنی ما یک احتمال دیگر بیاوریم یک فتوای دیگر می گیریم یانمی گیریم؟ 

 برادر نهاوندیان : آنچه كه شرع تكلیف قرار داده بر مكلف. 

برادر حجت االسالم حسینی : تفریعات را می فرمائید ، تفریع فروع را ، تكلیف آن موقعی است كه مشخص 

انجام نده ، این كار را میتوانی انجام دهی ، این را میگویند مكلف. شما گاهی می شود. می گویند این كار را 

 می گوئید كه پنج تا مسأله داریم در بیع ، گاهی می گوئید پنجاه مساله داریم گاهی پانصد تا داریم. 

ها است. برادر نهاوندیان : نه ، این مقصود نیست ، مقصود این است كه به هر حال عقود مورد توجه شرع این

 روی این هم مورد بحث است؟ یعنی ممكن حاال ، االن بیست تا بشود پانصد تا؟ این هم هست یا نه؟ 

برادر حجت االسالم حسینی : عقود مورد توجه شرع كه ما یدی به آن نداریم بین مردم ید ما همین فتوی 

 است كه دست شما است. 

 ، اما غیر علم شما كه صحبت نمی كنیم برادر نهاوندیان : خوب، بر اساس همین فتوی است 

 برادر حجت االسالم حسینی : بر اساس فتوی، كه خوب ، مسلمأ سوال جدید بكنید ، جواب داده می شود. 

 برادر نهاوندیان : نه ، بحث سوال جدید نیست. آیا بیع و ربا و مضاربه و مساقات و اجاره و جعاله. .. كذا. 

 قسام بیع ، شما. برادر حجت االسالم حسینی : ا

برادر نهاوندیان : چرا شما میل دارید به اینكه ببرید به پائین تر تقسیمش كنید. من عرض می كنم در این 

 عرض از مطلب. 

 برادر حجت االسالم حسینی : حاال آن ارزش ،روی كدام عرض باشد كه این را حفظ كند. 

كلی ، من عرض میكنم آنجائی كه دیگر راهی نداشتید برادر نهاوندیان : هر چی شما توانستید بروید به سمت 

 به كلی تر برسید ، آنجا را تقسیم بندی 

برادر حجت االسالم حسینی : تقسیم بندی كلی شما ، مگر متخذ از جزئیات و مصادیق شما نیست؟ كه می 

 گوئید ما اگر یک اختیارش كم باشد ، یا بیشتر باشد، یک صنف جدید پیدا می كنیم. 
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 رنهاوندیان : جزئیات به معنای جزئی خارجی نخیر، بحثم احكام صادره است. براد

برادر حجت االسالم حسینی : احكام جزئی ، احكامی كه در فتاوی ذكر شده است تعداد مساله ها ، دسته 

 بندی ها مگر بر اساس تعداد مساله نیست. اختیارات گوناگون كه در مسائل گفته شده است. 

 ان : در ابواب گوناگون. برادر نهاوندی

برادر حجت االسالم حسینی : چرا در مسائل نه؟ حاال سوال دقیقأ همین است آن مالكی كه شما می دهید 

 برای مسائل اولی است تا ابواب. 

برادر نهاوندیان : به لحاظ اینكه یک درجه ای از كلی سازی كه ما مطلوبمان هست ، در آنجا قبأل صورت 

 د تایید فقهاء هم هست. گرفته است و مور

برادرحجت االسالم حسینی : خوب ، آنرا چه جوری انجام می دهید ، حال همین جا آنرا برای ما مقسمش را 

بگوئید ، نحوه تقسیم را ، جناب آقای نهاوندیان اشكال می كردند به آن نحوه تقسیم ما اشكال را از ایشان 

 آموختیم. 

 شارع خودش خمس را از زكات تفكیک كرده.  برادر نهاوندیان : به لحاظ اینكه

برادر حجت االسالم حسینی : در این كتاب االجاره و كتاب الخمس و كتاب الجعاله اینجوری گفته است. 

 ابواب را جدا كرده؟ اگر ابواب تشریعی هستند ، برای ما عیبی ندارد. 

حكم خمس از حكم زكات د رهمه جای  برادر نهاوندیان : نه انیكه لیست كتاب وسائل الشیعه منصوص باشد

 آنها. 

 برادر حجت االسالم حسینی : احكام فرعی است ، جزئی آنها را جدا نكرده است شارع؟ 

برادر نهاوندیان : عرض میكنم آن درجه از كلیت را ما می بینیم از خود بحث شارع به دست می آید و یعنی 

آنگونه عمل كن همه اینها را من می بینم در خود روایت  سیزده روایت داریم ، میگوید اگر خمس اینطور شد

 هست خمس.

 برادر حجت االسالم حسینی : معلوم است ، خوب می نویسند زیر خمس 
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برادر نهاوندیان : یک جائی دیگر دارد كه اگر زكات اینطور شد ، آن كار را كن و اگر. .. می نویسم زیر ركات. 

 ید ، منصوص است. یعنی این چیزی است كه به دست می آ

 برادر حجت االسالم حسینی : می فرمائید كه در روایت هست؟ 

 برادر نهاوندیان : عرض می كنم كه یا در روایت هست ، یا در دیگر ادله. 

 برادر حجت االسالم حسینی : اگر در روایت هست یقینأ سائلی دارد. 

 برادر نهاوندیان : گاهی هم بدون سوال فرموده اند. 

حجت االسالم حسینی : در مواردی هم هست كه فرض داشته باشد كه اگر باز سوال دیگری هم میشد  برادر

 ، جواب دیگری هم داشتند؟ 

 برادر نهاوندیان : شما مكلف به آن نیستید بالمره 

 برادر حجت االسالم حسینی : پس قواعد كلی را كار ندارید. 

كه مورد توجه و تایید فقیه باشد ، نخیر. یعنی كارش نداریم ،  برادر نهاوندیان : قواعد كلی مستقل از اینها

 یعنی قبولش داریم. 

 برادر حجت االسالم حسینی : خیلی خوب. 

 برادر نهاوندیان : اگر از آنها تقسیم بندی به دست آمد ، ما می پذیریم. 

كه میكنند این تقسیم  برادر حجت االسالم حسینی : حاال ، ما سوالمان این است كه آن تفریع فروعی را

 بندی می آورد یا نمی آورد؟ از اصول فقه 

 برادر نهاوندیان : تقسیم بندی می آورد یا تفصیل می آورد؟ 

برادر حجت االسالم حسینی : تقسیم بندی ؛ و بالجمله ، یک بحث آخر بحث جلسه قبل بوده كه دوباره تكرار 

به دست باید بیاید؟ به چه چیزی صحیح است بگوئیم می شود ، كه آیا تعریف مالكیت و ملكیت از كجا 

 مالكیت؟ و به چه چیزی صحیح است بگو.ئیم مالیت. 

 برادر نهاوندیان : بعضی از اینها را كه شرح دادیم 



111  ···························································································································································  

برادر حجت االسالم حسینی : یعنی اینجائی كه می گویند مالكیت در این جا نیست. مالكیت در اینجا هست. 

 ست و چه چیز را میگویند نیست؟ چه چیز را می گویند ه

برادر نهاوندیان : اگر ما در شرع داشتیم كه مالیت منفعت این برای شما كافی است یا نه؟ یعنی اصأل این را 

برای چه تفكیک كردند؟ آیا به لحاظ این نبوده كه توجهی از شارع را در این تفكیک دریافتند؟ اگر شما 

 وقت هر چیزی را بخواهید بسازید دیگر شاید نشود روی آن حساب كرد.  بالمره بخواهید جدا بفرمائید ، آن

برادر حجت االسالم حسینی : بهر حال سوال این است كه احكام مال )ضبط نشده است ( چون مستنبط 

است در امور مالی یا موضوعات؟ یعنی موضوعات مستنبطه ما داریم در اینجا؟ آنوقت همانطور كه فرمودید 

 م بندی میشود تشریعی یا احكام مستنبطه است ،موضوعات عرفیه است. میشود. تقسی

 برادر نهاوندیان : در احكام مالی فقط می فرمائید. 

 برادر حجت االسالم حسینی : بله 

 برادر نهاوندی : در احكام دیگر كه داریم موضوعات مستنبطه؟ 

 یگوید صلوه تا بعد به آن بگوئب یجب. برادر حجت االسالم حسینی : بله ، خود صلوه به چه چیز شارع م

 برادر نهاوندیان : موضوع مستنبطه اصأل د رمسائل مالی معنی ندارد 

 برادر حجت االسالم حسینی : چرا؟ 

 برادر نهاوندیان : یعنی اگر مقصودتان از موضوع اعیانی است كه. 

 كه روی آنها احكام می آید.  برادر حجت االسالم حسینی : مال و ملک این دوتا چه هستند؟ این موضوع

برادر نهاوندیان : این را یک مقدار بازتر بفرمائید ، من بیشتر استفاده میكنم یک موقع هست می فرمائید كه 

 موضوعات مستنبطه همان گونه كه مثل صل صلوه 

كه  برادر حجت االسالم حسینی : نه ، یک عنوان هائی است كه موضوع حكم قرار گرفته عناوینی داریم

موضوع حكم قرار گرفته اند و كلی ترین آنها ، مال و ملک است. این عنوان كه موضوع حكم قرار گرفته یا 

 عنوان ، عنوانی است عرفی یا شرعی. 
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برادر نهاوندیان : گاهی هست عنوان هائی است كه در فرهنگ همان موقع بوده ، به كار گرفته شده ،تعریف 

رض می شود كه چه در اعیان ، می بینید حكم فالن جور خرما با فالن جور شده از آن در روایت كه فالن ع

دیگر آن فرق كرد یا یک فعلی بوده این كاری را كه عرب دارد میكند مثأل مزابنه می كند محاقله میكند. این 

حكمش اینجوری است اگر مقصود حضرتعالی از موضوع كه روی آن حكم بار میشود این كه هم عین باشد ، 

م فعل ، ما عرض شود مواردی را داریم كه در روایات صادره تعرف و توصیف اینها هم در آن هست. یعنی ه

 گفتند كه این مزابنه كه یعنی این معنی حكم آن این است. كه بعدأ آقایان فقهاء آمده اند گفته اند. 

صح كه خدمت آقای راستی برادر حجت االسالم حسینی : آن وقت ملک جزو كدام یک از اینها است كه این ی

 هم سوال كنید كلمه ملک و مالک جزو. كدام یک است. 

 والسالم علیكم و رحمه اهلل بركاته. 





 8جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

15/18/1363 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 طرح كلی تعاونی : مبحث مدیریت تعاونی

من الرحیم. جلسه امروز در باره مدیریت تعاونی ها است. در بحث برادر حجت االسالم حسینی : بسم اهلل الرح

مدیریت می خواهیم بگوئیم مدیریت در كل نظام گاهی میگوئیم مدیریت نسبت به محدوده مالكیت. و این 

دو با هم فرق دارند. مدیریت نسبت به نظام ،دولتی است. دولت حارس نظام و نگهبان و پاسدار نظام اسالمی 

نظام غیر از افراد و مصادیق تحت شمول نظام است ) با این قید( بنایر این سیاست گذاری حتما است. ولی 

غیر مستقیم انجام گیرد. من غیر مستقیم از طریق نظام حتما مدیریت دولت نافذ است بر همه مصادیق ، ولی 

 ی است. مستقیم بالمره در اموری كه مربوط به بخش خصوصی است ، و یا مربوط به بخش تعاون

 برادر نهاوندیان : مقصودتان از مستقیم ،مصداقی است؟ 

برادر حجت االسالمی حسینی : یعنی هی چ مصداقی ، نه تكی ،نه به معنای كل مصایق ، یعنی نه به معنای 

جمیع افراد مصادیق. ولی به معنای كل حاكم بر مصادیق چرا. كل مجموع وحدت تركیبی ،كیفی آثار عمل 

حارس آن است. همان چیزی را كه درباره جامعه گفتیم درباره نظام هم می گوئیم. نهایت نظام باشد ، دولت 

با جامعه با آن تعبیری كه كردیم كی فرق كوچک دارد كه آن فرق قابل توجه است. جامعه در هویت واحدی 

س خاصی كه باید كه پیدا میكند با تنظیماتی كه تشكیل یک سازمان و یک دستگاه می سازد. این بر آن اسا

مبتنی باسد كه هو احكام اهلل تبارك وتعالی كنترل می كند وضعیت به اصطالح وحدت خاصی را كه عرض 

كردیم جامعه است. در بخش اقتصاد هم این خصلت خاص را نسبت به آن وحدت حفظ بكنیم نمی گذارد 
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م بیاید كه نارسائی پیدا كند. این به اصطالح پیشروی پیدا كند از فرضأ بخش فرهنگی ، نمی گذارد كم ه

یعنی در حقیقت حافظ تعادل و رشد است نه رشد نا متعادل را می پذیرد و نه نارسائی وضعیت و بیماری را 

 می پذیرد. 

بنابراین در مدیریت ، مدیریت تعاونی ها كه مصادیق آن االن مورد بحث است ، مستقأل ، مطلقأ جمیع 

یكدیگر مستقل هستند و هم از دولت. اما در قضیه اینكه نظام آنها ،  مصادیق كه جمع عددی است ، هم از

مجموعه آثارشان رشد پیدا كند ، آنرا دولت دنبال می كند كه رشد پیدا كند ، آنرا دولت دنبال می كند كه 

رشد پیدا كند. یعنی دولت بستری است همیشه برای اینكه تعاونیها رشد متعادل داشته باشد ، همیشه ، 

وعه آثار آنها در وحدت تركیبی اگر اشاره ای هم بكنید ، و یک عالمتی بگذارید كه اینرا بستری همیشه مجم

 قرار میدهد ، امكانی قرار میدهد برای رشد هر كسی از ضعفها ، مالی مسلمین. 

ان در حاال ولو دیروز تاجر بوده است. ثروتمند بوده است ولی در نظام خاص اسالمی تخمینی برای بقاء ایش

موضعش نیست. تضمین برای نظام است نه برای مصادیق ، ایشان ور شكست شده به قول معروف می گویند 

دیروز واجب الحج بوده ، امروز واجب الزكوه است. این بستری كه برای رشد این مجددأ زمینه سازی میكند ، 

 بستر تعاونیها است. 

یها می تواند به باالتر برسد ، و به باال كه رسید جزو بخش دوباره اگر لیاقتی از خود نشان داد ، از تعاون

خصوصی بشود ، و از تعاونیها خارج بشود. در حقیقت تعاونیها بستر و پل واسطه رشد بخش خصوصی می 

شود البته نه به اعتبار مصادیقش ، بلكه به اعتبار قدرت بازدهی اش ، و این فرق مهم بخش خصوصی است ، 

صالت سرمایه ، آنجا به گونه ای رشد پیدا می كند كه متفق هستند و متحدند و قابل تفكیک در این جا و در ا

 نیستند. 

رشد مجموعه بخش خصوصی ، از رشد مصادیق است. اینجا احیانأ من سر این بست نیستم ، من از سیر این 

ن است امروز من بست بعدأ خارج می شوم ، ولی بستر رشد خودش را با حفظ تعادل ادامه می دهد. ممك

تاجر بشوم و صنعتگر ، بعد در اصطحكا كها خرد بشوم چون تضمینی ندارم رشد مجموعه مورد نظر است ، 
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من خرد بشوم كنار زده بشوم ، موسسه ای هم كه من درست كرده ام ، خرد شود و بیایم جذب بخش تعاونی 

ش خصوصی آسیب می پذیرد انتقال پیدا بعد از مدتی دوباره بروم آنجا ولی این به آن معنی نیست كه بخ

میكند اموال این آقا ، به افراد دیگر ، آیا به نفع رشد سرمایه؟ نه به نفع بهره ای كه می تواند بخش خصوصی 

بدهد و این به نظرمن خالصه تفكیک لطیفی است ، یعنی قابل مالحظه و قابل تعمق هم هست در پیدایش 

 ت با قدرت فردی. این تفكیک جداسازی قدرت عرضه خدم

شما آمدید با یک تكنولوژی كه توانستید جنس را ارزانتر به نفع مصرف كننده تمام كنید. از این خدمت 

آمدید به نفع خودتان بهره بگیرید ، همین كه میل پیدا می كنید به نفع خودتان ، نظام شمار ترك می كند. 

ا در رشد ، رشد قدرت به دست آورد. كه این در یعنی نمی توان از طریق نفع به غیر تضمین بقاء خود ر

معنای اعم كلمه ، كل روابط اقتصادی اسالم روابطی است تعاونی. ولی در مرتبه اخص آن كه تعاونی را از 

 خصوصی جدا می كند ، نه روابط خاصی را تعاونی می گوئیم. 

 برادر نهاوندیان : آن وقت آن مدیریت نسبت به مالكیت. 

سالم حسینی : حاال ، مدیریت نسبت به مالكیت كه دیگر مدیریت نسبت به مصداق است كه برادر حجت اال

 گفتیم هم مستقل از دیگران است و هم از دولت. 

برادر نهاوندیان : اگر ما قائل بشویم كه دولت از جمله تسهیالتی كه فراهم می كند و رشد ، بستر رشدشان را 

 نه سازی رشد ( از جمله پول دادن هم در آن است فراهم می كند ، )استاد حسینی : زمی

برادر حجت االسالم حسینی : یعنی پول را مصرف می كند ، نه اینكه مالكیتش باقی می ماند ، فرق خیلی 

 زیاد است. 

 برادر نهاوندیان : یعنی هیچ نحوه مشاركتی را با این پول كه میدهد. 

 نم چیزی را به شما ، شما چیزی را به من هبه می كنید. برادر حجت االسالم حسینی : نه ، من هبه می ك

 برادر نهاوندیان : دولت هبه ندارد. 
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برادر حجت االسالم حسینی : گاه هبه معوصه هست ، گاهی هبه بال عوض است ، در هبه بال عوض دیگر 

است كه این  چیزی گیر خود شما حداقل مستقیم نمی آید ،نه از مالكیتش ،نه از مدیریتش هر چند طبیعی

عمل شما یک كل را تقویت می كند ، كه آن كل منشاء ثبات شما میشود مصرف شما كردی ، آنرا مصرف 

 می كند در مصالح مسلمین. 

برادر نهاوندیان : اگر آمد و چون باید احراز مصلحت كند ، آمد گفت كه من ، مثل همین االن بانک ها ، می 

 گوید من مشاركت می كنم. 

االسالم حسینی : نه ، این معنایش این است كه می خواهد حفظ كند مالكیت و مدیریت را ،تا  برادر حجت

 مصداق این را ما نفی می كنیم. 

 برادر نهاوندیان : یعنی ما نفی می كنیم در مصلحت سنجی كلی نظام؟ 

 برادرحجت االسالم حسینی : یعنی این دیگر همبافت نیست با روابط نظام. 

یان : یعنی در مقابل آن مصلحت سنجی جزئی كه بخواهد بگوید ، من این یک میلیون تومان را برادر نهاوند

 مصلحت می دانم كه بپردازم كه برگردد. 

برادر حجت االسالم حسینی : بله ، باید با دستگاه بخواند مصلحت سنجی اش مصلحت جدا و تجزیه ای نمی 

، مصلحتی را كه می گوید به مصلحت جریان احكام نیست شود از آن پذیرفت. یعنی این كاری كه می گوید 

 كه در جریان احكام ، بخش خصوصی مستقل از بخش دولتی است. 

 برادر نهاوندیان : خود این مدیریت مراتب دارد ، از مرتبه سیاست گذاری ، مدیریت در مدیریت است تا. .. 

 برادر حجت االسالم حسینی : سیاست گذاری مال دولت است. 

 رادر نهاوندیان : سیاست گذاری تعاونی ها مال دولت است؟ ب

 برادر حجت االسالم حسینی : نه ، سیاست گذاری نسبت به نظام تعاونی ها. 

 برادر نهاوندیان : یعنی قانون گذاری را میفرمائید؟ 
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مال حظه برادر حجت االسالم حسینی : یعنی قانونگذاری و تنظیمات كمی كه تعادلشان را نسبت به نظام 

میكند ، یعنی خیلی فرق دارد ، میگوید كه مقدار بیكارها زیاد هستند و ما مجبور هستیم در امسال این قدر 

پول به بخش تعاونی بدهیم. این را میگوئیم سیاست گذاری ، تنظیمات كمی هم میكند ، ولی آیا بگوید كه 

 فالن تعاونی ها بروند فالن چیز بسازند؟ نه. 

 ان : این را باید حدش را حتمأ ما مشخص بكنیم در تعریف ، برادر نهاوندی

برادر حجت االسالم حسینی : یعنی حد تعادلش را ، خیلی فرق است ، حد تعادلی را معین كردن تا اینكه 

 حد كمی خاص كه بروید دوازده عدد ضبط سوت بسازید ، پنج عدد قالی ببافید معین كند. 

 نی چه؟ برادر نهاوندیان : حد تعادل یع

برادر حجت االسالم حسینی : یعنی مجموعه بودجه ای را كه در این بخش می گذارد ، او را میتواند نظر دهد 

، نمی تواند بگوید كه این بودجه یک پنجم آن امور صنعتی دو پنجم آن امور كشاورزی و سه پنجم آن فالن. 

نجا ، دیگر آن نیاز اجتماعی است كه در این دیگر رفت در بخش های مصادیق ولی كل را كه می گذارد ای

اصطحكاك خاصی كه با روابط دارد معین می كند كه برود چی درست كند. مثل بخش خصوصی ، هر چند 

االن در بخش خصوصی هم رسم شده كه دولتها میگویند موافقت نامه اصولی برای یک صنعت خاصی می 

 دهیم. این كار نباشد. دهیم ، مثأل برای بخاری می دهیم ، برای كولر نمی 

برادر نهاوندیان : یعنی به عنوان یكی از اقالم مصارف بودجه ، كه بودجه گذاری خودش را میخواهد بكند ، 

 یک قلم مصرف باید بگذارد ، اما وقتی كه پرداخت كرد ، دیگر نحوه اینكه چه جور مصرف میشود. 

ه باشد. نه كنترل روی استفاده ، كنترل روی آثار آن برادر حجت االسالم حسینی : كنترل باید روی آثار داشت

 است كه من آمار می گیرم ببینم چقدر. 

 برادر نهاوندیان : كنترل روی آثار یعنی اینكه فقط عكسبرداری كند. 

 حجت االسالم حسینی : برای سنجش تعادلی خودش ، كه بیكار دیگر داریم یا نداریم؟ 

 یگر كنترل نهایی مصطلح نیست. برادر نهاوندیان : بله ، پس آن د
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 برادر حجت االسالم حسینی : نه. 

 برادر نها وندیان : آن آمارگیری است. 

برادر حجت االسالم حسینی : آمارگیری است. بله آن كنترلی را كه ما میگوئیم كنترل بر نظام است ، اصأل 

ول نسبت به اینكه وضعیت نظام كنترل به اصطالح در مصادیق نیست بالمره دولت بدهد به عنوان یک مسئ

 چه جوری دارد می چرخد. تنظیمات درونی نه. 

 برادر نهاوندیان : االن در مواردی كه حتی دولت پولی هم خرج نمی كند این كار را میكند. 

 برادر حجت االسالم حسینی : دقیقأ همین طور است كه میخواهم عرض كنم. 

كی این است ، در سیاستهای اعتباری دولت پولی كه خرج نمیكند برادرنهاوندیان : عرض كنم سیاستهای بان

،اما آیین نامه این را میگذارد كه وام چگونه بانكها بدهند می گوید كه وام هائی كه اینجورند ، در اولویت 

هستند. خود این اولویت گذاری كه باالی سر بانک ها تصمیم گیری می شود ، بر اساس هماهنگی با سیاست 

ی اقتصادی دولت این در واقع همان چیزی است كه شما می فرمائید در تعاونی ها نكند. چون بانک های كل

 ها اگر به عنوان یک بنگاه اقتصادی صرفأ خودشان باشند ، آنها میروند دنبال مثأل 

 بردار حجت االسالم حسینی : آنها هم تعیین اولویت می كنند ، تعیین اولویت میكنند به نفع خودشان. 

برادر نهاوندیان : به نفع خودشان عرض میكنم ، اما وقتی دولت می كند به نفع سیاست های خودش است 

كه بعضأ منطبق با منافع خود بانک هم نیست. لذا گاهی جوری هست كه پروژه هائی را كه وادار می كند این 

 3تضمین میكند مثأل تبصره ها را وام دهند ، آن چنان كه در این چند سال گذشت اقتصادی نیست ، دولت 

میلیارد  151اصأل همین است. دولت معین میكند ، میگوید مثال :  3قانون بودجه این چند سال ، تبصره 

اینطور بود كه به كشاورزان داده شود ، و چون  3ریال از طریق وام ها داده شود به اینگونه صنایع ، یا تبصره 

ص نمی دهد ، سازمان برنامه تضمین میكند. پولی دولت نمی دهد در مواردی كه بانک آن را اقتصادی تشخی

 ، اما دارد یک سیاست گذاری می كند در تخصیص منابع. 



 ····························································································  114 

برادر حجت االسالم حسینی : در همین مطلب خیلی صحبت و تامل است. كنترلها از همین جاها دیگر شروع 

 میشود. كنترل های تمركزی البته. 

ین نظرگاه ، در استدالل بر این نظرگاه ، چون این میخواهد برود مجلس ، در مجلس برادر نهاوندیان : ما در ا

هم روی آن بحث بشود اثبات بشود ، یک مقدمات استداللی را كه خیلی دیگر طول نداشته باشد كه باید تو 

ک ارزش ها الف را گفته باشی تا این یاء مقدمات و مستنداتی را باید بیاوریم د رگزارش توضیحی باید به ی

 مورد قبول ، اتكاء بشود و استدالل بشود روی آن. 

 برادر حجت االسالم حسینی : بله ، قطعأ 

 برادر نهاوندیان : از این ، نفی برنامه ریزی آن وقت استفاده نمی كنند؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : نخیر ، نمی توانند استفاده كنند. 

آیا همان جور كه دولت برای بخش خصوصی برنامه ریزی میكند ، حداقل  برادر نهاوندیان : یعنی اگر بگویند

همینجور كه برای بخش تعاونی میتواند برنامه ریزی كند. ما آن وقت آنجا بگوئیم كه آن برنامه ریزی را هم 

 نباید بكند. 

تقسیم كنیم؟  برادر حجت االسالم حسینی : بله ، یک نكته ای میشود اینجا گفت كه پول را چگونه در كشور

یعنی حاال مثأل بنا شده كه سی میلیارد به بخش تعاونی بدهیم ، بگوئیم هر كه صبح زودتر بلند شد آمد و 

 گرفت ، بگوئیم هر جا جمعیتش بیشتر است بگوئیم 

 برادر نهاوندیان : پول مقصودتان كل توزیع در آمد ملی است؟ 

 سهم تعاونی می خواهیم بگذاریم.  برادر حجت االسالم حسینی : توزیعی كه حاال برای

 برادر نهاوندیان : پولی از بودجه دولت می گذارید یا از در آمد ملی؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : پولی كه از بودجه دولت میخواهیم بگذاریم. 

 برادر نهاوندیان : بسیار خوب. 
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مثأل بگذار توی بانک تهران ، همه  برادر حجت االسالم حسینی : حاال این پول را چكارش كنیم ، بگوئیم

بیایند تهران وصول كنند. اگر خواستیم تقسیم كنیم بر چه مبنائی تقسیم كنیم؟ چون عمأل شما در مبنای 

تقسیم دارید با ما صحبت میكنید. صحبت شما این است كه مبنای تقسیم آنجا دولت ، میگوید برای اینكه 

 گندم زیاد بشود نسبتش. 

 ان : مصلحت اجتماعی برادر نهاوندی

برادر حجت االسالم حسینی : مصلحت اجتماعی و مصلحت بر می گردد روی حسابی میگوئید كه مثأل تامین 

 نیاز عمومی مردم. 

 برادر نهاوندیان : جزو پاسداری نظام دولت قرار میگیرد. 

این كه تاكید داریم ، پس برادر حجت االسالم حسینی : خوب ، نه ، اگر ما نخواهیم آن را بپذیریم كه كما 

تقسیم بر چه مبنائی انجام می گیرد؟ آن وقت نیاز را از كاالها و محصوالتی كه نظام به آن نیاز دارد بر می 

گردانیم به نیاز افراد و این فاصله خیلی زیادی می آورد در برنامه ریزیش. مبنا نیاز عموم نیست ، دولت 

سخگوئی كند. یعنی گاهی شما می آئید روی كاال ، گاهی هم می متصدی نیست بالواسطه نیاز عموم ار پا

آیند وری انسان هائی كه احتیاج دارند به امكانات برای تولید. كاال را آزاد می گذارید كاال را اگر آزاد 

گذاشتید. آنوقت دیگر به من نمی گوئید گندم بساز. می گوئید چه كسانی فقیر هستند؟ تعداد فقرا كجا 

؟ من اینجوری كه به ذهنم می آید برنامه ریزی كه فعال در اینجا داریم تعقیب می كنیم. حاال بیشتر است

علی اله بناء بیشتر روی این پایه می چرخد ، یعنی سیاست اشتغالش ، اساس است نه سیاست مصرف ، 

. من باب مثال فاصله اش خیلی فرق دارد. كاالئی كه در این جا نیاز به مصرف آن نیست ، ولی پول ساز است

عرض می كنم ،ممكن است مثال هم بد مثالی باشد : طرف رسیده شیراز و خاتم سازی درست كرده ، یا 

قالیچه ابریشمی قمی درست كرده ، اصفهانی قاب مینیاتور درست كرده ، اینها هیچكدامش برای اینجا پول 

الی دارم چیزی كه بازار مصرف ندارد چرا ساز نیست ، ولی بازار بین المللی دارد. خوب اینها را می خرد سو

 اینها درست میكنند؟ عرض میكنم برای این كه اتفاقأ خرید. 
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برادر نهاوندیان : آن حدش هم هست ، این یک حدش است ،حد این طرفش است یک حد آن طرف هم دارد 

برادر حجت ، كاالئی است كه مصرف زیاد هم دارد ، اما مصرفش صحیح نیست از نظر تخصیص منابع. 

 االسالم حسینی : مثل چی؟ مثالش را بفرمائید. 

 برادر نهاوندیان : كاالهای لوكس. 

 برادر حجت االسالم حسینی : همان خاتم كاری ، جزو كاالهای لوكس است. 

برادرنهاوندیان : نه ، شما دارید شقی را می فرمائید كه اینجا مصرف ندارد. نه االن مصرف دارد لباس 

( مثأل تلوزیون رنگی اینجا مصرف ندارد. اما ما اگر اجازه بدهیم كه فرهنگ  pun kismا )پانكیست ه

 مصرفی و اینجور سلیقه ها زمینه برای تبلیغ پیدا كند اصأل به اصالتهای فرهنگی ما لطمه می خورد ، مثأل. 

ش می كنیم یک وقت برادر حجت االسالم حسینی : این مثال ، مثال عجیب و غریبی است. مثال را بررسی ا

یک چیزهائی است كه در اینجا ممنوع است جزو كاالهای ممنوعه محسوب میشود. چرا؟ چون مضر با 

فرهنگ است از راه فرهنگ آمده اند محاسبه كرده اند ، یک وقت می گوئید كه كاالی اقتصادی لوكس است. 

ی روی آن اشكال نیست. موز خوردن از نظر اقتصادی اگر بخواهند روی آن اشكال بگیرند ، از نظر فرهنگ

هست. نمیدانم آناناس هست. این را از نظر شرعی ، شما راحت نمی توانید اثبات كنید از نظر فرهنگی حرمت 

آن را مثل تشبه به لباس كفار. یا اثر فرهنگی میتوانید بگوئید این از نظر اقتصادی مضر است و ما نمی توانیم 

 تصویبش كنیم. 

 ان : پس در آنجا دیگر نمی توانیم برنامه ریزی رشد داشته باشیم؟ برادر نهاوندی

 برادر حجت االسالم حسینی : نسبت به واردات؟ 

برادرنهاوندیان : نخیر ، نسبت به تولیدات از نظر فرهنگی بگوئیم كه تولید یک چنین چیزی چون یک پسند 

 خاصی را ایجاد میكند. 

قطعأ فرهنگ را همه جهات نظر دارد فرهنگ مستقیم یا غیر مستقیم  برادر حجت االسالم حسینی : تولید كه

نظر دارد. چون در دستگاه مان اصأل اختالف پتانسیل را به جای چهار بازار آوردیم در سه تا كلی. یک طرفش 
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را انسان گذاشتیم یک طرفش را هم اقتصاد گذاشتیم كه این میشود بر عكس كنند در نظام كفر ، اقتصاد را 

  بگذارند فرهنگ را پایین باشد ، و اینجا ما بالعكس می گذاریم باال

 برادر نهاوندیان : دولت در آنجا می تواند. 

برادر حجت االسالم حسینی : آنجا دیگر كارهای مربوط به نظام ، آنجا میگوید كه آقا این قسمت مثأل محرم 

 است. 

 برادر نهاوندیان : غیر از محرم. 

حسینی :فرهنگ غیر را میآورد ، تبلیغی است از فرهنگ غیر هر نوع تبلیغ غیر را كه ما برادر حجت االسالم 

تمام كرده باشیم در فرهنگ كه این واقعأ مصدقأ تغییر سلطه كفار بر مسلمین از نظر فكری است ، جلویشان 

 را می گیرند. سلطه اقتصادی هم باشد جلویش را می گیرند. 

 ودید همه كاالها مشمول آن میشود. برادر نهاوندیان : اینكه فرم

 پس حضرتعالی برای دولت چنین اختیاری را قائل هستید و این خودش راه خوبی است. 

 برادر حجت االسالم حسینی : بله ، باید حافظ نظام باشد ، نباید بگذارند نظام سرنگون شود. 

 از است. برادر نهاوندیان : بحث فرهنگ مصرفی و از این قبیل ، اینجا راهش ب

برادر حجت االسالم حسینی : یعنی الگوی مصرف ، الگوی مصرف از كفار نباید باشد ، آن سرجای خودش 

 محفوظ است و صحبتی نداریم. فعأل این طرف قضیه را می بینیم كه آیا ، 

ر برادر نهاوندیان : ببخشید ، همین جا اگر الگوی مصرف قرار شد ، فقط مالكش نمی شود به اصطالح كفا

، تقویت نشود، ناگزیر از این خواهیم شد كه برنج وارد كنیم.  2نباشد ما می رسیم به اینكه اگر برنج آمل 

 واردات سلطه كفار را خواهد آورد. 

را می توانیم تولید كنیم. چرا ما یک مثال ساده  2برادر حجت االسالم حسینی : حاال ، همین جا برنج آمل 

. اگر ما پارچه چیت تولید نكنیم به میزان الزم كشور و برویم دنبال پارچه تری را نزنیم كه ملموس باشد

تترون ، تترون جای چیت را نمی گیرد. برای جاهائی كه الزم است چیت باشد مجبور هستیم تترون 
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بفروشیم و چیت بخریم ، ما را به یک چنین مبادله ای می كشاند. اگر برنج رشتی مثأل دم سیاه اعال 

، درست كردیم ، مجبور می شویم برنج آمریكائی بخریم ، حاال برنج آمریكائی را از كجا باید استخوانی 

 بخریم؟ چه چیز باید بدهیم و برنج آمریكائی بخریم؟ 

 برادر نهاوندیان : نفت. 

؟ برادر حجت االسالم حسینی : اگر تامین ارز آن قرار شد از داخل باشد ، چه باید بدهیم؟ یعنی از مردم باشد

 باید برنج رشتی بدهیم. 

برادر نهاوندیان : اینها كه می فرمائید در یک روند دراز مدت است یعنی دوره زمانی را دارید گسترده تر می 

 كنید. 

برادر حجت االسالم حسینی : ما یک بار گسترده بكنیم ، نقطه مطلوب را ببینیم بعد می آئیم مرحله بندیش 

رشتی كفاف بازارمان راندهد ، چكار باید بكنیم؟ باید تامین ارز بكنیم برای  می كنیم. هر گاه نخواهیم برنج

وارد كردن برنج آمریكائی. برای تامین ارز یا باید برنج رشتی را به یک قیمت گزافی در داخل بفروشیم یا ریال 

از آن تامین  بدست آمده كاالی دیگری خریداری شود كاالئی كه به درد صادرات بخورد و برود صادر بشود و

ارز بشود نه تامین ریال با ارز آمریكائی خریده شود فرستاده شود به اینجا در این صورت چه معایبی را می 

 بینید كه سلطه كفار رابتوانیم برایش ذكر كنیم؟ 

 برادر نهاوندیان : اگر ما در كاالهای اساسی رسیده باشیم به اینكه به طور كلی الزمه استقالل سیاسی ما از

 كفار این است كه در كاالهای اساسی نیازمند آنها نشویم. 

 برادر حجت االسالم حسینی : در كاالهای كاغذی و استراتژی غذائی برنج و گندم و گوشت. 

برادر نهاوندیان : چون قود فشار آوری برما ، جوری است كه برد زمانی طوالنی ما نمی توانیم مقاومت كنیم 

له برای ما تمام شده باشد كه خود كفائی در محصوالت غذائی الزم است. در آن معادله لذا اگر این در آن معاد

 آن وقت این كلی اصطالحش می شود برنج ، یعنی خود این حالتی كه ما برنج وارد كنیم بد است. 

 برادر حجت االسالم حسین : مثل تكنولوژی 
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 ن حكم است آن بحث خودش را دارد برادر نهاوندیان : حاال در این كه تكنولوژی هم مصادق ای

برادر حجت االسالم حسینی : حاكم نیست ، چون جوهره مواد استراتژی نیازی را مشخص می كند مفهوم 

خود كفائی را می خواهیم یک مقدار بررسی كنیم و دقت كنیم. یعنی یک وقتی تا جنابعالی گفتید من را 

... یک وقتی است كه یک لحظه اجازه می گیرم كه  ترس می گیرد عقب نشینی می كنم ، تسلیم می شوم.

 تامل كنم بعد دست باال كنم. در این لحظه از شما سوال می كنم و می گویم تكنولوژی هم همینطور؟ 

 برادر نهاوندیان : هر چیزی كه مصداق آن كلی قرار بگیرد ما االن بحث آن مصداق كلی نداریم اگر 

 خواهم بگویم كه این همه محصوالت شما را می پوشاند برادر حجت االسالم حسینی : من می

 برادر نهاوندیان : این حكم همه محصوالت را می پوشاند؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : چون تكنولوژی همه محصوالت شما را می پوشاند. 

 برادر نهاوندیان : من اگر یک مثال بزنم كه مشمول این حكم نشود. آن وقت ادعای حضرتعالی 

برادر حجت االسالم حسینی : آن وقت باید ببینید و دقت كنید كه آیا این مثال واقعأ در قدم اول اینگونه 

 نشان میدهد یا نه؟ 

برادر نهاوندیان : مثأل لباس دوخته وارد بشود یا وارد نشود؟ این جوری نیست كه به اصطالح میزان سلطه 

 برای نام شب شما تلوزیون رنگی. آوری آن از نظر سیاسی برابر باشد با گندمی كه 

 برادر حجت االسالم حسینی : آثارش زود یا دیر ظاهر میشود یا جوهره اش را ندارد؟ 

 برادر نهاوندیان : به هر حال كاالها از نظر ارتباطشان با فاكتور سیاسی در جامعه فرق میكند. 

 افی شما تقویت میشود یا تضعیف؟ برادر حجت االسالم حسینی : لباس دوخته وقتی وارد نشود پارچه ب

 برادر نهاوندیان : دوزندگی ما تضعیف می شود. 

 برادر حجت االسالم حسینی: پارچه بافی چطور؟ 

 برادر نهاوندیان : پارچه؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : یعنی پارچه اش را از خود ما میگیرند و می برند می دوزند و می آورند؟ 
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ی گویم آن هم می آید در یک فاكتور دیگر ، كه باید ببینیم آیا آن وقت صادرات پارچه برادر نهاوندیان : م

داریم یا نداریم؟ یعنی چند فاكتور را باید بیاوریم در معادله و ببنیم چقدر اثر میكند؟ یعنی حضرتعالی 

 ل هستید؟ میفرمائید كه همه كاالها از نظر سلطه آوری سیاسی در یک درجه هستند یا تفاوتی را قائ

 برادر حجت االسالم حسینی : تفاوت آن را در تكنولوژی می بینیم. 

برادر نهاوندیان : بسیار خوب ، پس این بحث بسیار متینی است كه معیار سلطه آوری سیاسی چیست؟ كه 

آن وقت اگر اینجور شد ، حضرتعالی می فرمائید اتفاقأ برنج اینگونه نیست عرض شود كه آن كامپیوتر یا 

ماشین تراش یا هر چیز دیگر آن خیلی اساسی تر از این است عیب ندارد ، به هر حال بحث د رمصداق است 

 ، اما در این بحث. 

برادر حجت االسالم حسینی : نه ، كلی كه داریم ، می خواهیم ببینیم كلی را روی چه چیز پایه اش را 

 بگذاریم روی ضرورت ها ملموس؟ یا روی ضرورتهای حقیقی؟ 

برادر نهاوندیان : علی فرض قبول فرمایش شما ، یعنی دقیقأ ما می پذیریم همین كه شما تفاوت را پذیرفتید 

، می پذیریم كه كاالئی الزام است نسبت به یک كاالی دیگری ، یا خطرناكتر است نسبت به كاالی دیگر قرار 

می گویم آن رده اول را در مورد رده  می گیرد. روی هر معیاری كه حضرتعالی برای ما تنظیم فرمودید : من

 اول. 

برادر حجت االسالم حسینی : یعنی در مورد چیزهائی كه شاخص و میدانیم چگونه نظر می دهید. نگوئیم 

 ضرورت های ملموس كه اگر غیر ملموس آن خطیر تر شد. 

 برادر نهاوندیان : اشكالی ندارد 

 اهأل برادر حجت االسالم حسینی : بسیار خوب اهأل ، 

برادر نهاوندیان : یعنی ، آن چیزهائی كه بیشترین ضرورت را دارند ، آن وقت ممكن است كه دولت من باب 

این خطر خودش را مجاز بداند كه در الگوی مصرف دخالت بكند ، مثأل فرض كنید حاال روی مثال تكنولوژی 

ای اینكه عرض شود صنعت بومی حضرتعالی بگوید كه ورود كوره های ذوب آهن آن چنانی ممنوع است بر



126  ····························································································································································  

ذوب آهن رشد كند ، همان كاری كه د رچین كردند كه در هر روستائی ، در كنار مزرعه ای یک كوره ذوب 

 آهن درست شود ، حاال بفرمائید كه در محط بحث. 

 برادر حجت االسالم حسینی : در محط بحث هر كلی كه معین كردید ، چیزهائی را طبیعتأ درجه یک و دو و

 سه وابسته به آن كلی میشوند ، آن كلی را چكار بكنیم؟ دولت می تواند تصرف بكند در. 

برادر نهاوندیان : آن وقت درجه یک ، پس الگوی مصرف را می تواند تعیین كند ، و از لوازم تعیینش این 

 است كه جلوی واردات را بگیرد ، تولید را تشویق كند و از این كارها. 

 الم حسینی : خوب، به این میگوئید الگوی مصرف یا تولید. برادر حجت االس

 بردار نهاوندیان : معموأل د رالگوی مصرف كه ذكر می شود ، مصرف ، مصرف كاالهای مصرفی است. 

 برادر حجت االسالم حسینی : خدا شما را رحمت كند ، ما همین را می خواستیم حضرتعالی بیان بفرمائید. 

 موأل این جور است اما برادر نهاوندیان : مع

 برادر حجت االسالم حسینی : واقعأ مصرف می دانید. 

 برادر نهاوندیان : اما ، این ادامه دارد ، یعنی اگر شما مثأل در مورد برنج خواستید چنین تصمیمی بگیرید. 

 برادر حجت االسالم حسینی : نه در مورد تكنولوژی همان چیزی را كه فعأل ما به آن رسیدیم. 

برادر نهاوندیان : نه من می خواهم بگویم حتی در مورد كاالئی كه ظاهرش كامأل مصرفی است ، یعنی ال نزاع 

 فیه ، فورأ اثر میكند در مورد تیلر كه شما برای كار كشاورزی ، تیلر را چكار می خواهید بكنید؟ 

د ، روی كود شیمیایی اثر یعنی سلسله ای به هم وصل است. شما اگر در مورد گندم چنین تصمیمی بگیری

می گذارد و تا آخر حلقه اش كه بخواهید مصرف كم بشود ، و یا بخواهید تولید اضافه بشود فرمودید آیا این 

 الگوی مصرف است یا الگوی تولید؟ 

برادر حجت االسالم حسینی : خوب ، اگر روی الگوی تولید بگوئید بالواسطه روی مصرف اثر می گذارد. بله و 

 ن را می پذیریم. ولی مستقیمش روی تولید است. ما ای
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برادر نهاوندیان : اگر آن كاالی مورد نظر شما باشد و گرنه اگر كاالی مصرفی باشد ، روی مصرف كننده هم 

 اثر میكند ، یعنی احساس میكند. 

 برادر حجت االسالم حسینی : مستقیمأ؟ 

ر دولت من باب رفع سلطه احساس كرد كه در الگوی برادر نهاوندی : مستقیمأ. حاال سوال این بود كه اگ

 مصرف باید عمل كند. 

 برادر حجت االسالم حسینی : نه ، در الگوی تولید ، فعأل من باب رفع سلطه در الگوی مصرف. 

برادر نهاوندیان : من باب اعمال نظر كردن در الگوی مصرف ، باید در الگوی تولید اعمال نظر كند برادر 

 م حسینی : یا بالعكس. حجت االسال

برادر نهاوندیان : یا بالعكس. این اعمال نظر دولت در الگوی تولید گذاشتی تسهیالتی برای تولید كاالی خاص 

 ارجح بر كاالی دیگر الزم میكند. 

برادر حجت االسالم حسینی : با یک توضیح اگر اجازه بفرمائید من آن را بر گردانم. بنده عرضم این است كه 

چیزها را ما گفتیم زمینه سازی اش به عهده دولت است بعضی چیزها را گفتیم مستقیمأ می تواند  بعضی

 دخالت كند. زمینه سازی گاهیست كه به همه چیز میشود گفت زمینه سازی ولو به متن دخالت كردن. 

 برادر نهاوندیان : لذا میخواهم كه تعبیری را به كار ببرید كه روشن باشد. 

االسالم حسینی : بنابراین اگر اینجوری صحبت را آغاز بكنیم ، بگوئیم كه دولت نمی تواند برادر حجت 

دخالت مستقیم بكند ، آن وقت می آئیم می گوئیم نیاز را ما مالك قرار می دهیم و افراد را در امر تجاری 

یم یا از طرف دیگر ، در می پذیریم كه یک چیزهائی ممنوع الورود باشند ، ولی در ام رتوزیع بودجه نمی پذیر

امر تجاری می پذیریم سوبسید پرداخت كنیم ، ولی در تقسیم بودجه نمی پذیریم كه بگوئیم مرد شما بروید 

مثأل از این سی میلیارد كه برای تعاونی ها گذاشته ایم ، پنج میلیاردش را می گذاریم برای كشاورزی ، دو 

لیاردش را برای دامداری می گذاریم ، مثأل چهار میلیاردش را میلیاردش را می گذاریم برای صنایع ، سه می

برای بازرگانی می گذاریم. یک میلیاردش را می گذاریم برای باغداری اینجوری نمی آئیم تقسیم كنیم. ولی 
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می گوئیم كه كسانی كه مثأل بخواهند وارد بكنند ، فرض كنید تراكتور ، یا فالن چرخ بافندگی را ،یا فالن 

 ه پرس یا فالن چرخ تراش را. در اینها می توانیم بگوئیم كه این مقدار سوبسید می دهیم. دستگا

سوال میكنید استدالل چیست؟ فرق است بین اینكه من ابتدا زمینه را مستقیمأ تصرف بكنم و بگویم این 

م آنجا یا از اول نگوئیم مبلغ برای این بخش تا جنابعالی كه آمدید برای وام گرفتن ، بگوئید پر شده اینجا ، برو

كه چی پر شده ، چی پر نشده است. بگذاریم تا هر كسی هر قدر كا راز او در هر رشته بر می آید ، بكند بهره 

 گیری از قدرت كارآئی افراد بشود. 

 برادر نهاوندیان : ولو چو بینی كه نابینا به چاه است؟ 

انسانی نداریم برای تولید خاص كه مورد نظرمان هست برادر حجت االسالم حسینی : حال ، ولو ما امكانات 

كه سوبسید هم می پردازیم. تشویق را هم گذاشته ایم ، فرق است بین تشویق و بین حصر ، در تشویق می 

گوئید سیاست ارشادی هست ، در حصر می گوئید اعمال مدیرت هست ، اعمال برنامه هست. هر چند تشویق 

ی حصر نیست. واقعأ مردم یک منطقه فاصله داشته باشد استعدادشان تا یک هم نوعی از برنامه است ، ول

كاری هر چند كار دوم برایشان بهتر باشد خود او تمیز باید بدهد كه بهتر است یا من او را در حصر بگذارم و 

 مجبورش كنم تا از این راه بیاید؟ قدرت تصمیم گیری و تحرك در كدام یک بیشتر است؟ سازگاری اش با

 قواعدی كه تصمیم گیری را می سپارد دست خود ادم. 

اگر یک اصل را از نظر تنظیمات بپذیریم كه قدرت تصمیم گیری مساوی است با قدرت آزادی تحرك و نه 

اسم نبوغ را نیاورید ، بگوئید آقا هر قدر تصمیم گیری را متمركز كنیم به نسبت قدرت تحرك كاهش پیدا 

ست. اصأل مبدا تولید حركت است. مبدا تولید سكون نیست هر چه تحرك كمتر، می كند و تحرك تولید زا ا

تولید كمتر بعد عرض می كنیم كه تحرك ، طبیعی اش هست ، طبیعتش هست ، كه اگر تعادل ایجاد كرده 

باشید در فرهنگ ، به عنوان نظام ، و اقتصاد به عنوان نظام ، زمینه سازی شما بكنید ، نه حاكمیت شما 

 د. مالحظه فرمودید چه عرض می كنم ، قدرت تحرك این را. بكنی



 9جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

17/18/1363 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 ادامه بحث مدیریت در تعاونیها

 واحد طرح و برنامه 

اجرائی كار را هم  استاد حسینی : خوب می بینیم كه اول آمدیم ، غایت و هدف نهائی را كه. .. تا حتی شایعه

 عوض بكنیم. 

خوب : این نحوه مدیریت ، با نحوه غربی فاصله بسیار زیاد دارد. چون در مدیریت غربی در عین حال كه 

انحصار داران بزرگ ، خیلی موثر هستند ، ولی دولت به آن معنای انحصار دارای كه سیاست اقتصادی در 

یت مالیاتها را كه تغییر می دهد سیاست دولت است. كمیت مرحله بسیار عالی در كمیت دخالت می كند. كم

بهره را كه تغییر می دهد سیاست دولت است دولت آن است كه توجه به كم دارد. مسئول میداند خودش را 

نسبت به رشد تولید ناخالص ملی. وخود دولت من میخواهم عرض كنم هر چند اسمش یک سرمایه دار 

لكرد آن به نحو اصالت سرمایه ، از هر سرمایه داری بیشتر است. به نظر می نیست ، مثل دولت شرقی ولی عم

 آید كه معامالتش انتفاعی نیست. دولت چكار دارد كه سرمایه دار باشد؟ 

سرمایه داران هستند كه میگردانند ولی همین كه دولت را شما گفتید رشد تولید ناخالص ملی را میخواهد ، 

ر باشند كلیه سیاستهای اقتصادی دولت دور این محور می چرخد ، دولت است میخواهد این ملت سرمایه دا

كه موازنه ارزی را كنترل می كند. دولت است كه باید حفظ ارزش دالر را بنماید ، سرمایه دار خیلی پیچیده 

ر بزرگی است. كلیه اعتبارات تولیدی تمام بخش ها را من غیر مستقیم بصورت متمركز می كند تا قیمت دال

پائین نیاید. وقیت می گوید تسهیالت مالی بگذارید برای این بخش ، این دقیقأ در ارتباط این است كه حفظ 
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قیمت دالر بشود. وقتی می گوید كه اعتبارات پولی به فالن شركت بدهید وقتی میگوید كه سفیر ما مذاكره 

نجام داد ه است. از یک دید به نظر می میكند درباره قراردای كه فالن دولت با فالن شركت ملی خصوصی ما ا

آید عجب ، دولت در اینجا اجیر سرمایه داران است ، از جهت دیگر نگاه میكند دولت خودش سرمایه دار 

بزرگی است كه این نوچه هایش اگر در بخش تولیدش كار نكنند ، در بخش توزیعش كار نكنند ، قیمت این 

 می شود.  دالر را كه میخواست اینقدر باشد ، رها

 برادر نهاوندیان : خود این میخواست هم خواسته آنها است. 

برادر حجت االسالم حسینی : حاال ، گاهی می گیریم خواسته آنها ، گاهی می گیریم خواسته ملت ، اگر یک 

رئیس جمهوری بی عرضه بود ، نتوانست ارزش دالر را حفظ كند ، لطمه به حیثیت سیاسی و اقتصادی 

رد ، مردم چه كارش می كنند؟ دادشان بلند میشود یا نماینده سرمایه داران است سرمایه داران و آمریكا خو

احزابی كه دولت را سركار آورده اند آنها ناراحت میشوند. ناراحتی آنها بیشتر دولت را می شكند ، یا اگر آنها 

ن آورده ، این قدرت اقتصادی هم هیچ نگویند ، عدم قدرت اقتصادیش كه رشد تولید ناخالص ملی را پایی

 دولت را پائینتر می آورد. در برخورد با دولتهای دیگر نمی تواند محكم كار كند. 

می خواهم عرض كنم چگونه می گوئیم قدرت ، قدرت مصرف ، به نفع رشد سرمایه حل می شود. یعنی قرار 

ن نماینده سرمایه داران بودن این دادهای كار ، اقتصاد كار میگوئیم این یک بازی بیشتر نیست. حاال ای

صحیح است یا بگوئیم خودش یک سرمایه دار بزرگ است؟ یعنی تمام تالش سرمایه داران به نفع رشد تولید 

ناخالص ملی كه به نفع قدرت دالر آمریكا است ، حل می شود ، و خوب می كوشند حمایتشان هم می كنیم 

به ملت ها در می اندازیم ، فالن می كنیم. ولی به نفع چه  منت هر سرشان می گذاریم ما به طرفداری شما

چیز تمام میشود؟ اختیار وقتی می گوئیم رشد تولید ناخالص ملی افزایش یافت ، واقعأ پول یک شركت 

افزایش یافت؟ یا اینكه قدرت حاكم اقتصادی كه بین ملت ها وجود دارد كه نمایندگی آن را دولت ها به 

 كه بال رفته است.  دست دارند ، آن هست
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اگر پایین بیاید ، قدرت این دولت است كه كم شده در دستگاه. .. از این موضع كه نگاه بكنیم به دولت ، 

دولت حاكم است بر كلیه سرمای ها ولو خیلی غیر مستقیم است. حتی برای دولت صنعت و فرهنگ و 

امد. مدیریت این دولت بر دولتهای دیگر سیاست و الی آخر هم كه مهم است نهایتش به قدرت مادی می انج

 ، حفظ می شود مثأل. .. دولت آمریكا. 

درست است كه اگر حفظ نشود صیانت آمریكا ، ملت آمریكا تخطئه اش می كنند. ولی مگر خودش قدرت را 

نمی خواهد؟ مگر بافت نظامش بافتی نیست كه تشنه قدرت است و مهره هایش به وسیله قدرت برای در 

درت به حركت در می آورند؟ مگر ما می توانیم بگوئیم كه اینها صیانت سیاسی را كه میخواهند یک جهت ق

شرافت معنوی الهی قصدشان هست؟ یا سازمانشان برای چنین چیزی تشكیل شده است؟ این صیانت 

ای چه سیاسی برای چه میخواهند؟ این هم یک غریزه ای است در بشر قدرت طلبی است چه ، چه ،. .. و بر

آخر كار ، تمتعی است مادی به هر حال ، این تمتع مادی را باال می خواهد ببرد و اینها از یک ریشه هم 

هستند ، یا بهتر بگوئیم ابعاد مختلف یک ریشه هستند چه ریاست مادی ، و چه رفاه مادی ، چه گروه هنری 

 داشته باشد. 

انسان چه آن وقتی كه غذا می خورد ، و نوشیدنی می دولت آمریكا چه گروه اقتصادی داشته باشد ، خالصه 

نوشد ، و تمتع از نوعهای مختلفی كه ذكر شده ، شهوت جنسی ، شهوت شكمی ، شهوت لذت. .. اینها همه 

اش مظاهر لذت مادی است. اینجوری نیست كه وقتی كه عشق می ورزد به كلكسیون ، بگوئید این یک تمتع 

 ای از امور مادی را اسم می گذارند ،اینها مادی است و اقتصادی محض. روحی را آنوقت می آیند دسته 

در مقسم شان صحبت داریم. بفرمائید مادی ده شكل دارد ، یک شكل آن این دسته و یک شكل آن آن 

دسته و یک شكل آن ، آن دسته و. .. رشد تولید ناخالص ملی ، همبافت با كدامش است؟ با یک تمتع 

اسأ به وسیله همین تولید رشد ناخالص ملی است كه اگر بزرگترین رشد را توانستید به روحانی است؟ یا اس

دست بیاورید ، آن وقت زمینه و امكاناتی را در دست خواهید داشت كه همبافت او ، حیثیت مادی هم به 

ی البته ، در دست آورید. كه همبافت او الی آخر ، فر ضأ كار تكنولوژیتان را هم جلو ببرید ، تكنولوؤی ماد
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اینجا حضور مباركتان عرض می كنم ه دولت اسالمی اینجوری نیست ، كمیت را اصل مالحظه نمی كند كه 

منجر به كیفیت مادی بشود. كمیت را اصل قرار دادن ، مخفی كردن لذت و پیدایش كیف خاص مادی كه به 

 آن رفاه بیشتر می گوئیم رفاه بیشتر چطور میشود؟ 

پیدا بشود برای آدم ، كسی متمتع میشود از به اصطالح ماده تمتع مادی؟ حالت مادی حالت جدید مادی 

جدیدی برایش پیدا میشود. این كیفیت مادی به وسیله كمیت اقتصادی حاصل شده ، نشاط مادی خاص ، 

 تحرك مادی خاص انبساط مادی خاص. 

 برادر نهاوندیان : در روحش هم اثر می گذارد. 

م حسینی : روح را مادی می كند ، لذت مادی روح است دیگر. یعنی اگر روحی بخواهد برادر حجت االسال

طرف امور غیر روحانیت حركت داشته باشد ، فرق دارد دیگر ، یک نشاط روحی مثل یک حیوان آدم پیدا 

بعد  میكند ، لذت می برد دیگر ، كیفی كه در جسم پیدا می شود حتما بر این روح موثر است ولی در روح در

 حیوانیش. 

 برادر نهاوندیان : فرمودید یک كیفیت جدید مادی. 

برادر حجت االسالم حسینی : در جسم پیدا می شود كه این در جسم كه پیدا شد ، روح تحرك مادی 

 قویتری پیدا می كند ، انبساط مادی قوی تری پیدا میكند. 

  برادر نهاوندیان : یعنی حالت جدیدی برای روح حاصل می شود

 برادر حجت االسالم حسینی : كه چسبیدن بیشتر به ماده باشد ، كه خوض بیشتر در ماده باشد. 

 برادر نهاوندیان : مثل كیفیت روحانی است؟ 

برادر حجت االسالم حسینی : نه ، روحانی را بیائیم الاقل این جور كنیم ، واال روحانیون هم با جسمانیون 

 همه هیچ می شوند. 

 یان : نه كیفیت به سمت تنزل البته برادر نهاوند
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برادر حجت االسالم حسینی : بیائیم تنزل روحی را اسمش كیف و لذت روحی نگذاریم ، دردی است كه این 

 درد 

 برادر نهاوندیان : كیف را تا حاال شما در مقابل كمیت به حساب می آورید. 

 ح را سقوط می دهد. برادر حجت االسالم حسینی : احسنت ، كیفی است جسمانی كه رو

 برادر نهاوندیان : كیفیت سقوطی برای روح حاصل می شود. 

 برادر حجت االسالم حسینی : احسنت. 

 برادر نهاوندیان : پس یک كیفیت روح ، یک كیفیت روحانی است. 

 . برادر حجت االسالم حسینی : اگر برای تنازل روح هم ، كیفیت روحانی اسم بگذارید دقیقأ همینطور است

برادر نهاوندیان : چون از آن جمله كه فرمودید كیفیت مادی ، این موضوع استنتاج می شود كه بالمره به روح 

 ندارد. 

برادر حجت االسالم حسینی : نه ، نه ، حتما كاری به روح دارد ، نهایت كاری كه به روح دارد ، جائی كه 

. پس رشد تولید ناخالص ملی در حقیقت هر گاه هدف نردبان روی به باال باشد ، نردبان روی به سرازیر است

قرار بگیرد ، یک همچین خاصیتی دارد. مگر اینكه این رشد در یک دستگاهی كه معنی رشد را عوض بكند. 

نظرش به كمیت به صورت مطلق نباشد ، از اول گفته باشد كمیت این گونه ای و این گونه را جزء كمیت قرار 

ردید گسترش امكانات در جهت قرب الهی ، یک همچین چیزی گفتید؟ این دیگر بدهد ، مثأل آنجا قید ك

 كمیت متناسب با خودش را شما می پذیرید كم ، واال اگر كمیت غیر متناسب با آن رشد كرد ، نمی پذیرید. 

در دستگاه رشد نشان نمی دهید. پر واضح است كه كیفی هم كه این كمیت مقید برای جسم باید حاصل 

فرح و انبساطش ، فرح و انبساطی است جهتش متغایر با اصل قرار گرفتن ماده است. در اینجا از اول  كند ،

یک چیز دیگر اصل قرار گرفته است. چیزی را هم كه روح باید روح اجتماعی حاصل دهد ، باید تسهیل باشد 

 در جهت قرب الهی ، یعنی صعود باید باشد نتیجه اش.
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، دولت در آنجا شیوه اش در كارهائی كه می كند ، متناسب با اصل قرار دادن  خوب ، حاال باز می گردیم

رشد تولید ناخالص ملی است و شما گسترش یافتن تولیدات ناخالص ملی در یک جهت خاص اگر اینگونه 

باشد ، حاال انتخاب موضوع و دسته بندی هایتان می تواند یكی باشد؟ شیوه های تشویقی تان هم یک گونه 

 ت. شیوه های تشویقی تان جدای از دستگاه فرهنگی تان نیست. نیس

 برادر نهاوندیان : مال آنه هست؟ 

برادر حجت االسالم حسینی : میخواهم بگویم مال آنها هست به یک معنی چرا می گویم به یک معنی؟ 

كه می بینید می فرهنگ را آنها حل در رشد تولید ناخالص ملی می بینند ، لذا در تقسیم بندی هایشان هم 

 گویند كه درست شدن این چه چیزهائی را میخواهد؟ 

یک لیوان ، یک محصوالت ساده ای می گوید این كارگر می خواهد ، بنویس بازار كار ابزار می خواهد ، 

بنویس كاالی سرمایه ای با این یک كاالهائی را باید مصرف كنند تا این به وجود بیاید ، بنویس بازار كاالی 

فی. خود وجود پول هم موثر است در اینكه ما االن این اعتبارات را هماهنگ كنیم ، ابزار هماهنگی مصر

داشته باشیم ، یک ارتباط داشته باشد ، بنویسید بازار پول. در دست بنده یا شما میآید ، شما می گوئید 

ت ، بین خصلت انسان خصلتش با همه ممكنات مختلف است ، پس اختالف پتانسیلی كه در خصلت هس

 انسانی كه ادراك هست بگذارید ، فرهنگ قدرت كار هم دارد ، اقتصاد. 

این فرهنگ باید جاری شود بر این كارش ، ربطش را هم فرضأ كیفیت تصمیم گیری كه در شكل كلی می 

ی شود سیاست. مهم مطلب این است كه تقسیم بندی ما با تقسیم بندی آنها ، عنصر انسانی را اصل درآن م

بینید یا هم عرض می بینید با سایر امكانات؟ انسان را هم در بازار كا ردقیقأ مثل ماده نگاه می كنید؟ انسان 

را هم دقیقأ مثل یک شیئی مادی نگاه می كنید؟ بله ، در دستگاه آنها گفته می شود مطلوبیت نهائی بازار را 

ست كه اثر می گذارد بر آهن درست می شكل می دهد ، یعنی انسان هم علت حركتش صرفأ همان چیزی ا

 شود ، آهن این شكلی فرم می گیرد. 
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ما كه فرهنگ را در كار دسته بندی اقتصاد می آوریم ، میخواهیم بگوئیم نحوه انتخابی كه دارد ، می آید 

 .. نظام ارزشی خاصی را معین می كند ، نه به دلیل آنكه خود آن نحوه انتخاب ،مستخدم ، بخش مادی باشد. 

برادر نهاوندیان : در این مقام از بحث شما نظام های غربی و شرقی را در اقتصادشان بی جهت یعنی تا به 

 حال ما ممكن بود كه بگوئیم جهت دار هستند همه ، حاال در این بند بی جهت معرفی شد. 

ند ماده را ، مثل یک برادر حجت االسالم حسینی : یا اینكه جهت گیری تابع ماده. یک انسان اگر انتخاب ك

 شئی مادی مادام كه این انتخاب باقی است عمل می كند. 

 برادر نهاوندیان : یعنی حضرتعالی در این بیان می فرمائید سوء اختیار ، نفی اختیار میكند. اینطور نیست؟ 

ت از آثار ماده برادر حجت االسالم حسینی : می خواهیم بگوئیم سوء اختیار اگر اختیار بر پرستش ماده و تبعی

شد ، اینجوری اگر جمله را بنویسیم ، دقیق می شود برای اینكه مقابله بفرمائید. اگر انتخاب تبعیت از ماده را 

 برگزیند رفتارش آن چنان می شود كه اگر تابع خلق شده بود ، مادام كه این انتخاب باقی است. 

 دارد برادر نهاوندیان : در این بیان فرض است كه ماده حكمی 

 برادر حجت االسالم حسینی : بله ، ماده تحریک به لذت دارد. 

 برادر نهاوندیان : تحریک به لذت فرمان ماده نیست. 

 برادر حجت االسالم حسینی : نه ، یعنی انسان مادی ، انسانی كه ماده را بپرستد چه چیز را می پرستد؟ 

می فرمائید ، انسان مادی یک تغییر عادی است. ماده در برادر نهاوندیان : نه ، حضرتعالی دارید بیان فلسفی 

این معنی كه حضرتعالی می فرمائید در مقابل روح است ، ما وقتی می گوئیم انسان مادی مقصودمان این 

نیست كه این روح ندارد ، ما می گوئیم این به اصطالح اهداف حضیض و پست صرفأ مادی را برگزیده است. 

های مختلفی وجود دارد ، این آمده است آن جنبه ای را كه با حیوان مشترك است باز  یعنی در انسان انگیزه

خودش انتخاب كرده ، از این جمله این گونه بر می آید كه ماده یک فرمانروائی دارد ، خدا هم یک فرمانروائی 

 ا ما قائلیم؟ ، حاال انسانی كه تبعیت از ماده را بپذیرد یک دینی خالصه برایش حاصل می شود. این ر

 برادر حجت االسالم حسینی : ماده آثاری دارد یا ندارد؟ 
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 برادر نهاوندیان : دارد. 

برادر حجت االسالم حسینی : یعنی اینكه می گوئیم مشتهیات نفس ، مشتهیات مادی نفس ، ماده می تواند 

 طرف اشتها واقع شود؟ 

یزهای وجودی ، بله. یعنی من دلم چوب را نمی برادر نهاوندیان : در صورت بودن رغبت در به اصطالح چ

 خواهد ، اما گالبی دلم می خواهد. یعنی در من هم یک چیزهایی باید وجود داشته باشد. 

 برادر حجت االسالم حسینی : یعنی اگر نفس انتخاب كرد اشتهای مادر را 

ا یک رغبت هائی وجود دارد ، شرع می برادر نهاوندیان : این را اگر مقداری باز تر با اجازه تان بكنیم ، در م

آید می گوید كه این رغبت را اینگونه بر آورده كن و اگر من با نكاح عرض شود كه شهوت جنسی خودم را بر 

آورده كردم هیچ كس نمی گوید كه تو شهوت پرست شدی و ماده پرست شدی ، عین حال كه این كار را 

حباب هم دارد ، تقرب الی اهلل هم حاصل می شود. این به معنای كردن سنت پیامبر را هم عمل كرده ام ، است

تبعیت از ماده نیست در عین حالی كه همان اشتها و شهوت ، شهوتی كه در نفسم بوده ، من عمل كردم. در 

حالتی كه آن دیگری هم كه میرود زنا می كند ، او همین درجه از التذاذ را برخوردار شده ،او را ما می گوئیم 

ی هستی ، می گوئیم تو خداپرست نیستی ، نفست را پرستیدی این نه در نفس او به اصطالح شهوتش ماد

است. شهوت در هر دو ما مشترك بود ، التذاذ هم حاصل شد ، منتهی من این به اصطالح رفع شهوتم را در 

م تفكیک نمی شویم به یک راستای دیگر قرار دادم ، او در یک راستای دیگر قرار داد ، به خود این ما از ه

جهتش تفكیک می شویم ،یعنی آن تاكیدی را كه ما همه جا روی جهت داریم ، اینجور به نظر من اقتضاء 

 می كند. 

برادر حجت االسالم حسینی : من یک احتمال كوچكی را اشاره می كنم و رد می شوم ، برمی گردم به بحث. 

 یک عارف است )این قسمت ضبط نشده است ( 

همه نشانه رحمت الهی میدانند ، احكام را هم نور فوق نور می بیند ، هر چه می بیند جز لطف او نمی  .....

بیند. طریق استفاده را لطف فوق لطف میداند. چیزی را مستقل نمی بیند ، وقتی كه الحمدهلل رب العالمین 
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ی ، یک وقت می گویم می گوید ، گاهی من می گویم ، می گویم الهی شكر كه خدایا قند به من داد

 الحمدهلل شیرینی این قند است ، شیرینی فضل اوست. 

تا آنجائی كه دیگر قندی نمی بینم ، این همه هویت مستقل ندارد ، قیومش اوست. یک وقتی هویت مستقل 

را من می بینم ، یكی از دوستان یک پاكت شیرینی به اینجا می فرستد ، درست است كه این پیام محبت 

 لی بهر حال پاكت شیرینی است. شیرینی ، شیرین است و شیرین تر است كه او بفرستد. اوست و

یک وقتی شیرینی ، شیرینی اش مستقل نیست ، لطف او را من نمی توانم جز در قلب كیفیت بچشم. همه 

اش لطف اوست. نه اینكه شیرینی است و دو شیرینی دارد ، یكی شیرینی فرستادن او و یكی شیرینی 

ش. و این لطف غلبه دارد. گاهی برای آدم شیرین است ، دوست دارد ممكن هم بود اگر یک چیز دیگری خود

می فرستاد دوست نداشته باشد. گاهی به دلیل محبتش ، می گوید شیرینی را دوست دارم چون او فرستاده 

فرستد؟ بعد  است. یک وقتی می رسد ، یعنی چه؟ مگر هویت مستقله ای دارد در این كه برای تو می

چشیدن خودش را و درك لذت كردن را و فهم را و درك احسان را همه این ها را هم شیرینی محبت او می 

 داند. دیگر می گوید : افبلسانی هذا الكال اشكرك؟ 

بعدأ بر می گردد می گوید كه اصأل من اشتباه هم گردم ، گفتم لسانی ،و ما انا در این بین من چكاره هستم 

چیست تا من این حرف را بزنم؟ توهبه كردی ، دوباره هب لی بفضلک. یک وقتی برای رسیدن به  موضع من

خود همین معنی می گویند اگر نماز خواندی ، دو عدد گردو به تو می دهم بچه كه بودیم ، مثأل اگر نماز 

از نخوان در فالن خواندی، فالن جایزه را به تو می دهیم. پنج تا احسنت می گوئیم. یک وقت می گویم نم

حالت ، در حالی كه مثأل ، در زمین غصبی و یا در اضطرار و لوله دارم كه امروز دیر شد ، قابلیت پیدا نكردم 

كه امروز نمازم را اول وقت بخوانم. سک وقت میگویم ، همه اش چرا اول وقت نیستم ، چرا همه اش در حال 

اند دائمأ در حال باشد. می گویم و تصیر ارواحنا معلقه صلوه نیستم. می بینم كه ضعف ماده است. نمی تو

بادن قدسک ، آنجور بشود كه معلق بشود باذن قدسک، من عرضم این است كه اگرمومن توجه به التذاذ 
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مادی دارد حداقل در یكی از این مراتب هست ، در مراتب شیفتگی هیچ وقت نیست. در مراتب شیفتگی به 

 ر وجیهی شرع هم اجازه متعه او را داده است. مانعی هم نیست. زنش نیست. لذا یک زن بسیا

ولی می گویند این زن یهودی است بر آدم جنان بغض مسلط می شود كه این نسبت به مولی الموحدین بد 

است ، كسی هم بیاید به آدم بگوید كه : آقا این قاصر است ، چه كسی برایش گفته؟ می گوئیم ، رها كن ، 

می گوید كه خوب این انسان ،من به انسانیت یک شاهی یک پول، هم قبولش ندارم. اگر این چی قاصر است؟ 

خود محور است ، اگر فالن فالن. .. است می گوئی : این حرفها این جا ، جایش نیست. این سخن كه این 

ازله درك است التذاذ و توجه به بعد مادی دارد و شیفته او است. این معنایش این است كه هنوز در مراتب ن

كه بگوید زن ، زن است در این راستا باشد چه در آن راستا ، یک لذت و كیف نفسانی دارد یک وقتی فرد ، 

آمیزش با همسرش كه میكند ، او را سپر از آتش می یابد ، كلیه روابطی كه از ماده محقق میشود و بشر را 

 در یک ضیق می كشاند و مزاحم طاعت او است. 

 دیان : ماده رابطه ایجاد می كند؟ برادر نهاون

بردار حجت االسالم حسینی : می خواهم بگویم ماده رابطه ساز است ، آنجوری كه سیل می بینید كه ارتباط 

به اختالف پتانسیل است و آب باال می آورد. یک اثر گذاری دارد میزند به آب ، آب می بردش. یا اینكه به آب 

ان می آید ، سیل می آید كوه و دشت و صحرا را ، میزند پشت سر یک شهری نزده ، اینجا نشسته است ، بار

می برد آب انسان و حیوان و همه چیز را می برد. ماده رابطه های مختلفی دارد. كیفیت ارتباطش را یک. 

....... آن یک عكس العمل دارد برابر شما. شما را توضیق می برد كیفیت ارتباطش را به گونه ای دیگر می 

بینید ، یک عكس العمل دارد ، شما را به. ....می برد ، منتجه هر دو اینها ، عین منتجه دو اختیار ظالم و 

 مظلوم است و خیلی هست. 

از موضع منتجه نگاه به اجزاء می كنید ولی اجزاء را به عنوان جزء منتجه مالحظه می كنید ، می گوئید 

 )ضبط نشده است ( 
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جزء را از موضعن نسبیتش به هم نگاه می كنید، میگوئید : ظالم مظلوم. ظلم بد ولی میآید توی دستگاه ، 

است ، این نحوه رابطه بد است. تو دستگاه آمده ایم. تو دستگاه كه می آید می گوئید كه این نحوه رابطه 

العمل مادی مادی انسان داشته باشد با ماده ، بد است قدم را باالتر می گذارید می گوئید كه این نحوه عكس 

كه دست من را ببندد مانع است برای عبادت ، بد است یک قدم جلوتر می روید ، دقت بیشتری می كنید 

می گوئید بعضی از روابط ماده مطلقأ بد است. خود ارضاء یک جوان از نظر جنسی ، طبیعی است كه تحرك 

 ت. های مادی ندارد. نفس آن تحرك را شما می گوئید این بد است و مضر اس

به همیشه نسبت به یک مسیر مالحظه می شود. توی خط نیست ، پس در كدام خط است؟ خط است؟ می 

 گوئید : نخیر می بردش به سقوط از انسان می آید بیرون ، تحركهائی را خود ماده انجام می دهد. 

 د. برادر نهاوندیان : این خط ، را خط ماده می خواهید ماده قابل است برای آن گرفته بشو

 برادر حجت االسالم حسینی : وقتی به آن فرم می دهم ، فرم كه می گیرد ، اثر هم روی من می گذارد؟ 

 برادر نهاوندیان : 

 برادر حجت االسالم حسینی : اثری كه روی من می گذارد ، اثر مادی است؟ 

 برادر نهاوندیان : بله ، و بعد هم 

 گذارد ، این اثر را اثر خوبی می دانید یا اثر بدی می دانید؟  برادر حجت االسالم حسینی : این اثری كه می

 برادر نهاوندیان : هم خوب و هم بد. 

 برادر حجت االسالم حسینی : پس ماده دارای اثر بد هم هست؟ 

 برادر نهاوندیان : در رابطه با من. 

 برادر حجت االسالم حسینی : پس ماده دارای اثر بد هم هست؟ 

 ن : در رابطه با من. برادر نهاوندیا

برادر حجت االسالم حسینی : خیلی خوب؛ من همین را فعأل تا همین جا بیایم. هرگاه من این اثر بد را 

 انتخاب كردم ، ماده پیام های بدی دارد؟ 
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 برادر نهاوندیان : بدی كه ناشی از من است ، واسط را جای فاعل نگذارید. 

فقط یک نكته است كه : مطلقأ ماده اثر ندارد؟ یا اثر آن بعد از فعل برادر حجت االسالم حسینی : من عرضم 

من است؟ اثر آن تبعیت میكند تاثیر می پذیرد از فعل من ولی عكس العمل دارد مستقأل ، شیئیت دارد ، 

شیئی است. و این شئی را وقتی مثل تار درست كردند ، حتما اثر خاصی دارد. نواختند ، حتما اثر دارد. این 

 ثر بد روی من دارد. ا

برادر نهاوندیان : ریشه این بدی چیست؟ از خود ماده است؟ . ... این كلمه بد چطور شد كه روی این قرار 

 گرفت. مگر 

برادر حجت االسالم حسینی : حاال خدمتتان عرض می كنم ، یک وقت می گوئید اختیار من بد است ، یک 

یزی تولید شده است. حاال ، االن اختیار خوب كردم ، ولی آن فعأل وقت می گوئید اختیار اثر می گذارد ، بد چ

 بد است. مانع شده است برای من. 

 برادر نهاوندیان : این اختیار غیر از آن اختیار مولد است ، این اختیار جدید یک موجود جدیدی است. ما 

لیه ، مستقل از من هستند یا برادر حجت االسالم حسینی : نه ، من عرضم این است كه : آثار و تبعات او

 نیستند؟ 

 برادر نهاوندیان : حتمأ مستقل هستند. 

 برادر حجت االسالم حسینی : احسنت ، همین اینكه فرض استقالل و اثر برایشان كردید ، آنوقت 

 ما كه چیزی نگفتیم. 

بعیت از ماده ، این ماده برادر نهاوندیان : این معنی پیدا میكند ، این كالم ، این معنی را می رساند؟ كه ت

خودش بد نبود ، اصأل بدی این ، شما اگر دست داشتید ، آن اختیار روز قبلتان را ،آنرا تغییر بدهید ، این 

بدی از این بر می خیزد ، بر نمی خیزد؟ اگر دست داشتیم ، رد شمس كنیم روز قبل را بیاوریم ، آن لحظه 

م را برگردانم. بدی از ریشه بدی در خود ماده نیست ، وقتی تمام جهان با همان شرایط ، من آن اختیار

انتساب دادیم به ماده ، خالصه جفا كرده ایم. انتساب به آن اختیار سوء بر می گردد. این با جهت دار بودن 
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همه افعال و همه چیزهائی كه در رابطه با انسان است بیشتر می خواند برگردیم حاال به آن بحثی كه اصأل از 

ا آغاز شد ، اینكه آیا آنها طرف ماده رفتند؟ من یک بیان دیگری می خواستم عرض كنم : ماحب آباء و آنج

ابناء را نمی گوئیم بد است ، وقتی در تعارض با حب اهلل قرار بگیرد ، ان كان آباؤكم و اخوانكم احب الیكم من 

مسیر باشد خوب است ، در غیر این مسیر اهلل ورسوله اشد حب هلل را ما قائلیم می گوئیم حب اینها در این 

 باشد بد است. یک شیئ واحد است. 

برادر حجت االسالم حسینی : یعنی تا چه اندازه به آنها استقالل می دهید و می گوئید خوب است؟ همان 

 موقع كه می گوئید حب آنها خوب است. 

من به لحاظ اینكه اصأل ، اصل انتخابی را كه برادر نهاوندیان : در من یک انگیزه وجود دارد، قابل برای این ، 

من می كنم ، انتخاب معبود است. معبود را انتخاب می كنم ، همه این حبها را در مسیر او تنظیم میكنم و 

 جهت می دهم. 

 برادر حجت االسالم حسینی : كه بگوئید این ها حب فرزند هم دیگر نیست. 

 ای حب اهلل هست. چون در موقعی كه حاال ،همان مثال : برادر نهاوندیان : حب فرزند هست در راست

 برادر حجت االسالم حسینی : برگردد به ریشه خوبی و بدی. 

 برادر نهاوندیان : هر چه شما بفرمائید ،ما آنجا قبول داریم. 

علوم شد بردار حجت االسالم حسینی : آنرا قبول نداریم ، یعنی اختیار بد ، چرا بد است؟ این برگردد ، اگر م

 اختیار بد است ، باید دید كه له حظ من الماده یا نه؟ ماده هم چنین حظی را دارد یا ندارد؟ 

 برادر نهاوندیان : یعنی ماده اختیار دارد؟ 

برادر حجت االسالم حسینی : نه ، ما اگر آن ریشه ای كه بدی ماده ، بدی اختیار را توصیف میكند ، اگر آن 

اید ببینیم كه این به غیر عاقل ، به غیر ذی شعور ، به غیر مختار ، می شود این را نسبت را پیدا كردیم ، بعد ب

 داد یا نمی شود؟ این اولی هست. 
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برادر نهاوندیان : از حضرتعالی سوال می كنم كه اصأل خوب و بد ، بر فعل انسان تعلق می گیرد یا بر غیر فعل 

 انسان؟ 

در مرتبه نازلش سوال نكنید ، بروید در مرتبه عالی آن. چرا اصأل گفته برادر حجت االسالم حسینی : ببینید 

 می شود حب؟ حب چه هست؟ 

 برادر نهاوندیان : یعنی خوب و بد را بدون فرض اینكه انسانی وجود دارد. 

برادر حجت االسالم حسینی : اول می گوئیم انسان ، انسان كار خوب می كند ، چه كاری كار خوب است؟ 

 را خوی می كند. می گوئید این نحو اختیار خوب است. اختیار آقا خوب است. چرا خوب است؟ اختیار 

 برادر نهاوندیان : یعنی بحث نظام ارزشی ، بحث فلسفه اخالق ، اینها را خدمتتان 

 برادر حجت االسالم حسینی : شما ما را ملزم می كنید كه اشاره كنیم در آنجا 

 گاهی كه برادر نهاوندیان : نه ، من 

برادر حجت االسالم حسینی : اشاره ای كه ما در آنجا بكنیم ، می گوئیم اگر مناسبت داشته باشد حركت ، به 

 تبارك و تعالی ،خوب است. چرا خوب است؟ چون كمال مطلق است. 

 برادر نهاوندیان : این را حضرتعالی قبول دارید؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : بله. 

 ان : بسیار خوب. برادر نهاوندی

 برادر حجت االسالم حسینی : كمال مطلق 

 برادر نهاوندیان : ما هم جزء

برادر حجت االسالم حسینی : هر چیزی كه یناسب بالكمال مطلق ، چون كمال مطلق معنی خود خوبی 

 است. یعنی لغت خوب ، معنی نمی تواند داشته باشد. 

 اینجا.  برادر نهاوندیان : این بهترین بیان است تا

 برادر حجت االسالم حسینی : بسیار خوب. 
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 برادر نهاوندیان : حاال همین را تطبیق بفرمائید. 

برادرحجت االسالم حسینی : احسنت ، حاال اگر كیفیت تحرك ماده ، الیناسب به تبارك تعالی ، یعنی چه؟ 

م كه دارای فعل خوب است ، می یعنی بعد می آورد ، یعنی اگر بعد آورد حاال یک آدم خوبی را ما می آوری

آوریمش در یک جریانی كه آن جریان ، جریانی بدی است ، از افعال انسان های دیگر. آدم ،آدم خوبی است . 

 می گوید اینجا برایم ضیق است. می گویند : چرا؟ می گوید : آب نیست بالمره. 

در خارج برای آب خوردن رسم نیست ،  اینجوری كه شنیده ام ،نمی دانم راست است یا دروغ ، می گویند كه

و در آبها یک مقداری الكل هست كه آدم می خورد دریک آب میوه هم یک مقدار الكل هست. اگر یک روزی 

یک خرده بروند جلوتر ،بگویند آب برای شستشو هم اینجا یک درد سر دارد ، الكل رسم است میزنند ، بوی 

ی می كند برای اینكه آثار پوستی هم نیاورد در آن یک درصدی آن تغییر میكند ، ولی می گویند ضد عفون

هم از محلول فالن می زنند كه آثار پوستی بد نیاورد. آدم می رود آنجا ، می خواهد برود توالت ، تطهیر می 

كند ، این عجب وضع لجنی است اینجا آب نیست ، آب الكل. این آب بدتر خودش نجس می كند ، با 

یر می كند. می آید بیرون میخواهد وضو بگیرد ، بعد می گوید اینجا زندگی سخت است. دستمال كاغذی تطه

می گویند اینجا مبلغ اسالم الزم دارد. هلل در همین زندگی سخت بمان ، ثواب خیلی می بری. می گوید : 

قرب  چشم. نهایتأ به هر حال این ضیقی كه برای آن مومن در آنجا هست هر چند ممكن است واقعأ موجب

بیشتری هم بشود. و این با خلوص فشار را دارد تحمل می كند. هلل با خلوص هم هست ، موجب درجات هم 

بشود ، ولی حتما این را امكانات مطلوب نمی توانید نام بگذارید ولو در جزئیت كه نگاه كنیم این برای این 

اگر آنجا بمیرد نمی گوئیم فرد با همه خصوصیات شخصی كه حساب كنیم ، خیر است. خوب است یعنی 

 عاقبت به شر شد. 

 می گوئیم كه و من یعاجرا الی اهلل. 

ولی آیا ما می توانیم بگوئیم كه این امكانات با كسی كه در صحرای عرفات هست ، یا باالی سر حرم مطهر 

لی هم پیدا حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم ، ایستاده در آب فرات هم غسل كرده ، غسل زیارت ، حا
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كرده ، از چهار فرسخی هم حداقلش پیاده آمده ، دل و قلبش هم بریان است ، همه وجودش با همدیگر می 

گویند یا حسین ، به نظرش هم می آید زمین و آسمان بلكه جناب جبرئیل دارد می گوید یا حسین و راست 

صدیقه طاهره شبانه روزی دو مرتبه هم این است كه به نظرش هم می آید ، از ملكوت مالء اعلی با حضرت 

عزاداری حسین علیه السالم را میكنند دیوارها را هم كه می بیند به نظرش می آید كه االن ملک حافظ این 

 دیوارها است. 

زوار را هم ملک حافظشان است. چهره برزخی این جا ، چهره عالم نیست. زیارت مخصوص هم كه دارد می 

و می گوید : ان لم یجدك بدنی ، عند استغاثتک و لسانی عند. .. فقد اجابک  خواند و دارد خطاب می كند

 قلبی ، این آدم بهر حال ، امكان این دو نفر با هم فرق دارد نمی شود یكی دانست. 

 برادر نهاوندیان : با امكانی كه در رختخواب خوابیده صبح یک لیوان شیر به او بدهند ، چطور؟ 

نی : حاال ، هرچند خلوص در هر دو الزم است ، ولی حاال می خواهند امكانی برادر حجت االسالم حسی

درست كنند كه انشاءاهلل تعالی هر زیارت رجبیه ، مردم بتوانند بروند زیارت حضرت اباعبداهلل علیه السالم ،و 

ه السالم كلمه لبیک را كه در هیچیک از زیارتهای برای معصومین نیست ، خطاب به حضرت ابا عبداهلل علی

بكنند ، بگویند : لبیک یا داعی اهلل و آن كسی هم كه آنجا در فرانسه است ، دارد لبیک می گوید. جواب 

حضرت اباعبداهلل علیه السالم را هم دارد می دهد ، ولی كسل ،خسته ،رنجور در مخالفت با كفار بغض در 

 در چه لجنی هستند. گلویش می پیچد انزجار از آن وضع پیدا می كند كه این بدبختها 

اگر صورت برزخی خودشان را می دانستند ، اسم انسانیت را خجالت می كشیدند بر خودشان بگذارند توی 

آن لجن زار هم ایستادن و نماز خواندن هم خوب است آن هم ثواب است ولی آیا آن را می گویند توسعه 

توانند بروند اعمال رجبیه را كنار حرف شریف امكانات؟ به این هم كه می گویند آقا هر سال همه مسلمین می

حضرت اباعبداهلل داشته باشند به این هم می گویند توسعه امكانات در جهت قرب الهی اینجا میداند در 

زیارت رجبیه ، انبیاء الهی حتی رسول اكرم )ص( مقرر فرموده اند برای خودشان كه تشریف بیاورند برای 
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الم حتما هستند. اینجا را بگوید كه به حضورتان عرض می كنم كه توسعه زیارت حضرت ولی عصر علیه الس

 در قرب ، آن را هم بگوید توسعه در قرب؟ 

 به هر حال شما برای ماده هیچ خاصیتی نمی خواهید قرار دهید؟ یا به نحو ما موثر میدانید. 

كه همین آدم ،مثأل صحرای عرفات برادر نهاوندیان : از همین مثال حضرتعالی استفاده می كنم. شما بین این

كه فرمودند ، درآن گرما ،گاهی مثأل پا برهنه ،نه كولری هست ،نه لباس درست و حسابی دارد ، وضع 

ناهنجاری خالصه شما این را به صورت شرایط مطلوب در آورید ، این مثالتان را خواستید طرف مطلوب این 

را قرار دهید با اینكه همین روز یک جائی باشد ، كولر باشد ، را قرار دهید با آن فردی كه آنجا هست ، این 

قشنگ این استراحت كند ، بلند شود نهار بخورد ، اینها هیچكدام هم تضاد با شرع ندارد. شما آن را مطلوب 

 می دانید یا این را مطلوب می دانید؟ . آن وقت اگر بهر حال. 

ناخالص ملی را اگر قرار دادید مقید به كیف ، می شود برادر حجت االسالم حسینی : حاال ، رشد تولید 

 عرفات. اگر مقید كردید به كم. 

برادر نهاوندیان : پس مطلوبیت ، حتما چه در طرف مثبت و چه در طرف منفی روی جهت تكیه دارد. خود 

 ماده جهت ندارد. 

بخشی از عالیم ماده ، از نظر برادر حجت االسالم حسینی : خوب , حاال ، من سوال می كنم. خود ماده مگر 

مناطق جغرافیائی زمین مقدس عرفات نیست؟ یک بخش دیگر آن هم جائی است كه خانه یزید بوده كه 

 انجس هر همه جاها است. او یک بخش ماده است. 

 برادر نهاوندیان : من باب چی؟ 

ه ارزشی نگاه می كنید و برادر حجت االسالم حسینی : من می خواهم ببینم كه این را یک وقت در دستگا

 می گوئید من باب چی؟ گاهی واقعأ در دستگاه تكنولوژی و روابط حركت هم قائل نیستید یک اثری ، 

برادر نهاوندیان : حاج آقا. دستگاه ارزشی را در كجا شما می توانید در رابطه با انسان ، حذف شده انگارید كه 

 ما روی آن بحث كنیم؟ 
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ینی : دستگاه ارزشی را كجا می توانید نشر ندهید؟ می توانید بگوئید ماده هم در برادر حجت االسالم حس

دستگاه ارزشی قدرت اظهار نظر ندارد؟ چرا از این سو میفرمائید؟ می خواهم ببینم كه در دستگاه ارزشی 

 بعضی ا ز ماده ها ، بی ارزش هستند 

 برادر نهاوندیان : اصأل ارزش آنها ، 

 حسینی : یعنی ارزش منفی ، در تحركات ماده هم هست؟ یا فقط تحركات انسان است؟  برادر حجت االسالم

برادر نهاوندیان : خود ماده كه نه ، خود ماده در ارتباط با انسان كه قرار می گیرد اثر بد می تواند بگذارد ، اثر 

 خوب هم می تواند بگذارد. 

گذارد ،آن وقت هیچ حرفی صبح تا حاال نداشتیم ، اثر برادر حجت االسالم حسینی : همین كه می تواند اثر ب

 بد می تواند بگذارد ، آیا ماده می تواند اثر بد بگذارد؟ 

برادر نهاوندیان : روی من اثر بد می گذارد ،روی یكی دیگر اثر خوب. مگر خود حضرتعالی نفرمودید در همان 

بلیغ می رود و آن شدائد را تحمل می كند ، این را مثال آنجائی كه آن فرد آب ندارد و. .. آن فردی كه برای ت

 جهاد بیشتر برای او مفید است و اگر كسی 

 والسالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته. 



 11جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

15/18/1363 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 ادامه بحث در مدیریت در تعاونی ها

 رب الحمدهلل. الرجیم الشیطان من باهلل اعوذ –: بسم اهلل الرحمن الرحیم برادر حجت االسالم حسینی 

 علیه اهلل صلی – محمد ابوالقاسم نفوسنا طبیب و ذنوبنا شفیع و نبینا و سیدنا علی والسالم والصلوه. العالمین

 من االن الی لعن علی اعدائهم اعداء اهللل و المكرمین المنتجبین و المعصومین البیت اهل علی سلم و آله و

 یوم الدین. 

بارالها كلمه حق را برسراسر جهان اعالم فرما ، بارالها كلمه باطل را ریشه كن بفرما ، بارالها آنچه را كه به 

ولیت وعده فرموده ای هرچه زودتر به ما عنایت بفرما. بارالها نایب ولیت را معزر و منصور بدار ، لشكر اسالم را 

و لشكر كفر را در همه جبهه ها نیست و نابود بفرما. ما را جزو لشكریان حق والیت درهمه جبهه ها پیروز 

قرار بده ، شهدای ما را با حضرت سید الشهداء محشور بفرما ، انتقال ما را از این عالم به عالم دیگر به وسیله 

 دعای آنها شریک بگردان. شهادت در راه خودت و برای خودت قرار بده ، اموات را در ثواب كارهای ما و ما در 

خوب، برگردیم درباره مساله مدیریت ، مدیریت از شكل انحصاری اش كه بگذریم میرسد به ارشاد. كیفیت 

ارشاد فرق دارد با اجبار. ابتدائأ اجبار در حصر تمام می شود و ارشاد به وسیله تحرك انگیزه داخلی است. در 

ل محدود كره است اختیار را. ولی در ارشاد تحریک انگیزه درونی انحصار ذاتا سلب اختیار افتاده است. حداق

است كه حاال انگیزه ، انگیزه الهی شد طبیعتأ ارشاد دعوت به طرف خدای تبارك وتعالی است و اگر ارشاد به 

طرف انگیزه مادی باشد یعنی تحریک انگیزه مادی باشد دعوت به طرف ماده است. مهمترین قسمتی را كه 
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ه كرد این است كه ارشاد به طرف خدا به وسیله تحریک امیال مادی نمیشود این فرق جوهری باید توج

سیاست ارشادی اقتصادی اسالمی با نظام سرمایه داری است كه در مثأل سیاست ارشادی سرمایه داری 

ظر و در تحریكی است ، ایجاد حرص و هوس است به طرف تمتعات دنیوی. ولی گوئید اینكه ابتدائأ در بادی ن

ابتدا نظر به ذهن می رسد كه ارشاد اقتصادی ، یعنی تشویقی است مادی و ماده وسیله وقتی قرار بگیرد برای 

دعوت به خدای تبارك و تعالی ، این انگیزه حركت، مشتهیات مادی شده است. یعنی وقتی می گویند كه به 

ه می خواهند سود بیشتری ببرند سود عبارت ساده فالن چیز را مالیاتش را كم می گیریم این كسانی ك

بیشتر ببرند ، یعنی چه؟ یعنی می خواهند ب تمتعات مادی بیشتری برسند این ابتدائأ به نظر میآید كه این 

شد همان شكل مال سرمایه داری ، ولی اگر دقت بكنیم باید نه این گونه نباشد در دستگاه نظام اسالمی 

می شود انگیزه الهی را تحریک كرد با اقتصاد؟ و اگر بشود باید هم نباشد چه میشود كه نباشد؟ چه گونه 

نحوه تصمیم گیری دولت در اولویت ها فرق داشته باشد و هم بتواند این مطلب را تمام بكند كه آن كسی هم 

ار كه می آید و می خرد به این قصد و این داعی نیست. این را باید تمام بكند. ظاهرأ. ... )قسمت زیادی از نو

 ضبط نشده است (

برادر نهاوندیان :. ... به این آقای هتلی ، حضرتعالی فرمودید كه اگر اینجوری كه من دلم می خواهد ، من دلم 

می خواهد یعنی با ارزشهای من ، با ارزشهای نظام تطبیق میكند به همان تفصیلی كه فرمودید ـ اگر تو 

و چه شد. .. و آخر هم دو نفر برای ابراز عالقه فرم پر كردند و آمدی اسالیدها را اینگونه گذاشتی مبلغ آوردی 

 میخواهند بمانند اینجا ، مسلمان بشوند ، طلبه بشوند ، اگر اینجور بود من پنجاه درصد مخارج ترا می دهم. 

 براد حجت االسالم حسینی : یا مالیات از تو نمی گیرم. 

ر این كار در این كاری كه دولت ، دولت را هم از آن حالت رویایی برادر نهاوندیان : یا مالیات نمیگیریم ، آیا د

و یک هویت مبهم در بیاوریم كارمند دولت است ؛ مراجعه به هتل كرده گفته است آقای هتل دار رئیسم به 

من دستور داده اگر من از تو آمارگیری كردم و ارزیابی راندمان كار ترا كردم ، این نتیجه شد ؛ پنجاه درصد 

ه تو بدهم. باالخره در تماس دولت با این آقای هتل دار فعلی كه انجام می شود از طرف دولت برای این ب
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% مخارج مثأل ، یا نگرفتن مالیات ، در این فعل آیا تفاوت می 51آقای هتلی چیست؟ عبارت است از پرداخت 

ر هشت سال قبل همین كارمند بینید حضرتعالی؟ در فعل نگرفتن مالیات ، توسط دولت از آقای هتل دار د

 اداره مالیات میامد.

 برادر حجت االسالم حسینی : به حسن عرب می گفت. 

 برادر نهاوندیان : بله ، به حسن عرب می گفت اگر آنجور و آنجور و آنجور. 

ی برادر حجت االسالم حسینی : نه ، نه ،اصال رسمأ می گفتند كه ما مالیات كه نمی گیرد ، دولت از او نم

 % پول هتل او را میدهد. 31% ،51% ، 81گیرد ، 

برادر نهاوندیان : بله دیگر ، من میخواهم عرض كنم كه اگر پاسخ این سوال به اصطالح روشن شود آن وقت 

ما میتوانیم در سیاست گذاری دولت تفاوت قائل بشویم. یعنی می گوئیم :دولت ، اصال در اینكه از ابزار كم 

ده می كنی ، اصال باید در این شیوه تفاوت پیدا بشود و چیز دیگر باید بشود. مثال یا یک كردن مالیات استفا

چیز دیگر ، خالصه ابزار دیگری سیاست گذاری است دیگر. یا اگر دیدیم كه نه ، ابزارش همان است ، 

ر كس سیاست گذاری دولت هم همان است ، اهدافش متفاوت است ، اهدافش ایجاد روابط اسالمی است. ه

كه روابط را بیشتر ایجاد كرد ، باز جایزه ای كه می دهد این است كه مالیاتش قطع می كند ، یا اینكه 

 سوبسید به او می پردازد ، یا از این قبیل. 

 ببینیم كه آیا تفاوت در این فعل هم هست یا نه؟ 

كمیت نمی شود مالحظه  برادر حجت السالم حسینی : بنده عرضم این است كه كمیت را بدون لحاظ كیفیت

كرد. یعنی تجرید خیلی انتزاعی می شود ، این مثل این كه بگوید من آدمم كافر هم آدم است. بگوئید چرا؟ 

خوب او دو تا گوش دارد ، من هم دو تا گوش دارم آنها دو تا چشم دارند ، من هم دو تا چشم دارم ، آنها 

وع دارد فرق دارد. یعنی ابزاری را كه اینجا هست ، در باب دماغ دارند من هم دارم ، این با تعینی كه مجم

اقتصاد ابزار اقتصادی است ، ولی چه نحوه تعیین یافته است؟ چرا گفتند ما این كمک را می كنیم؟ و به چه 

صورت؟ به عنوان یک كمک مادی دولت دارد كمک می كند یا دولت می آید و می گوید من می خواهم د 
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شوم؟ اگر مالیات از همه می گیرند از من هم می گیرند؟ ولی بعد می آیند و می رخیرات شما سهیم ب

خواهند بگویند كه دولت می خواهد سهیم بشود در خیر شما ، كسی هم نمی خواهد اطالع پیدا بكند. این 

 وجه را او پرداخته است. 

سقی است؟ می شود خریدش یا یعنی من می خواهم ببینم كه اینجا مامور مالیات آدم عادلی است یا آدم فا

نمی شود خریدش؟ بازدهی را كه میخواهند كنترل كنند ، در آن رشوه راه دارد یا ندارد بازدهی را وقتی می 

آورند ، وقتی كه می گویند می خواهیم پول بدهیم. اگر بگویند پول برای این عمل مسلمان كردن تو 

ما یک شعر برای علی ابن ابیطالب علیه السالم می میخواهیم بدهیم ، من اینجا چیزی هوس نمی كنم؟ ش

گوئید. می گویند : لک الكل بیت بیت فی الجنه ، بعد می آیم می گویم كه آقا خانه ای كه برای شما هست 

چند می فروشی؟ می گوئی چه گفتی؟ خانه بهشت را كه به دنیا كسی عوض نمی كند ، دفعه دیگر هم از 

ی گویم كه من دلم می خواهد شما را اكرام بكنم ، قربان صدقه شما كنم. می این حرفها نزنی. می آیم و م

گویم خدا مرا فدای لبی كند كه برای علی علیه السالم شعر می گوید. برای قلبی كه مشتاق علی علیه السالم 

گفتی است ، برای فكر كه حركت می كند درباره مدح علی علیه السالم. بعد می گویم یادت باشد كه هر چه 

 هزار یک شان مولی را نگفته ای ، بدان. 

به زبان كودكانه گفتی ،ولی باز امثال من كه از ما نمی آید ، خداوند به اصطالح چنین فكری به ما نداده كه 

ما هم بتوانیم یک چنین كاری بكنیم. بعد من می آیم همه هستی ام را میدهم ، این هم حساب می شود 

ه حساب این نمی گیری كه خانه بهشتی ات را فروخته باشی ،رد هم نمی كنی ، ولی شما هم كه می گیری ب

برایت خیلی لذیذ است ، میرسی به آقای معصومی ،می گوئی بهترین غذای حالل را امروز دارم ، بیا خانه ما 

كند مهمانی ، می گوید برای چه؟ می گوئی كه یک عاشق موال ، شعر من هیچ ارزشی نداشت ولی او نگاه می 

كه برای چه كس شعر را گفته ام؟ این را برایم هدیه داد. ایشان می گوید فقط نهار برایت هدیه آورده می 

گوئی نه ، كلیه خانه و ماشین و اینها را گذاشته ، آمدم با او حرف بزنم ، همینكه نام علی علیه السالم را آورد 
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یم نرو ، برایم هم خیلی لذیذ است در این خانه ، بغض د رگلویش پیچید و رفت من رویم نشد كه به او بگو

 ماندن. 

در آن خانه شما پا می گذاری ، پا نگذاشته ای در یک امكان مادی ، می گوئی این خانه علی علیه السالم 

است كه به من داده اند ، علی ابن ابیطالب علیه السالم لطف كرده ، عشق علی علیه السالم است ، شوق علی 

است. این فرق دارد این نظر به عالم ماده با آن نظر به عالم ماده كه حسن عرب ی چاخان می علیه السالم 

كند برای دستگاه كه می توانستم صد تا شیخ را بیاورم ، بعد خودش هم می داند كه صد تا نبودند ، بیست تا 

به دستگاه وزارت خارجه یک  بیشتر نبودند ، یک پول داده به هواپیمائی كه بگوید اینقدربودند ، یک پول داده

پول داده به یک جای دیگر. .. با هم دیگر خالصه از آن طبقه هایی كه مال هر كشوری هست شما هم اگر 

 آنجا بیائید سهم دارید ، این دو تا فرق دارند. 

ئید پول ، كیفیت ابزار تعین ابزار را تمام می كند، تجرید به كار میرود ،ولی تجرید محض را شما نفرمائید نگو

پول است. چه دست علی باشد چه دست معاویه. درهم ، درهم بوده در بین عرب ، چه دست علی علیه 

السالم ، چه دست معاویه لعنت اهلل علیه. ولكن با تعینات آن كه نگاه بكنید د رهم های دست علی علیه 

 اشد از آن. السالم را جبرئیل هم آرزو دارد ،سهمی داشته باشد از آن ، حظی داشته ب

درهم های دست معاویه را جز شیطان هیچكس دیگر در آن سهم ندارد. خیلی خیلی فرق پیدا می كند كار. 

من عرضم این است كه چگونه می پردازد ، چگونه تعیین می كند ف چگونه می پردازد ، چگونه كنترل می 

 كند؟ 

هی به ذهنم می آید كه تا اینجا كه گفتیم نهایتا مدیریت بررفتار است یا مدیریت بر انگیزه و قلوب؟ گا

تفاوتش با سرمایه داری خیلی واضح است ،انما الكالم یک چیز آن باقی میماند كه شما آن جا را می توانید 

تكیه كنید. سوال بر می گردد به اینكه این دستگاهی كه بتواند مدل را درست كند و كیفیت را معین كند كه 

ا آری؟ و چه چیزها نه؟ چه نحوه كیفیت تخصیصی ،بله چه نحو كیفیت تخصیصی د رتعیین اولویت چه چیزه
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نه؟ رابطه اش با انگیزه چیست؟ روی این بیشتر صحبت می برد ولی در عین حال كه اگر جنابعالی تاكید بر 

 آن طرف هم داشته باشید در خدمتتان هستیم كه تدریجا ،گفت لعل جور شد. 

 هر حال یا ما بحث تخصیص امكانات را. برادر نهاوندیان : یعنی به 

 برادر حجت السالم حسینی : امكان را نظر به آن به چه چیز می كنید؟ 

برادر نهاوندیان : این امكان دست هر كسی باشد اصأل می شود مقوله متفاوت و دیگر اصوأل ما مقسم واحد 

دست آقا ، دست آقا ، دست آقا. .. حتمأ  پیدا نمی كینم ، یعنی اینگونه كه حضرتعالی بیان می فرمائید درهم

متفاوت است. چون نیت او اثر می كند اینكه می خواهد این را چه كار كند از كجا به دست آورده؟ و در كجا 

می خواهد خرج كند؟ از چه مراحل؟. .. همه اینها واقعأ فرق میكند با آن نظر اگر به آن نگاه كنیم ، اما آیا 

 ادی مطلب را می خواهیم ببینیم ، آیا همین جور باید نظر بكنیم و اگر قرار شد. وقتی در كل نگری اقتص

 برادر حجت االسالم حسینی : نظرتان نسبت به اقتصاد چه نظری هست؟ بازگشتن به این مطلب است. 

 برادر نهاوندیان : نظرمان نسبت به اقتصاد این هست. 

 ی و اقتصاد چه انتظاری را دارید؟ برادر حجت االسالم حسینی : و از مدیریت اقتصاد

 برادر نهاوندیان : می خواهیم كه مسائل مادیمان را براساس اسالم حل كنیم. 

برادر حجت االسالم حسینی : یعنی د راثر قرب الهی ، نه گاهی می گوئید می خواهیم گالبی بخریم ، لذت 

به لذت گالبی یا سیب ندارم كار دارم به  گالبی می خواهم به خاطر اسالم ، گاهی می گوئید كه نه من كاری

 اینكه اسالم چگونه بهتر پیاده می شود. اگر اسالم گفت اصال میوه نخورم ، می گویم چشم ، اگر گفت البته. 

برادر نهاوندیان : خوب این قبول شده است اما در همین اسالمی كه االن دستمان هست ، در این تامین 

 عرض می شود كه وظائف دولت است ،نیست؟ حوائج مسلمین ، یكی از این 

 برادر حجت االسالم حسینی : تامین حوائج اقتصادی به معنای تسهیلی در جهت قرب الهی چرا به چه معنی؟ 

برادر نهاوندیان : آن را مفروض گرفتیم ، می گوئیم دولت اسالمی برای انجام وظیفه عبودیت خدا به او دستور 

 ن دل بسوزاند. داده است كه به حال مساكی
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 بردار حجت االسالم حسینی : یعنی تسهیل كن بندگی ما را برای آنها ، اگر یک 

 برادر نهاوندیان : می گوئید كه زنی ، زن بی شوهری گرسنه نماند. 

 برادر حجت االسالم حسینی : چرا گرسنه نماند؟ 

 برادر نهاوندیان : چرای آن را از شارع بپرسید. 

 حسینی : حاال اگر مسلم نبود ، می گفت بباید گرسنه بماند؟  برادر حجت االسالم

 برادر نهاوندیان : بله ، امیرالمومنین علیه السالم به مسیحی هم نان می داد. 

 برادر حجت االسالم حسینی : اگر محارب هم می بود ، می گفت گرسنه نماند؟ 

دیگری را عمل می كنیم آنجائی كه حكم دارد برادر نهاوندیان : محارب ، حكم دیگری شارع دارد ، لذا حكم 

 شارع ، ما چون و چرائی كه در حكم نمی خواهیم بكنیم. 

 برادر حجت االسالم حسینی : ابدا. 

برادر نهاوندیان : حكم می گوید كه دولت اسالمی ، تو وظیفه داری این كار را بكنی ما االن بحثمان این است 

كه شرع برایش قرار داده ، او وقتی گفتیم شرع قرار داده می گوئیم آن  كه حاكم اسالمی برای انجام وظائفی

هدف تعبد و اینها در آن خوابیده اصال برای انجام این وظیفه چه نحو مدیرتی كند؟ در پاسخ این سوال 

 حضرت عالی می فرمائید باز دوباره آن چیزی را كه مفروض گرفتیم ، آن را وارد پاسخ می فرمائید ما این را

 قبول داریم. 

 برادر حجت االسالم حسینی : دولت چرا اطاعت بكند؟ 

 برادر نهاوندیان : چرا اطاعت كند؟ از دستور شرع؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : بله. 

برادر نهاوندیان : برای اینكه یک دوره اصول عقاید برای حضرت عالی باید بگوئیم !! براساس ایمان پی ریزی 

نظر باالستقالل نیست. و این كافی است كه در كلیه كارهای مادی كه انجام میدهد ، نظرش  شده به این عالم

به نظر استقاللی نباشد. بنابراین وقتی كه حوائج زنی را می رود و رسیدگی می كند ، برای خدای تباركو 
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م را نوازش می كند تعالی می رود به این زن بدون شوهر نان میرساند. كه گرسنه نباشد ، میرود آن بچه یتی

كه كمبودی نداشته باشد ، مدیریت اقتصادی در جائی كه نظام است و نه افراد ، انجام میدهد برای اینكه 

 فرهنگ را زمینه سازی كند غیر مستقیم رشد اقتصادی هم در این جهت دارد. 

 گفت هر كس كشت گند م كاردش كشت گندم كاه هم می آردش 

، اوأل روی فرد نمی آید. نمی گویدآقا تو این كار را بكن ، تسهیالت درست بكند  این مدل تسهیالتی كه دارد

تسهیالت درست میكند ، ظاهرش تسهیالتی است صرفأ فرهنگی ، ولی می داند الزمه اینكه ایمان قوی بشود 

شد ، ، آن هم هست. پس این وقتی كه دولت می آید می خواهد نظام اقتصادی رشد كند برای آنكه تسهیل با

هدف گم نمی شود ،ابتدائأ هم تزریق نمی شود مستقیمأ به اقتصاد ، تزریق می شود به زمینه رشد فرهنگ 

 زمینه رشد فرهنگ بازدهی دارد ، رشد اقتصادی را كه خودش باز زمینه ساز فرهنگ است. 

و نفس پرستی و برادر نهاوندیان : من سوال را به یک بیان دیگری خدمتتان عرض می كنم ، در نظام هوی 

شیطان پرستی هم مولفه قلوبهم دارند. منتهی تالیف قلوب می كند برای اینكه او هم شیطان پرست بشود ، 

او هم هوی پرست بشود ، در اسالم هم ما مولفه قلوبهم داریم كه ما می توانیم از بیت المال پول بدهیم ، 

به اسالم. تفاوت ما هوی بین این دوتا را ما می  برده مسیحی آزاد كنیم ، كه این تالیف قلوبش بشود نسبت

پذیریم كامأل قبول است. اما آیا در شكل ظاهری این فعل ، حضرتعالی می فرمائید كه انتزاع خود شیی از 

خود شیی را نكنید من عرض می كنم به هر حال با قبول اینكه جوهر مطلب در دوسمت و دو سو هست ، 

رد؟ یعنی فعل پول دادن به این مسیحی به این آدم ما االن در مقام این ظاهر فعل مشابهت دارد یا ندا

هستیم كه سیاست های دولت را در امر تعاونی ها بررسی كنیم. ما یک فارق احتیاج داریم كه حضرتعالی 

توائی بفرمائید كه اصوأل كدام از این ابزارها خود ابزاریتش هم نه بعصی از این ابزارها ، در این سمت وسو و مح

كه االن به كار میرود ،نه ، ولی درسمت و سوی الهی و با محتوای معنویت و همه آن فرمایشاتی كه فرمودند ، 

 خود این ظاهر و شكل ابزار قابل استفاده هست. 
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آیا اگر من از این فرمایش شما این استنتاج را كردم كه پس ما اگر آمدیم محتوی را فرهنگ اسالمی كردیم ، 

رب الی اهلل كردیم از همه ابزارهای سرمایه داری می توانم استفاده كنم. حضرتعالی به من اجازه هدف را تق

چنین استنتاجی می دهید. می فرمایید : نخیر همه ابزارها اصال قابلیت برا ی چنین محتوائی هم ندارند ، او 

ما ، سیاست گذاری و ابزارهای محتوی شكل را هم می پاشاند. اگر خالصه ما بیائیم در این بحث ، چون بحث 

 مدیریت است ، بتوانیم فارقی را به دست بیاوریم فكر می كنم كه كمک كار است. 

برادر حجت االسالم حسینی : من عرضم این است كه ببینید سرمایه داری هیچوقت نمی گوید كه سیاست 

است كه مرتبأ می توانم تشویق به طرفی باشد كه مالیات هیچی نگیرند ، می گوید كه نظام مالی ، نظامی 

 كنم. شما می گوئید كه این نظام مالی تدریجأ باید تحلیل برود؟ نظام كنترل درونی اش بكار بیفتد. 

 برادر نهاوندیان : شما هیچوقت كه زكوه در دولت اسالمی تان تعطیل نمی شود. و مصارف زكوه هم هست. 

ود ، آن وقت زكوه را خرج امور عمومی می كنند. یعنی من برادر حجت االسالم حسینی : اگر مصارف زكوه نب

 می خواهم عرض كنم كه. 

 برادر نهاوندیان : پس سیاسیت تشویقی شما اینجا هم هست؟ 

برادر حجت االسالم حسینی : نه ، ابدأ ، ما یک سیاست مالی داریم ، یک سیاست پولی داریم در دنیا. این 

ست مالی اهرم است در دست دولت مركزی ، شما این را قاطی نكنید یا دوتا در اسالم نیست ، در دنیا سیا

امری كه برای تامین جائی دیگر درست كردند ، گفتند زكوه را به فقرای همان محل تقسیم كنید ، این غیر 

از آن است كه شما از داخل سیاست خارجی تان می خواهید نام ببرید. او را باید بیائید در بخش بیمه از آن 

حبت بكنید. یک سیاست دیگری دارید به نام خمس ، آن هم باید در سر جای خودش صحبت كنید ، كه ص

یک چیزهای دیگری هم نظام اسالمی دارد غیر از مالیات گمركی. چه غیر از نظام كفار دارند غیر از مالیات به 

ت مالی و سیاست پولی را حضورتان عرض كنم كه برای ان حوائجی كه خمس درآنها به كار میرود. این سیاس

 ما داریم یا نداریم؟ 
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یا یک چیز دیگری داریم جای این؟ فرض می گیریم خمس همین باشد. و هیچ برنامه ای هم برای از بین 

بردن خمس نیست. ولی خمس از افراد خاصی گرفته میشود. اصأل از مصرف كننده گرفته نمی شود ، مصرف 

رض كنم كه این ابزارتان را ، یعنی اینكه می گوئید من مالیات می آن جای خاصی دارد ، این میخواهم ع

گیرم ، یک جاده می سازم از بندر ، تا ماهی ها را بیاورند بگذارند اینجا ، بعد دوباره مالیات می گیرم ، از 

از كسانی كسانی كه دارند از این جاده می گذرند تا برای آنها یک سردخانه بزنم ، بعد دوباره مالیات می گیرم 

كه می آورند در سردخانه ،تا برای آنها یک كارخانه كنسرو سازی درست كنم ، بعد مالیات می گیرم از 

 كسانی كه می آورند در كارخانه كنسروسازی تا برای آنها یک چیز دیگر درست كنم. 

سردخانه مالیات می این مرتبأ مالیات دارد مدام باال می رود. دیگر هم از جاده مالیات می گیرید ، هم از 

گیرند ، هم از كارخانه و هم از كسی كه می رود در دریا ماهی می گیرد چهارتا میشود. هی مرتبأ همرا 

رشدی كه پیدا میشود ، مرتب هم می گوئید كه مالیات ابزاری است در دست ما ، این با آن مالیاتی كه می 

 ، دوتا است ، یكی نیست.  گوئیم كه سیرش باید برود به طرف چی شدن؟ از بین رفتن

بردار نهاوندیان : پس محور مورد اتكاء حضرتعالی در فارق گذاری یعنی سیاست گذاری این است كه در نظام 

 اسالمی سیر به سمت كاهش مالیات ها است و در نظام سرمایه داری به سمت باال رفتن مالیات ها است. 

علت آن هم این است ، علتش را هم بگویم تا مبنا از آنجت برادر حجت االسالم حسینی : چرا ابزار كنترل؟ 

روشن بشود. اما ابزار كنترلش بر رفتار است ، رفتار اقتصادی افراد. ما ابزار كنترلمان بر رفتار نیست ، بر 

وضعیت انگیزه و قلوب است. من محاسبه می كنم رفتار فرهنگی را تا به دست بیاورم كه انگیزه این آقا چقدر 

 كرده ، به نسبتی كه انگیزه اش فرق كرده كنترل مالی را بر می دارم. فرق 

 برادر نهاوندیان : د رعین حالی كه رفتار تجلی انگیزه است. 

برادر حجت االسالم حسینی : رفتار فرهنگی ، نا رفتار اقتصادی. خیلی فرق می كند رفتار فرهنگی را نگاه می 

بچه هایش در جبهه هستند ، زندگی اش ساده شده ، ولی نه اینكه از كنم ، یک آدمی حاال ایثارگر شده است 

باب اقتصادی صرفه جوئی كرده باشد. صبح تا شب در جلسات مذهبی این ور آن ور می دود. واقعأ افراد 
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متدین اینجور زیاد هستند كه دو ساعت وقت خود را برای بدست آوردن معاش می گذارند ، شش ساعت 

فرهنگی می گذارد یا نه ، هشت ساعت كار مادی می كند ولی به اندازه درآمد دو ساعت وقتش را برای كار 

كار را برای خودش برمی دارد ، و برابر شش ساعت كارش را می آید دریک مجلس می پردازد. سعی هم می 

ا كند كسی هم نفهمد یک مرتبه آمده اصأل مثل كسی كه دارد دنبال یک چیزی می گردد كه مثأل چشمش ر

بگیرد و بخرد ، از خانه كه بیرون می آید ، دنبال این است كه یک كار خیری را امروز پیدا كند ، دیروز آخر 

ماه بود ، حسابش را كرده دیده كه مثأل صد هزار تومان زیاد آورده مثل كسی كه نمی تواند روی پول شب 

 كاری انجام بدهیم. مانده بخوابد ، فردا صبح میآید دنبال این هست كه ما بگردیم یک 

میرسد و ناگهان می بیند بلند گو اعالم می كند كه برای جبهه كمک بكنید ، میرود می گوید ، جبهه چه 

چیز كم دارد؟ می گویند كه مثأل فالكس كم دارد ، می گوید : خیلی خوب ، من یک از دوستانم گفته 

س ها دانه ای چند است؟ می گویند فالكس می خواهد بفرستد میرود آن طرفتر ، سوال می كند فالك

فالكس برای چه میخواهی؟ می گوید : یک نفر برای جبهه می خواهد. خودش می خواهد بفرستد ، ولی نه 

آنجا می گوید خودم بودم ، و نه به این میگوید خودم بودم. بعدأ می گویند كه ما دست خودت نمی دهیم ، 

بینمش كه پول را به من بده ، آدمی نیست كه خودش را كسی می گوید عیبی ندارد ، طرف را من میتوانم ب

 بخواهد بشناسد ، بعض ها این چنین هستند. 

بعد میگوید آقا صد هزار تومان فالكس می خواهم. بعد هم كاغذ فالكس ها را می آورد ، در آن قسمتی كه 

دادی جوری نكن كه در مال چی هست ظهر هم میرود ، دعا می كند كه خدایا خودت این نعمت را به من 

 قیامت نیست بشود. ما را دلخوش كردی در این دنیا ، همین دلخوشی را برای آخرتمان نگه دار. 

این آدم ، رفتارش را من كنترل كردم ، ولی كدام رفتارش را؟ رفتار اقتصادی را؟ نه ، یا مثأل می آید به 

ت یک دهی. یک شهرستانی كه او را نمی حضورتان عرض كنم كه رفته است مسافرت ، فرض كنید رفته اس

شناسند ، رفته آنجا برای نماز ظهر ، می بیند كه یک گوشه مسجد كج است. روضه خوانی ندارد ، می گوید 

چرا؟ می گویند بانی نداشته است. میگوید : من یک نفر سراغ دارم به من گفته است كه اگر یک جائی خرج 
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خرجش است؟ خرجش را میدهد و بعد میرود چه این شكلش ، چه الزم شد ، بد بعد من می دهم ، چند 

شكل آن جوانی كه صبح تا شام در جبهه میدود. بهر حال رفتار فرهنگی را من كنترل می كنم ، انگیزه 

 فرهنگی شناسائی می شود. 

كم انگیزه فرهنگی شناسائی شد ، به نسبت می گویم كه خوب ، در این بخش مالیات را به نسبت اینجور 

 كنید. می گویند چرا؟ می گویم : دیگر اثری ندارد بود یا نبودن مالیات. اینها برای پول كار نمی كنند. 

برادر نهاوندیان : این مبنائی كه فرمودید ، مبنای استدالل كاهش مالیات این حتمأ برای ما تمام شده است ، 

 یا با نظر به كل احكام؟ 

 الیات ، وجودش وجود ضروری ، وجود عند الضروره است. برادر حجت االسالم حسینی : اصأل م

 برادر نهاوندیان : نه ، مالیات های اسالمی را من عرض میكنم. مالیات های عندالضروره كه هیچی.

برادر حجت االسالم حسینی : خوب ، آن مالیات عندالضروره هست در این شرق و غرب ابزار است. نظام مالی 

 ركی می گویند. و پولی به مالیاتهای گم

را اگر فتوی این باشد كه والی  ۀبرادر نهاوندیان : صحیح ، ما حاال در نظام اسالمی عرض می كنیم. زكو

 میتواند بگیرد. 

حجت االسالم حسینی : عندالضروره یا اینكه بهتر این است كه در صورتی كه ضرورت باشد در همان  برادر

 محل تقسیم بشود؟ 

ب ، در همان محل تقسیم بشود ، در آن محل تقسیم بشود بهر حال ما یا قائل به دولت نهاوندیان : خو برادر

هستیم یا قائل به دولت نیستیم. قائل به اینكه یک خزانه های اقتصادی شارع قرار داده برای امور عمومی كه 

قبول حكومت  كه هستیم. بر اساس یموالیت بر امور عمومی هم با دولت است یا قائل به این چیزها نیست

 اسالمی ، این كه فرمودید مالیات ها به سمت كاهش هست ، آیا به اصطالح حكمأ تمام شده؟ 

حجت االسالم حسینی : مالیات به عنوان خمس به سمت كاهش است؟ یا مالیات به عنوان. ...؟ كلمه  برادر

ربی و شرقی ، هم میشود اطالق مالیات ، یک كلمه متشابهی است ، هم اطالق می شود بر ابزار مالی و پولی غ
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)الف( یعنی مالیات  مالیاتشود بر خمس. از اول پس بیائیم یک شماره گذاری روی آن بكنیم ، بگوئیم 

خمس كه ما فعأل با آن كاری نداریم یعنی آن جزو ابزارهای سیاسی دولت در كم كردن یا زیاد كردن 

آئیم بگوئیم مردم خمس را به شما می بخشم.  محسوب نمی شود ، ما فعأل در تشویق های اقتصادی نمی

 این مال ابزاهای مالی كجا هست؟  خرمالیاتی را كه می گوئیم كم می گیریم ، می بخشیم ، الی آ

 نهاوندیان : نه از این میگیریم به این جایزه می دهیم.  برادر

نمی كنیم تا بتوانیم دقیقا  حجت االسالم حسینی : آن قدم دوم است. قدم به قدم می رویم جلو قاطی برادر

 فرقش را مالحظه كنیم بعد ببینیم چه مجموعه ای ساخته می شود؟ 

 نهاوندیان : چون آن وقت كه هیچ فرقی ندارند.  برادر

حجت االسالم حسینی : نه تحقیقأ یک وقتی است كه ما تقسیم بندی هم آخر در دنیا برای یک كاری  برادر

میز و تغایر اشیاء از همدیگر حاصل بشود ما یک تشویق داریم یک كم كردن است برا یاین است كه امكان ت

شما بگوئید : تشویق ها  تمالیات داریم یک تشویق های پولی داریم اینها همه را جدا می كنیم ممكن اس

مال خمس های مال نظام مالی را مثأل میتواند بگیرد جای سوبسید را میتواند بگیرد ما هم یک جائی به آن 

برسیم كه بگوئیم بله ولی فعال در ابزار پولی و تشویق هایش نیستیم. در ابزار مالی هستیم مالی به عنوان 

 مالیات كه مالیات شماره )ب(. ... 

 ..... در ابزار مدیریت ، به دست داشتن ابزار رفع حوائج مادی هم حتی درست است؟ 

زاری كه تقرب مردم را به طرف خداوند تبارك و را ما به صورت كلی می گوئیم نه به دست داشتن اب این

تعالی حاصل میكند. یعنی این اصال ابزار ، ابزار مادی نمی شود ن چرا از آقای خمینی اطاعت می كنم برای 

. علت اطاعت مردم كه می آیند ایشاناینكه امید دارم به رضوان اهلل امید به مغفرت خدا دارم نه طمع در پول 

ت اطاعت آن جوانی كه به جبهه می رود این است كه می گوید خوب بهرحال این سبیل نماز جمعه. یا عل

متصل به حضرت ولی عصر ایشان هستند. بعد هم می گوید حضرت ولی عصر علیه السالم سبیل متصل به 
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الی اهلل تبارك و تعالی هستند. یعنی من با یک  صلنبی اكرم هستند بعد هم می گوید نبی اكرم سبیل مت

 گیزه درونی دارم اطاعت می كنم نه با كنترل بیرونی. ان

 اسالمی ابزار مدیریت آن با ابزار مدیریت كسی كه انگیزه دنیایی دارد طبعا فرق می كند  جامعه

نهاوندیان : این فرقها را می خواهیم تبیین بفرمائید یعنی االن ما میخواهیم مدیریت تعاونی ایجاد كنیم  برادر

 ت مدیریت كنیم. چه به عنوان دول

حجت االسالم حسینی : پس كلیه رفتارهای كه آقای خمینین انجام میدهد یک رفتاری است كه مرتبأ  برارد

در آن دعوت الی اهلل خوابیده كار جنگ بخواهد بكند دعوت به قدرت نمی كند شرف را بخواهد تفسیر كند 

بخواهد بگوید  رارض كنم كه شخصیت شرف را به معنای حب استعال بر ملل نمی كند. به حضورتان ع

شخصیت مادی و عرف را نمی گوید غرور نظامیگری را بخواهد بگوید همه اینها را وقیت خود آقا هم مو به مو 

در صحبت های ایشان می بینید به یک نحوه ای صحبت هایشان را مربوط به آخرت می كند ، مربوط به خدا 

نیستند میگوید شما ذلیل می شوید مجادله  تقددله آنهائی كه معمیكند مربوط به اسالم میكند گاهی مجا

 پیداست كه خطاب ، خطاب جدلی است و برخالف دستگاه مادی. 

 



 11جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

14/18/1363 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 ادامه بحث مدیریت در تعاونی 

همزات الشیاطین. بسم اهلل الرحمن الرحیم. الحمداهلل رب برادر حجت السالم حسینی : اعوذ باهلل من 

 العالمین. 

خالصه بحث مدیریت را مالحظه می كنیم. مهمترین نكته ای كه به نظر من رسیده است ، كه آن را از ریشه 

تن اگر بخواهم بگویم و بیایم جلو ، ولو به گونه ای اجمالی ، این است كه ابزار مدیریت را گفتیم به دست داش

 نیاز مادی مردم است ، ابزار رفع نیاز دست مدیر باشد و در این مدیریت ، ابزار تقرب اجتماعی. 

تقرب الهی شكل اجتماعی دارد و شكل فردی. شكل فردی آن را احدی الزم نیست كه كمک بكند ، ولو باز 

والیت. یعنی یک  سعه و ضیق اجتماعی روی آن هم اثر می گذارد ، تقرب اجتماعی حتمأ موكول است به

عمل اجتماعی كه میخواهند انجام دهند بدون والیت نمی شود، بدون سرپرستی نمی شود. و عمل اجتماعی 

كه موجب تقرب در این بخش میشود ، یک طرزی دارد یک كیفیتی دارد كه آن طرزش را همیشه مدیر 

را متناسب با این شرایط. انی مال معین می كند. یعنی چه؟ یعنی ولو بگوئید احكام احكام فقه ولی طرز اج

 مدیر است. 

بگوئید الگو دارد ، بگوئید دستگاه دارد وهر چه دارد ، در كار )نهایتأ( مدیریت مدیر در این است كه طرز را 

تصویب كند و به عهده بگیرد. این مساله سرپرستی در طرز تقرب اجتماعی می شود عنوانی كه برای مدیر 

تقرب اجتماعی. حاال ریشه این به چه چیز باید برگردد؟ باید مبنای آن به انگیزه هست. سرپرستی در طرز 
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تقرب یعنی مردم باید این انگیزه در آنها باشد كه بخواهند تقرب پیدا كنند. خوب تقرب الهی اجتاعی پیدا 

گیزه كنند ، بعدا سراغ می كنیم كه هدف از این كار چیست؟ عرض می شود هدف آن همیشه رشد همین ان

 است. یعنی پس از اینكه یک دور عمل انجام گرفت ، رشد پیدا میشود در این انگیزه. 

یعنی هدف آن بر نمیگردد به ذات امكانات. برمی گردد به رشد انسانیت انسان. آن وقت از چه طریق؟ از چه 

بیشتر طریق كه صحبت میشود صحبت میشود فرضأ از طریق بخش سیاسی آن انسجام و اعتماد هر چه 

مومنین به امور اجتماعی آن یعنی : شیوع عدالت به جای شیوع فحشاء. شیاع اعتماد به عدالت ، به جای آن 

شیاعی كه در آنجا هست و فساق به همدیگر به اصطالح نحوه برخوردی دارند كه همدیگر را به طرف فساد 

جز اعتماد شهوانی هم كه می گوئیم ،  سوق می دهند ، و اعتماد آنها هم آنجاجز اعتماد شهوانی ، حاال این

لفظ شهوت مترادف شده با مساله جنسیت ، در حالی كه اشتهاء اعم است از اشتهاء جنسی ، میل اعم است 

 از میل جنسی. 

( شش بار خم و راست می شد ، و مواظبت می كرد ولو خیانت هم می 6آن مدیر اداره ای هم كه سابق )

اشتهای مادی نسبت به این مدیرش داشت ، شهوت مادی داشت یعنی چه؟ كرده به صاحب دستگاه ، این 

یعنی با امضاء این مدیر بود كه می توانست به تمنیات خودش برسد. حاال اینجا ، قضیه بالمره آنگونه نیست ، 

 قضیه این است كه رشد انگیزه حاصل می شود ، اعتماد بر عدالت ، ابزار او است. 

امكانات ، امكانات اقتصادی می شود سعه در این راه. مدیریت اقتصادی تسهیالتی  خوب ، حاال می رسیم سر

برای رسیدن به این مطلب می شود ، گسترش امكاناتی برای این مطلب میشود. از كجا دقیقأ آغاز می كند؟ 

اده ای كه البته از وضعیت موجود باید آغاز كند. یعنی یک مرتبه مردم ، آن مردم كذائی نیستند. یعنی استف

 می كند از همین ابزارهای فرضأ مالی هست البته آن هائی كه مشروع است نه اینكه هر ابزاری. 

بنابراین همه سخن براین نكته است كه ما از ربا به عنوان یک ابزار استفاده نمی كنیم اال اینكه دیگر خیلی 

ن شرع می بینیم بین خود اینها یک شدت برایمان واقع بشود. هرچند مالیات هم حرام است ، ولی در لسا

 فاصله ها ی مختصری هست. خوب ، عشاری را هم درست ندانستند ولی عند االضطرار چرا. 
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عشار همان كسی است كه مردم وقتی جنس می آورند ، از آنها پول می گیرد ، آن هم درست نیست. پس 

تنش ، سیر نظام ، نظام به معنای یک نظام مالی اعم از سوبسید پرداختنش ، چه در هر نحوه مال پرداخ

 استاتیک تجرید شده از سیر نباید مالحظه بشود. 

اگر بخواهد مدیریت هم به صورت استاتیک مالحظه نشود. بپذیریم كه مرحله گذرا و انتقالی است پس حتمأ 

م كه رشد انگیزه معیار زمان را دارا است ، باید مرتبأ برویم جلو، و آن وقت من این را خدمتتان عرض می كن

و اندیشه مهمترین دستگاهی است كه دست سیاستمدار است ، پشت سر آن رشد اعتماد است و پشت سر 

 آن گسترش امكانات است. 

ـ رشد اعتماد و عدالت ، البته عدالت نه به معنای عدالت  2ـ رشد انگیزه و اندیشه.  1یعنی این سه عامل )

ـ گسترش امكانات ( و این مهم است كه مساله عدالت  3بت به احكام ، اجتماعی ، بلكه در رفتار مسلمین نس

را كه عرض كردم شما وقتی معیار را می گیرید نمی گوئید رفتار اقتصادی این چطور شد؟ میزان دعا خوان 

ها هم كه زیاد بشود ، روی آن حساب می گذارید. میزان روضه ها هم كه زیاد بشود ، روی آن حساب باز می 

، ولو كار اقتصادی هم بالمره نیست. ولی رشد انگیزه اجتماعی را نشان می دهد. میزمان اطالعات كه  كنید

باال می رود نه اطالعات خاص اقتصادی كه د رآمد و كارآئی اقتصادی دارد. چرا؟ چون اساسا دستگاه شما بر 

عنای دیگر تعبیر می كنند ، یک اساس دیگری می چرخد. آنها علم را رفتار را و غیر ذلک همه را بریک م

 حاال بر می گردیم. 

عرض می كنم كه بنابر این شما امكانات مادی را ابتدائأ فقط در تغییر نسبت و كیفیت های آن فرق می كند 

كارشما با آنها. نسبتی را كه می خواهید برای این كاال یا آن كاال بدهید. نسبتی را كه میخواهید بدهید به 

ولی كه می خواهید در قسمت مالیات بخشودگی بگذارید برای این دسته است یا آن اصطالح ، نسبت پ

 دسته؟ ابتدائأ فقط در همین مرحله است. 

ولی باید این گزینش شما منجر به این بشود كه روزی دیگر خود مساله پرداخت مالی به مردم به عنوان یک 

ند. در نهایت مالیات شما از نظر كمیت ، خیلی بیشتر از ابزار نباشد. مردم خودشان اموالی را برای عموم بپرداز
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االن می شود ولی نه از كانال مالیات. د رآمد دولت شما برای عموم عام المنفعه زیاد شده است. اوقاف زیاد 

شده است وجوه بریه زیاد شده است. شما در آن موقع به كسی بخواهید بگوئید كه من به تو پول می دهم 

، االن برای ما ، این مساله خنده آور است كه به كسی بگوئید : چقدر پول می گیری شما كه كه عبادت كنی 

 نماز ظهر خودت را بخوانی؟ می گوید : چی؟ 

یا االن كسی بگوید كه چقدر پول می گیری تا قصد قربت بكنی؟ قربت به چه چیز؟ این قصد قربت با پول 

چقدر پول می گیری كه قصد پول گرفتن نداشته باشی؟ این گرفتن دو چیز است. مثل این است كه بگوئی : 

نمیشود ، چون بین اینها اصأل جمع نمیشود ، ولی االن در ظروف ابتدائی این گونه نیست. رسیدن به آن 

جائی كه وقتی حاكم شرع یک مساله مسلمین را به ائمه تذكر بدهد ، این موثر بشود شدیدأ. و ائمه جمعه كه 

 می روند. 

خواهم عرض كنم كه االن هم یک وضعیتی شبیه این در یک شكل نازلی دارد. االن اگر یک امام  من می

جمعه ای برود و در خطبه بگوید كه من نظر امام را قبول ندارم ، تخطئه می كنم فورأ مردم می گویند كه 

ظ شما ، لطفأ بیا اصأل امام جمعه بودن تو وابسته به این است كه تو منصوب از طرف امام هستی خدا حاف

 پائین !. 

یعنی رابطه اطاعت مردم یا شنیدن حرف یک امام جمعه ، بر اساس نمایندگی امام است ، اگر آنرا نداشته 

 باشد ، ول میشود. 

اینگونه مدیریت باید باشد و نه بالعكس. یعنی در اینجا مدیریت بر قلوب است نه مدیریت بر ابزار اقتصادی. 

ست. حاال بیائیم در دستگاه تعاونی تعاونی ابتدائأ به نظر می آید كه مثل یک كارخانه است مدیریت بر انگیزه ا

، ربط به تقرب و این حرفها ندارد. تجارت و كارخانه و امثالهم چه ربطی دارد به اینكه اسالمی باشد یا غیر 

پذیرفتید كه ماده را یک جا  اسالمی؟ راضی باشند یا نباشند؟ اینجا را باید به زور ماده جلو رفت. ولی اگر

اصل و محور حركت قرار بدهیم ،نه ابزار ووسیله ای زود گذر ، حتمأ در همان دام افتاده ایم حاال من در 

 خدمت هستم برای سواالتی پیرامون آنچه صحبت شد. 
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مطلب است ، بردار نهاوندیان : من فقط برای اینكه قرارمان در این دوره ، اول یک نگاه سریع و اجمالی به 

برای اینكه طرح كلی نوشته بشود ، می خواستم تقاضا كنم كه این فرمایشاتتان را پیاده بفرمائید روی طرح 

 تعاونی كه می خواهیم بنویسیم. 

یعنی ممكن است كه در همین مطالب ، بشود سواالتی را برای استفاده بیشتر كرد ، اما این را برای دوره 

 بعدی بگذاریم. 

ت االسالم حسینی : پیاده می كنیم روی تعاونی. بعد می بینیم كه تعاونی ها راباید اول از شكل یک برادر حج

سازمان دولتی به یک سازمانی كه فرضأ در مساجد است برد. ضابطه عدالت است كه مطلب را كنترل می 

تنرل می كند ، بعد كند ، بعد به خالف االن كه در شوراهای مساجد است برد. ضابطه عدالت كه مطلب را ك

به خالف االن كه در شوراهای مساجد ضابطه عدالت شرط نیست ، كارآئی شرط است و این خیلی مهم است. 

من می خواهم عرض كنم كه امیر لشكر را در اسالم فقط آدمی كه كار آئی داشت نمی گذاشتند ، جنگجو 

 باشد ولی خائن باشد. 

 ید را می فرستادند ! برادر نهاوندیان : گاهی هم خالد بن ول

برادر حجت االسالم حسینی : در ضیق قرار می گرفتند كه می گذاشتند كار كند. یا افرادی كه می گذاشتند 

چه افرادی بودند؟ این خیلی مهم است. در سعه و ضیق بوده اند. در مواضع خاصی ، به جنگ فرستاده اند ، 

ه واقعأ اینها عملدار بشوند و پیروز بشوند و كذا. .. بنا بوده كه عمر و ابوبكر و كذا را ،ولی نه برای این بوده ك

دست اینها باز شود و معلوم شود كه اینها چه كاره هستند. حساب این نبوده كه واقعأ بخواهند اینها را نصب 

بر قضاوت ، نصب بر امامت نصب بر اینها هیچ وقت نكردند. می خواهم عرض كنم كه مساله تعاونی اگر از 

سجد شروع شد و مثل همان وجوهاتی كه مسلمین برای امور خیر به كار می برند شروع شد آن وقت ، وقت م

تجارتش هم صحبت می كنید كه حاال دولت تسهیالتی بدهد ، می گوئیم : بله حاال تسهیالتی كه بدهد به 

 عنوان احد افرادی كه كا رخیر می كنند. 
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سیار فرق دارد تا وقتی كه قرار می دهد به عنوانی كه بخواهد دنبال اگر دولت تحت این عنوان قرار دهد ، ب

آن را بگیرد ، بگوید : آقا ، چقدر رشد پیداشد؟ كار خیر را كه دیگر پرس و جو نمی كنند كه چكارش كردی. 

شما محبت می كنید برای من چند برگ كاغذ تعارف می آورید. اگر بگوئید فالنی این كاغذها را كه دادم به 

تو ، شما چگونه آنها را مصرف كردی؟ من میگویم ، آقای نهاوندیان این چه رقم تعارفی است كه سوال از من 

می كنید؟ این با آن مساله فرق پیدا می كند. من احتیاج داشتم به كاغذ ، شما این را حس كردید برایم من 

آن باب فرق پیدا می كند. اگر دنبال این  كاغذ آورید. سوال كه ندارد. پس بنابر این اصأل مدیریت این باب با

 هستید ك یک ابزاری پیدا بكنید شبیه آن ابزار به معنی پیاده كردن ، از آن ، اینجا نیست. 

 برادر نهاوندیان : پس طرح دارد یک ،دو ،سه ،چهار. 

 یک : مثال این را واگذار باید بكنند به مساجد. 

 ند؟ برادر نهاوندیان : چه چیز را واگذار كن

برادر حجت االسالم حسینی : من باب مثل ، وجوهی را كه تخصیص داده می شود در بخشهای مختلف ، یک 

 بخش آن هم ، مال تعاونی است. 

برادر نهاوندیان : وجوو دولتی را می فرمائید؟ مردم را كه نمی توانیم موظف كنیم كه شما صدقات خود را به 

 تعاونی بدهید. 

سینی : نه ، مردم خودشان می پردازند. مردم فتوی را كه بشنوند ، خودشا ن می برادر حجت السالم ح

پردازند . اگر امروز صبح امام فتوی بدهند ، این را مدیریت اسالمی می گوئیم. فتوی بدهند ،نه فتوی 

اجتهادی بلكه به عنوان حكم حكومتی بگویند من دستور می دهم واجب دانستم كه هیچ كسی پول به فقیر 

ندهد. پول های خود را فالن جا بدهید. و در غیر اینصورت تخلف و حرام است. آن وقت ببینید مقلدین 

اینشان ، این كار را می كنند ای نمی كنند؟ االن مردم برای جبهه واقعأ چقدر می دهند ؟ از حق نگذریم چه 

حدی می دهند كه آدم میرود وقت دولت اینقدر می توانست از مردم مالیات اخذ نماید؟ مردم جنس را به 
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می بیند كه از كلمن خانه آورده اند ، سالم آن را آورده نیمدار را هم آورده ، خالصه هر چه از دستش بر می 

 آمده آورده است. این را اگر دولت میخواست به وسیله مالیات بگیرد چگونه می توانست بگیرد؟ 

 مدیریت وجود ندارد.  برادر معصومی : همیشه كه این نفوذ قلبی در تمام

برادر حجت السالم حسینی : معنایش این است كه مدیریت نباشد ، ببینید با ید مرتبا این نفوذ قلبی 

گسترش پیدا كند. آنجائی كه این اعتماد نیست آنجت دیگر شما می گوئید كه یک چیزی درست كن كه 

عین همان كه عرض كردم یک كاری شبیه مدیریت اسالمی باشد كه به ضرب ابزار مادی بچرخد. تقرب 

بكنید كه آدم پول بگیرد تا قصد قربت بكند ! اصأل نیست آن. دو دستگاه است. دستگاه انسان شناسی ان هم 

دوتا است. جامعه شناسی آن هم دوتا است. همه چیزش دوتا است. شما ببینید ما مجالس روضه خوانی 

است سراسر كشور مجلس بگذارد برای تذكرات خاص داشتیم در سراسر كشور ، این اگر یک حزب می خو

حزبی خودش توجیهات خاص حزبی خودش ؛ آیا واقعأ مقتدر بود كه حزب توده كه مثأل پنجاه سال در ایران 

بوده ،آیا مقتدر بود به اندازه روضه خوانی های ما كه دهه عاشورا داریم ، مجلس درست كند؟ و نفر بیاورد؟ 

گیزه مذهبی قابلیت رشد دارد و تازه در امور اجتماعی هم ارتباط آن را خود ما قطع مردم چرا می آمدند؟ ان

 كردیم. 

این مهم است كه در امور فردی كه قطع نكردیم عكس العمل مردم بسیار عالی است. در امور اجتماعی 

ه ای با مذهب خودمان گفتیم كه حكومت رابطه دیانت ندارد ، سیاست رابطه ای با دیانت ندارد ، علم رابط

ندارد ، مدیریت با اقتصاد رابطه ندارد . حاال اگر دارد را می گفتید، می دیدید كه مردم عمل می كردند. تو 

گفتی رابطه ندارد ، این دست خودتان است. خداوند دست خودت گذاشته است. می گوید هرگونه كه عقلتان 

 می رسد كار كنید. 

تعاونی ها را ما وسیله گذار می دانیم یعنی برای این مرحله انتقالی آن  برادر نهاوندیان : سوال این است كه

 شكل مدیریتی را كه می فرمائید. 

 برادر حجت االسالم حسینی : یعنی تعاون بعد از نیست بین مسلین؟ 
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 برادر نهاوندیان : نه ، این تعاونی هائی را كه االن دارید طرحش را میریزید. 

 : لذا االن دولت حكومت می كند.  برادر حجت السالم حسینی

برادر نهاوندیان :اگر این طور است ، یعنی برای مرحله انتقال ، حداقل این شكلش را ، داریم بحث می كنیم ، 

مدیریتی راكه در شرط مطلوب باید صورت بگیرد متناسب با این تعاونی كه برای انتقال هست ، كه دیگر 

 نخواهد بود. 

 ینی :دولت اینگونه خرج كردن را شروع بكند ، تا بعد ملت اینگونه خرج كنند. برادر حجت السالم حس

برادر نهاوندیان : خوب ، پس طرح تعاونی حضرتعالی می شود. طرحی برای تخصیص بودجه دولت به 

موسساتی به نا م تعاونیاین پذیرفته شده است؟ یعنی این نحوه نگرش به طرح تعاونی ، اصأل مقدمه فصل و 

 ب آن را عوض میكند. ابوا

یک موقع هست كه ما بخش تعاونی به عنوان یک بخش در نظام جمهوری اسالمی را می نویسیم ، همچنان 

كه ممكن است قانون بخش خصوصی را هم بنویسیم ، همچنانكه قانون حقوقی اینكه اگر كسی دزدی كرد 

ه برای فالن شركت سهامی دولتی یک مثال چه جور... یعنی قانون مدنی می نویسیم ، یک موقع هست كه ن

اساسنامه مجلس تصویب می كند ، فرق هست بین زمانی كه مجلس برای ملت قانون وضع میكند ووقتی كه 

 برای دستگاههای دولتی ، این طرح تعاونی كدام یک از این دوتا است؟ 

دولت یک آئین نامه خرج  این جمله كه آخر صحبتتان فرمودی ، این است كه بله ، برای یک دسته از مخارج

 داریم می نویسیم. 

برادر حجت االسالم حسینی : كه متناسب است با یک سری قوانینی كه ملزمند رعایت كنند. چه كسانی؟ 

كسانی كه موسسه تعاونی دارند. حق ندارند كه شرط عدالت را قید قرار ندهند. اگر دولت بفهمد تعقیب 

ندارند وقتی هم كه عدول مالی را سپردند به كسی ، بعد مدام بروند كه  میكند. مثأل كاله برداری نباشد. حق

بگویند چرا ری آن مارك نزدی كه از تعاونی مسجد باقر آباد هست ، چند فروختی؟ چند دادی؟ و از این 

 قبیل ، حق ندارند. اگر به محض اینكه فهمیدند ، می گویند تو از عدالت خارج شدی. 
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ینها را اگر نوشتیم ، دیگر این نمی شود ، میشود یک قانون مدنی. یعنی دارید یک نظام برادرنهاوندیان : پس ا

 سازی اجتماعی می فرمائید. برای مردم هم باید و نباید می گوئید عالوه بردولت. 

 برادر ججت االسالم حسینی : احسنت ، درست است. 

دارید باید و نباید در این قانون تعیین می كنید یا برادر نهاوندیان : من سوالم این بود كه آیا فقط برای دولت 

 برای هر دو؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : نه ، برای هردو. 

برادر نهاوندیان : پس نظام سازس است. اگر نظام سازی هست این نظام تعاونی را به عنوان وسیله ای در 

ریت شرایط مطلوب را برای وسیله ای در مرحله گذار تلقی می فرمائید یا در شرایط مطلوب؟ نمی شود مدی

 مرحله گذار حضرتعالی قرار دهید. 

حاكم بر كل خط سیر یكی است. هرچند شما به  ۀبرادر حجت االسالم حسینی : عرض می كنم كه جوهر

تناسب مراحلی كه دارید ، ممكن است نسبت های آن را كم یا زیاد كنید. یعنی چه؟ یعنی جوهره اصلی 

 روز.  ولتعاونی شما ، نباید مخالفت داشته باشد به عبارت دیگر طبق مصطلحات متدا حاكم بر نظام

 شما نباید مبانیت مبنائی شما داشته باشد.  تاكتیک

معصومی : شما می خواهید بفرمائید كه این تعاونی ها تاكتیک هستند؟ مثل آن قانون حدود نیست كه  برادر

 یعنی مقطعی است؟  گمان داشته باشید برنامه همیشگی باشد؟

 حجت االسالم حسینی : استراتژی یعنی خط سیر كلی كه داریم برای رسیدن به این هدف.  برادر

عرضم این است كه تعاونی ها استراژی هستند نه تاكتیک. شكل موجود آن تاكتیک است. این مساله ای  من

 ال. را كه در مدیریتش عرض میكنم این مساله همیشه باید باشد نه فقط حا

 نهاوندیان : خوب یعنی از همین االن ، در لحظه حاضر ما می توانیم این نحوه مدیریت را اعمال كنیم؟  برادر

 حجت االسالم حسینی : نه نسبت.  بردار
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نهاوندیان : پس اگر به نسبت شد ، شما آن فاكتور به نسبتش را برای ما تعیین بفرمائید كه یک  برادر

ک چیزهای متغیری ، ثابت هایش معلوم باشد ، بحث مدیریت. ثابت هایش معلوم چیزهای ثابتی دارد ، وی

 باشد ، متغیرهایش را هم مدام پیچش را كمتر یا بیشتر كنیم. 

حجت االسالم حسینی : مثأل االن نظارت دولتی را می پذیرید ، آخر كار نظارت دولتی را بر می دارید.  برادر

 ت دولت نمی شود. این فاكتور بسیار مهمی است. نظارت مومنین هست برخوردشان نظار

 معصومی : اصأل عدالت برای همیشه از آن فاكتورهای ثابت است؟  برادر

 حجت السالم حسینی : بله ، همیشه ثابت است.  برادر

معصومی : آن وقت كارآئی و غیر كار آئی كه فرمودید ضابطه عدالت است نه كارآئی ، آن وقت كارآئی را  برادر

ا چه اندازه به آن پایبند هستید؟ این آقا وقتی كه عادل بود كافی است؟ یعنی هیچ دیگر الزم نیست كه ت

  ی؟توجه به كارهای ایشان بكنید یا اینكه می گوئیم نه ؛عدالت و كارآئ

حجت السالم حسینی : به صورتی كه شرط اصلی عدالت باشد ، كه اگر نبود كارآئی تنها به درد نمی  برادر

 رد. شرط ضروری است. خو

 معصومی : در ضیق چطور؟  برادر

 حجت االسالم حسینی : باز عادل باید كنترلش كند ، تحت والیت عادل باید باشد.  برادر

 نهاوندیان : بهر حال دولت اسالمی را داریم می گوئیم برای غیر آن كه قانون می گذاریم.  برادر

نفر عادل حتما هستند ، قسم حضرت عباس درمسجد نماز  حجت االسالم حسینی : در هر محل دو برادر

 جماعت دارند می خوانند یا نمی خوانند؟ اگر بنا است كه نمازامام جماعت آنها هم باطل باشد. 

 نهاوندیان : شما فقط به شهر نگاه نكنید.  برادر

 د؟ حجت االسالم حسینی : مگر در روستا نفر برای نماز جماعت ندارند كه بخوان برادر

 نهاوندیان : روستاهائی است كه اصأل حمام هم ندارند.  برادر
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معصومی : هیچكس ، هیچكس را قبول ندارد ، لذا در شوراهائی كه االن تشكیل می شود به یكی از  برادر

مسائلی كه برخورد كرده اند همین است كه هیچكس ، هیچكس را قبول ندارد كه انتخابش كنند برای 

 شوری. طرح اجرا؟ 

 نهاوندیان : باید آنجا دموكراسی بگذارند رای بدهند.  برادر

حجت االسالم حسینی : نخیر نماینده باید فرستاده شود ، یعنی این نمی شود جائی كه مردم از عدالت  برادر

 دور هستند ، مدیریت اسالمی اصأل نمی آید. مدیریت فساق كه نیست این دیگر چه رقمی است؟ 

 فرمودیددر ضیق قبول می شود. نهاوندیان :  برادر

حجت االسالم حسینی : نه ، در ضیق قبول می شود در عین حال ، تحت همان خالد بن ولید ولی جهار  برادر

 تا آدم هم مواظبش بودند اینگونه نبود كه اختیار را بدهند دست یک كسی كه برود هر گونه دلش خواست. 

دن ، االن هم هست. یعنی آنگونه كه برود و یک ده را بدزد و چپاول نهاوندیان : بله ، آن گونه موظبت بو برادر

كند و مثال بكش بعد هم دیه اش را بدهند ، به آن مقدار هنوز در دولت اسالمیموظب هستند یعنی می 

 خواهم عرض كنم كه چون می خواهم آئین نام اجرائی در واقع بنویسیم. 

 

ائی همیشه غالب را به صورت صراحت می آورد و تبصره را مثأل حجت االسالم حسینی : آئین نامه اجر برادر

آنجا می زنیم كه در شرایط زیر ، فرض كنید كه در شرایط زیر آیا حتمأ دولت باید كسی را آنجا بفرستد؟ یا 

باید بفرست؟ چه كار باید  كسیامام جمعه مركزی محل باید بفرستد؟ من باب مثال دارم عرض میكنم چه 

ساجد هست و عدالت هست چرا امام جمعه مركزی ملزم به قرار دادن یک نفر در آنجا به عنوان بكند؟ اگر م

 امام جماعت نباشد. 

 نهاوندیان : یک سوال كه در آغاز باید باشد ؛ اصوأل تعاونی از دسته می تواندها است یا از دسته بایدها؟  برادر

 حجت السالم حسینی : بایدهای الهی.  برادر



172  ···························································································································································  

وندیان : در قانون بایدهای الهی هم خیلی از آنها می تواند است در عین حال كه حكم شرع است اما نها برادر

 می تواند یا به شكل جمله شرطیه است اگر چنین كاری كرد ، آن وقت باید این كار را مثال بكند. 

 حجت السالم حسینی : بله ، از دسته بایدها است.  برادر

 دم موظف هستند كه تعاونی تشكیل بدهند؟ نهاوندیان : یعنی مر برادر

حجت السالم حسینی : بله ، حتما قیام به امر اجتماع است. عجب حرفی است ! مثل اینكه از این  برادر

نظرگاه نگاه كردن مثل این است كه بگوئیم آیا مردم موظفند حكومت تشكیل دهند؟ دقیقأ عین همین است 

 هیچ فرقی ندارد. 

تب می شود بر رشد انگیزه ، یعنی تا انگیزه تقربی وجود نداشته باشد ، اصأل تعاونی امكان معصومی : مر برادر

 پذیر نیست. 

حجت االسالم حسینی : نخیر ، ایشان در سوال دست روی یک جای دیگر گذاشتند ، صحبت ایشان  برادر

ی خواهم تعاونی این است كه بسیار خوب. من عادل خوبی هستم. توی یک مسجد یک حسینیه هستنی. نم

 بزنم ، اگر خیر است ، این خیر را نمی خواهم بكنم مگر نمی گوئید جزو مستحبات است؟ 

 می گوئیم این جزو مستحبات نیست قیام به امر مسلین است واجب است.  ولی

 نهاوندیان : یعنی اگر نكردند پاسبان می فرستید ، بگیرندشان.  برادر

 گر نكردند ، صحیح است عزل كردن امام جماعت. حجت االسالم حسینی : كه ا برادر

 نهاوندیان : پس امام جماعت موظف است نه مردم.  برادر

حجت االاسالم حسینی : امام جماعت موظف است در رتبه اول كه هدایت عبادی مردم را به عهده  برادر

عد عاصیا؟ یعنی عاصی  گرفته است. بعدأ سوال این است كه تكلیف واجب شرعی است برمردم كه اگر نكردند

نخواست  دلشانشمرده می شوند ، یا تكلیف مسحتب است؟ دلشان خواست شب عاشورا اطعام می كنند ،

 نمی كنند. 

 نهاوندیان : حاال این از كدام دسته است؟  برادر
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 حجت االسالم حسینی : ما می گوئیم حتمأ از دسته بایدها است.  برادر

 فتوی می گوئیم یا با مصوبه مجلس؟ نهاوندیان : این را با  برادر

حجت االسالم حسینی : نخیر ، حتی من این را باالتراز فتوی می گویم اعترافتان به مساله ضرورت  برادر

حكومت ، این را موجب میشود. مگر اینكه بخواهد حكومت را ببرید مادی كنید. یعنی قیام مسلمین آیا 

 ل است تكالیف اجتماعی جزو واجبات است؟ این سوا

 نهاوندیان : له طور مشخص یک این هست ،آن مستحب است ، حكم دارد.  برادر

حجت االسالم حسینی : تكالیف اجتماعی جزء واجبات است؟ قیام به امر مسلمین جزو واجبات است یا  برادر

د نه؟ اگر جزو واجبات شد ، تحت سرپرستی هست یا نه؟ اگر تحت سرپرستی شد ، وقتی سیاست گذاری كر

از اقامه عدل  خلفحاكم شرع ولی مسلمین این تخلف از آن ، تخلف از حاكم در یک امر مستحب نیست. ت

 است. 

معصومی : در صورتی كه برقرار كردن احتیاجات مسلمین ، منحصر بشود در این یا راه های دیگر عرفی  برادر

 نباشد. 

د این طرزی كه والیت می كند در صورتی حجت االسالم حسینی : این سخن عین این است كه بگوئی برادر

 كه این طرز منحصر باشد اگر نباشد من یک تشخیص دیگر دارم می روم یک را ه دیگر. 

 نهاوندیان : حاج آقا این قاعده كلی كه حضرتعالی ساختید ، خیلی چیزها را با آن میشود ساخت.  برادر

 الحظه میكنم شما در عین حال كه. حجت االسالم حسینی : من اینطرف و آن طرفش را م برادر

نهاوندیان : من عرض میكنم كه تكالیف اجتماعی من به عنوان یک مقلد حكمی ندارم در رساله كه  برادر

 حكم تكالیف اجتماعی را مشخص كند. من به رساله مراجعه می كنم میگوید كفن و دفن جزو واجبات است. 

د به رساله مراجعه كنید و نگاه كنید ، كه در رساله اصأل نظام حجت االسالم حسینی : شما اگر بخواهی برادر

حكومتی و مدیریتی ندارید. قول به اینكه والیت فقیه هم هست و قیام باید بكنید و اینكه حضرت امام می 

  ما؟فرمایند : انكار ضروری بدیهی است این را از چند نفر دیگر دارید ش
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یلی كه كشته های در میدان جنگ ، تصویب میشود ، این تصویب مطلب من این است كه به همان دل خالصه

می شود. آنجا مگر نه این است ، مگر به فرض ندارد كه حاال آدم بگوید ، حاال یک طرز دیگر نمی شود باعراق 

،آن طرز برای عموم جحت  ردهصحبت كرد واقعا؟ طرز بشود یا نشود ، آن طرزی را كه ولی مسلمین امضاء ك

 ما طرز دیگری سراغ دارید باید به ولی مسلیمن بگوئید : است اگر ش

 نهاوندیان : پس طرح مجلس نوشتن آن چیست؟  برادر

حجت االسالم حسینی : ببینید ، قدم ، قدم بیائید. حاال ولی مسلمین آمد طرز اداره را گفت آقا بیائید  برادر

ید. آخر سر هم می آورند نزد نماینده مثأل اصحاب حل و عقد بنشینید ؛ روی طرزهای مختلفش بررسی كن

دارد. من میخواهم بگویم كه  همهای ایشان یعنی شورای نگهبان می گویند كه این مخالفت ندارد موافقت 

فرق خیلی هست بین آنجائی كه میخواهید عقد جایز را الزم بكنید با بین آنجائی كه میخواهید بگوئید : 

ت مستحبات هم ام راختیاری ، این وسط چیزی كه امر اختیاری یعنی خیال نكن آن یک امر اختیاری اس

 كه هر كسی چكار بكند.  نیستنیست این است كه قیام به امر مسلمین آن معلوم 

آیا دولت به عنوان یک سازمان موظف است در اسالم به اقامه نظام كه راس آن ولی فقیه است ، یا  خالصه

 ست؟ تكلیف فردی و اجتماعی روی آحاد آحاد ا

نهاوندیان : چه كسی گفته كه حضرتعالی از كلی وجوب اقامه نظام دارید یک مصداق جزئی رامی  برادر

 خواهید استنتاج میكنید. چه كسی گفته كه این در نظام است؟ 

 حجت االسالم حسینی : ببینید ، ما اول آنرا تمام بكنیم كه برهمه الزم است این اقامه.  برادر

 كه خود آن با فتوی تمام می شود.  نهاوندیان : برادر

حجت االسالم حسینی : خود آن حضرت امام ادعای ضرورت ، دعوی ضرورت میكنند ، و به یک  برادر

 ضرورت خاصی هم دعوت میكنند میگویند یا فقیه نیست حق فقاهت است یا مومن نیست حق ایمان است. 

قهاء است. نظر نسبت به فقهاء غیر از نظر به عامه دعوی مساله را از فتوی خارج میكند نظر نسبت به ف این

 مقلدین است. 
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 نهاوندیان : به هر حال اینكه از ایشان این حرف پذیرفته می شود من باب این است كه فقیه هستند؟  برادر

 حجت االسالم حسینی : نخیر ، این دیگر خود نفس استدالل ، جای دیگری باید تكیه اش باشد.  برادر

 وندیان : اگر یک جاهلی چنین حرفی را میزد میگفتیم كه تو برو یک كمی درس بخوان. نها برادر

حجت االسالم حسینی : اگر یک متكلمی این حرف را می زد چه می كردید؟ می خواهم ببینیم بحث از  برادر

 مباحث لوازم مباحث كالمیه است؟ 

داخل آن یک بایدی بخواهد را بیاید بایدها را نهاوندیان : من می خواهم عرض كنم كه بهرحال اگر از  برادر

 مسلمان ها و مقلدین فقط از فقیه گوش می كنند از كسی دیگر گوش نمی كنند. 

حجت االسالم حسینی : باید تبعیت از رسول اهلل )ص( كرد ، از چه كسی گوش می كنند؟ از متكلم  برادر

 گوش می كنند. 

 لف را. نهاوندیان : حاج آقا باید های مك برادر

حجت االسالم حسینی : سوال دارد كه فعل مكلف در یک مرتبه اش دین دارای برنامه اجتماعی است  برادر

 ،دین دارای نظام حكومتی است ،نه اینكه این طرز و آن طرز، این چه مساله كالمی است؟ 

فرض را پذیرفته است نهاوندیان : االن موضوع صحبت اینجا نیست ، جناب حاج آقا می گوئیم كه این  برادر

 می گوئیم اقامه نظام واجب. 

 حجت االسالم حسینی : پس فتوائی آن را قید نزنیم؟  برادر

: هر چه هست فردمكلف این را پذیرفته است. اما حضرتعالی از این كلی می خواهید استفاده  برادرنهاوندیان

 می گوئیم واجب است.  بفرمائید كه برا این اساس پس این تعاونی كه ما این گونه داریم

حجت االسالم حسینی : نخیر براین اساس بد اتصالش دادید به هم یعنی حضرتعالی كه استغفراهلل من  برادر

 بد تقریر كرده بودم. 

حجت االسالم حسینی : من یک جمله را عرض كنم و تمام كنم. این كه حكومت را پذیرفته است به  بردار

نی وظیفه اجتماعی همه دارند؟ طرزش را حكومت معین می كند؟ یا وظیفه عنوان وظیفه احاد مسلمین ، یع
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. این بحث باشد ندارنداجتماعی از قبیل وظائف كفائی است كه وقتی عده ای قیام كردند ، دیگران وظیفه 

برای جلسه آینده كه آیا واجب كفائی است به برهمه واجب عینی است و نمی تواند واجب كفائی باشد. ممكن 

بعضی از مناصب آن واجب كفائی بشود ، آن عیبی ندارد اصل اینكه موظف است به احكام اجتماعی  است

می آید ، یعنی روی اصل وجوب ، نه كیفیت به  نهمانگونه كه به احكام فردی و نسبت به این تكلیف روی آ

 اصطالح واجب ، روی اصل وجوب ، واجب عینی است یا كفائی؟ 

له الطیبین الطاهرین. اهلل علی محمد و آ وصلی  

 

 

 



 12جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

22/18/1363 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد





 13جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

24/18/1363 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 بحث عاملیت در تعاونی

ین جلسه ای بود كه در بحث مدیریت تعاونی ها برادر نهاوندیان : بسم ا... الر حمن الر حیم، جلسه قبل چهارم

از خدمتتان استفاده كردیم. بحث بسیار كلی از عناوین مبحث، اینكه مدیریت تعاونی ها كمیت گذاری می 

كند، اما كیفیت گذاری آن به گونه ای دیگر است. و شباهت با مدیریت باطل ممكن در او دیده شود، اما 

متمامیز می كند، ) شباهت در اول كار البته( در اولین نظر شباهت وجود  مالحظه دقیقتر در كیفیت آن را

 دارد، اما در مالحظه دقیقتر در كیفیت ها.

برادر حجت االسالم حسینی : هم در اولین نظر و هم در اولین قدم، وقتی می گوئیم قدم نهائی، اصالً دیگر 

 این كمیت گذاری ها نیست، كار گونه ای دیگر شود.

نهاوند یان: بعد اینكه تسهیالت اقتصادی در رابطه با تعریف رشد معین می شود، یک ورود و خروجی در برادر 

بحث ارزش اقتصادی شد و نظریات مختلف در بحث ارزش و آن نظر مورد پذیرش كه اثر نسبت ها بر هم 

اعمال می شود، حتماً است با مالحظه هدف رشد و معنای رشد. و به این ترتیب مدیریتی را كه در تعارض ها 

 می باید با مالحظه هدف كیفیت آن را بررسی و تعیین كنیم.

االبته بحث مفصلی بود و این عناوین بحث بود. حاال مجدداً می خواهم برای اینكه چهار الی پنج جلسه بر 

ی در روی مدیریت وقت گذاشته شده، اگر این جلسه بتوانیم از خد متتان استفاده كنیم این مفاهیم كل

 مدیریت، بسیار روشن.
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حاال برای پیاده كردن آن ، یعنی آن چیزی را كه در طرح ما می خواهیم بنویسیم با استفاده از این مفاهیم، 

 چگونه باید باشد؟

قاعدتاً ما آنچه را كه دولت در مورد تعاونی ها باید انجام بدهد، كلیاتش را باید در این طرح نوشته باشیم و 

این تعاونی ها در مورد افرادشان انجام می دهند، و ابزارهای تسهیالتی را، اینها را بگونه ای  مدیریتی را كه

مشخص و شمرده شده اگر این جلسه بتوانیم جمع بندی و تمام بكنیم دیگر می توانیم از این بحث خارج 

 شویم.

ا... علی سیدنا و نبینا محمد ) برادر حجت االسالم حسینی : بسم ا... الر حمن الر حیم و به نستعین، و صلی 

 صلی ا... علیه و آله و سلم ( و آله الطبیین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من اآلن الی یوم الدین.

بحث مدیریت را كه چند جلسه بر روی آن بحث شده است، در صورتیكه صالح بدانید، برای اینكه ابعاد 

را به طرف سایر قسمتهای آن ببریم تا بتوانیم در  "ال به تبیین اجم "مدیریت آشكارتر گردد، همان روش 

 دور د وم مشخصتر آن را روشن كنیم. 

یعنی باز با مجموعه نگری در حقیقت قدم دوم برداشته شود، قدم اول همین كلیات درباره دو بخش دیگر 

یت، عاملیت و نظارت تعریف گفته می شود، كه در قدم بعدی سیر دوم كه می كنیم، دوباره از مالكیت، مدیر

های مشخص تری و نهایتاً بر گردیم ببینینم كه تقسیم آیا در اینجا چیز دیگری به ذهن میرسد یا ادغام می 

شوند در همدیگر یا نه؟ لذا به یاری خداوند متعال و عنایات معصومین صلوات ا... علیهم اجمعین، میرویم به 

 سراغ عاملیت.

ه عامل در تعاونی ها، افراد مردم هستند به عنوان مباشر عمل. یعنی كار تولیدی در عاملیت عرض می كنم ك

می خواهد انجام بگیرد، این كسانی كه موضوع بخش تعاونی هستند یا كسانی كه فاقد قدرت مالی هستند، 

شخصاً را كه قید می كنیم، آیا شرط آن هست كه كارگر  "اینها شخصاً مشغول تولید هستند حاال این 

نگیرند یا عیبی هم ندارد كه كارگر هم بگیرند؟ خودشان كارگر برای مدیریت دولتی هستند یا نیستد؟ یعنی 

 عامل را كه میگوئیم در صلح های مختلف مختلف است.
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یک جا در خود عمل تولید داریم، یک جا عامل هائی كه پول یا ابزار را یا امكانات را میرسانند به كسانی كه 

تعاونی هستند. مثل عوامل زكوه كه اخذ می كنند یا ااحیاناً مالی را می دهند به كسانی كه اینها در بخش 

مستحق هستند، آنها را هم آیا عامل می گوئیم؟ و آیا دولت می تواند آنها را هم اجیر كند و به آنها پول 

امل دولت هستند، جزء این بپردازد؟ یعنی افرادی باشند كه عامل باشند برای نظام، یا اینكه آنها كه جزء عو

بخش مطلقاً به حساب نمی آیند؟ بعد از آنكه گفتیم كه زمینه را دولت باید به اقتصاد ایجاد كند، در بخش 

 تعاونی هم صرفاً زمینه را باید درست كند نه اینكه خودش باید شخصاً مباشرتی داشته باشد.

وامل آن مال بخش دولتی است. كه كارهای دولت را دولت عوامل و كارگزارانی دارد، نه اینكه ندارد، ولی ع

 می كنند، كارهای دولت یک بخش آن سیاسی است و بخش دیگر آن زمینه سازی برای اقتصاد است.

اگر زمینه سازی برای اقتصاد است، پس اینها دیگر جزء بخش دولتی، كلیه مستخدمین به حساب می آیند، 

اونی است، به حساب تعاونی ها محسوب نمیشود، مثل افراد بانک، آنهائی هم كه كارش زمینه سازی برای تع

كار گزاران كجا هستند؟ بانک. خوب، بانک تسهیالتی برای مشتریان مختلفش انجام می دهد، ولی هیچوقت 

 گفته نمی شود كه این بخش مال این عده است.

دا می كنیم مطلقاً از بخش دولتی. ج "عاملیت  "پرسنل بانک هستند. پس اصالً بخش تعاونی را ابتدائاً در 

می آیند و كمک می كنند و بالمره  "طلباً لمرضات ا..  "عوامل مردمی كه دارند برای این كارهایشان، آنها 

 اینها جزء كسانی كه در آمدی از این بخش داشته باشند به حساب نمی آیند.

ند ، كه دارد پول می دهد برای من باب مثال عرض می كنم، فرق است بین كسی كه روضه خوانی می ك

روضه خوانی برای تشكیل مجلس روضه خوانی، و بین آن كسی كه دارد آنجا چائی می دهد كه احیاناً ممكن 

 است او را اجیر كرده باشند برای چائی دادن.

طلباً لمرضات ا... می آید و چائی می دهد هر گاه عوامل را  "گاهی هم میشود كه شخص چائی دهنده هم 

بخشی از آن كه در كار گزاری تعاونی هستند، اساساً آمدیم بر انگیزه مذهب قرار دادیم، می خواهد كمک 
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بكند، می خواهد تعاون بكند، كار راه بیندازد به نظرش می آید كه بزرگترین ثواب یا در رده بزرگترین، آمده 

 رفع حوائج مسلمین به قلمی یا قدمی یا درهمی. 

ارد كه بیاید بدهد، ولی دوندگی آن را می تواند بكند ، شكر خدا را هم می كند كه خدا به اینهم اآلن مالی ند

 او سالمت داده و می تواند دوندگی آن را بكند.

مجانی می آید دوندگی می كند. رفع حوائج میكند، نخیر، اهل دوندگی نیست، این كار از او نمی آید، اهل 

است خوب، می آید می نشیند محاسبه می كند، جمع بندی می  حسابرسی است. اهل قلم است. محاسباتی

 كند، صورت آن را هم معین می كند كه آقا چقدر مثالً جمع شده درعرض این یک ماه.

هر شب كه جمع آوری شده پولی، اینجا نوشته شده است. هر روز كه مردم وجوه بریه خودشان را آورده اند و 

كه  "طلب مرضات ا...  "ثیف می بیند. می گوید صدقه اند. ولی در وجهاین وجوه بریه را در یک وجه آدم ك

 می بیند آن را، بسیار پاك است.

ریالی كه یک پیر زن داده محترم  5در وجه اخالص كه آن را مالحظه می كند ، خیلی محترم است، از یک 

اینها به صورت، یک وقت  است تا فرضاً یک وجهی را كه یک بازاری یا یک كاسب یا یک معلم داده. نظر به

هست كه میگوئیم اینها صدقات و اوساخ و. .. است یک وقت می گوئید این پول ها را، این اموال را فی سبیل 

اخذ می كند، میگیرد، گیرنده  "یا خذ الصدقات  "ا... داده اند. احترام سبیل دارد. در راه خدا داده اند، خدا 

 است. 

دهد یا یک حالت دیگر می دهد كه این پول واقع شده باشد برای خدا، و  آن وقت هم آن فردی كه پول می

هم آن كسی كه حسابرسی و جمع آوری و جوهات را میكند، مالحظه می كند كه این واقع شده باشد برای 

 خدا.

را و لذا هیچگاه به پول خدا این نمی آید خیانت بكند. این فكر نا سالم را هم در مغزش راه نمی دهد، خودش 

عامل خدای متعال می د اند، ثروتمندش هم همینطور. باید اینگونه باشد كه گیرنده صدقات را خدا ببیند و 

به قول معروف اشک در چشمانش حلقه  "الحمد ا... الذی من علینا با التوفیق  "منت بر خودش بداند كه 
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بل؟ قبلش حالت او حالت دعا باشد، بزند، وقتی می خواهد بدهد، دل او مانند مرغ نیم پسمل باشد كه هل یق

 خدا قبول نكند.

برای او كار درست  "من "نظر ندارد به اینكه خوب این طفل صغیر غذا ندارد، یا این مرد بیكار كار ندارد، 

 كنم.

كجا بود كه حاال می خواهد كار درست كند؟ اینكه خودش را وسیله فیص ببیند، منوط به این  "من  "این 

ماده را مالحظه نكند بلكه خودش را طریق اعطاء خداوند تبارك و تعالی مالحظه بكند، گاهی ببیند كه اثر 

 طریقیت منوط به این است كه اخالص مالحظه بشود.

و این بحث اخالقی كه به ظاهرش یک امری است غیر اقتصادی، همان است كه باید جوهره اقتصاد را غیر 

 ریالی بخواهد بكند قدرت را، نه الهی بكند قدرت را، فاسد می كند. مادی بكند. یعنی اگر بحث اقتصاد پولی و

لذا در سیمای شخصی كه میخواهد پولی را بدهد و عاملی كه می خواهد بگیرد، در هر دوی آنها حالت 

 التهاب است. 

ود. ملتهب هستند. هردو آنها راجی و خائف هستند. هر دوی آنها حالت ابتهال دارند كه مبادا عمل ضایع ش

 سرا گاهی صدقه را میدهد، گاهی عالنیة ً می دهد.

می دهد  "عالنیةً  "میدهد برای اینكه كسی متوجه نشود و سعی می كند كه خداوند قبول كند.  "سراً  "

برای اینكه ترویج كند خیر را، و باز می گوید: خدایا، هم سرش از عالنیه اش سخت تر، و هم عالنیه اش از 

 سرش سخت تر.

از آنها آفت ریا دارد، دیگری از آن آفت عجب دارد. آیا من این عمل را، می شود عملی باشد برای تو و یكی 

 در قیامت آن را مشاهده كنم برای تو یا نه؟

عامل كالً در اینجا ازمعنای اكتساب اقتصادی و مادی باید خارج بشود تاعون به طرف خدا، دعوت به طرف 

یم تعاون، تعاونی است الهی. پولی را كه می دهد فقط برای این نیست كه خدا صادق باشد. می خواهم بگو

 شكم فردی سیر بشود. برای این است كه این به قرب نزدیک شود و او را هم برایش زمینه تقرب ایجاد بكند.
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قی به وسیله زمینه تقرب غیر آرزو دارد. می گوید خدایا، دالل، این را من به طرف تو دارم می آورم. توفی

است كه تو دادی. اگر من بد هستم، شاید این فرد كه وارد شد ، به صدقه سر او، مرا هم قبول كنی، من 

درست است كه مجانی می دوم ولی ممكن دویدن مجانی من خسران آخرتی بیاورد.آرزو دارد كه از صدقه 

 سر این افراد خدا هم نظر رحمت به او بكند، قبول كند از او.

بخش دولتی نداریم، در بخش غیر دولتی اقتصادی ندارد، مگر آنهائی كه مباشر هستند به  پس عوامل را در

عمل تولید یا خدمات دیگر اقتصادی كه آنها كامالً مصداق آن هستند. هم در مالكیتشان مستقل هستند، هم 

 در عملشان مستقل هستند، هم درتصمیم گیری مستقل هستند.

وانین شرع است. یعنی فقط میگویند آقا شما این پول را گرفتی، اگر ربا محدودیت آنها فقط به محدودیت ق

 كردی، جلویش را میگیرید، اگر گرفت و رفت قماربازی، جلویش را می گیرند.

.ولكن تو جوراب بباف، یا ژاكت هر گونه كه دلت می خواهد. تو كفش دوزی بزن، چرخ دوختن كفش و پاره 

 ، یا چرخ تو دوزی ماشین بزن، یا چرخ خیاطی بزن. چكار داریم.دوزی بزن، یا چرخ چادر دوزی بزن

تراشكاری كه میخواهی بكنی، قطعات یدكی اتومبیل را میخواهی بتراشی، یا قطعات سماور را میخواهی 

بتراشی، شیر سماور میخواهی درست كنی یا شیر آب لوله میخواهی درست كنی، هر گونه كه خودت میدانی. 

و بگویم تعاونی. نخیر، ابدا. سختش است كه تعاونی منسوب به مسجدش هم شناخته  مارك بزنم روی آن

 بشود.

سختشان است عوامل كه افراد، معلوم باشد چند نفر به اصطالح سیبیل بخواهند تاب بدهند كه در محل چند 

 نفرا... ، نه، هر كسی كارش با خدای خودش است.

فقیر را پیدا بكنند، منازعه ای سر مال نیست. منازعه سر تحقیق می كنند شدید هم تحقیق می كنند كه 

پیدا كردن موردی كه ظواهر قرب در آن بیشتر است، هست. آن را هم اسمش را نباید منازعه گذاشت، بلكه 

مسابقه در خیرات است. اآلن گونه ای است كه در مساجد پنكه و كولر و یخچال و فریزر و تلویزیون می 

 نها منازعه است.خواهند بدهند، سر آ
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مطلب هم صد در صد مادی مالحظه می شود. آن وقتی صحبتی است كه اینها بلند شوند و بروند بگردند و 

 پیدا بكنند، و اصالً شكل صحبت و فرم و تشكیالت فرق پیدا میكند.

 برادر نهاوندیان: چگونه می شود كه فرق پیدا می كند؟

شما برای عوامل قرار دادید. این عدالت اعتدال روحی را باید  برادر حجت االسالم حسینی : شرط عدالت را

نشان دهد. كدام عوامل؟ عواملی را كه میخواهند توزیع بكنند امكانات را، به چه كسانی؟ به آن كسانی كه 

 عامل حقیقی تعاونی هستند. پس ما دورده پیدا كردیم :

 ـ عوامل اتحادیه های تعاونی. 1

 ا كه مدیر هستند.برادر نهاوندیان : اینه

 برادر حجت االسالم حسینی : اینها را عوامل می دانیم، مدیر چرا بدانیم؟

 برادر نهاوندیان: اینهائی كه امكانات می دهند.

برادر حجت االسالم حسینی : امكانات را احیاناً خودش نمی دهد، دوندگی می كند برای رفت و آمد و اینها. 

 جزو مدیران می آورید؟ میرود و می نویسد، اینها را هم

برادر نهاوندیان : به هر حال یا مدیریت داریم ، آن بحث مدیریت كه كردیم یا به هر حال در تعاونی ها مدیر 

 د اریم یا نداریم، یعنی پس تعریف كنیم كه مدیر به چه كسی می گوئیم، عامل به چه كسی می گوئیم.

این باشد كه جائی اداره می شود به وسیله افرادی، می  برادر حجت االسالم حسینی : اگر مدیر را غرضتان

خواهیم ببینیم این مدیریت تا كجا سریان پیدا می كند؟ خوب، مدیریت، یک زمینه نظامی داشتیم كه دولت 

 انجام می دهد. زمینه سازی برای نظام تعاونی.

ه افراد هستند ، چه نسبتی را یک مدیریت خود تعاونی ها می گوئید ، آن وقت آیا نسبت به تحت اداره اش ك

 پیدا می كند؟

برادر نهاوندیان اآلن وارد خصوصیاتش كه نمی خواهیم بشویم. فقط تعریف بفرمائید، اسم گذاری كنید: مدیر 

 كیست؟ عامل كیست؟ كه وقتی بعد از جزوه می خواهد استفاده شود.
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كوچكی پیدا میشود هر گاه  برادر حجت االسالم حسینی : می خواهم عرض كنم كه همین جا یک خط

تسلط شخص مدیر را تا شخصی كه دارد كار می كند و دارد ژاكت می بافد پیش ببرید كه طبق اداره و تدبیر 

او، این فرد كار كند، می خواهیم بگو ییم كه این در تعا ونی با لمره نیست اگر بگویید نیست به معنی فقدان 

كانات ، نه اینكه مدیریتی كه بر گردد به افراد ، این میتواند باشد مدیریت می شود؟بله،مدیریت در توزیع ام

 فقط. 

می خواهم بگویم كه افراد نسبت به آن چیزی كه درست می كنند وانتخاب شغلشان ، خودشان مدیر 

هستند. كما اینكه خودشان مالک هستند ، كما این كه خودشان عاملند ، كما اینكه خودشان در واقع ناظر بر 

 خودشان هستند. ابتدا ممكن است ما نظرات را بعد ها عرض كنیم ،بپذیریم ولی نهایتاً باید بردارید. كار 

برادر معصومی : علی ای حال ،یک فردی هست كه ارتباط بر قرار می كند بین همین عاملهائی كه اینجا 

 هستند ، كه اطالعات اینها را حد اقل هماهنگ بكند. 

ی :به اصطالح اطالعات اینها را هماهنگ بكند، این همین جا وارد شدن یک چیز برادر حجت اال سالم حسین

دیگر است در كارها. عنایت بفرمائید چه عرض می كنم : شما كاسب های قم را اگر اتحادیه نداشه باشند، 

 چگونه كسب می كنند؟ سوهان فروشان اگر اتحادیه نداشته باشند؟

ن فروش خودش به تنهائی كارش را انجام می دهد ولی آنها كار برادر معصومی : فرق می كند،آن سوها

 هایشان مرتبط با یكدیگر است. 

برادر حجت االسالم حسینی :حاال من یكی یكی ،یواش یواش سئوال را می بریم جلو ، سوهان فروش كارش 

 درست كند. با كار كشاورز مرتبط است. گندم را تا كشاورز درست نكند، سوهان فروش نمیتواند سوهان 

ارتباطی با هم دارند؟ كسی هماهنگ می كند آنهارا؟ سوهان فروش با كار كه چراغ ساز هم كارش مرتبط 

است. تا چراغ سازی در شهر نباشد ،سوهان فروش چراغی ندارد كه زی دیگش بگذارد. با كار مسگر هم رابطه 

آن حلمی سازی كه قوطی سوهان را می دارد، اگر مسگر نباشد ، آن پتانسیل هم درست نمی شود ، با كار 

 سازد ، با كار او هم ربط دارد.
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كسی هماهنگ نمی كند،میروند از مغازه قوطی سازی ، قوطی میخرند.این زیر سر این هماهنگی یک چیز 

چیزی قرار دارد. بگذار تا من هماهنگتان كنم، مثل این است كه بگذارید تا من كفالتتان بكنم، قیمومیت شما 

 دست بگیرم.  را به

آقا شما قوطی بساز برای آنها، نه، من نمی خواهم قوطی برای آنها بسازم. كس دیگر سفارشی برای من آورده 

گفته قوطی سوهان بزرگ درست كن. برای او میخواهم بسازم. یک كسی دیگر سفارش آورده قوطی سوهانی 

 برای او درست كنم. كه مسطح قطر آن زیاد نباشد، طول استوانه زیاد باشد، میخواهم

من می خواهم رشته هماهنگی را همین جا ببرم، هماهنگی در كار خصوصی چه كسی میكند؟ آنها به دلیل 

اینكه مال دارند، عزت دارند؟ ولی اینها به دلیل فقرشان در نظر ما حقیر هستند و قابلیت مغزی ندارند برای 

 یت مالی پیدا كرده، محرومیت عقلی پیدا كرده است؟اینكه كار خودشان را بكنند؟ یعنی هر كسی كه محروم

برادر معصومی: آخر این آدم ها ممكن است كه محرومیت هم نداشته باشند هم پولشان را دارند، هم حاال كار 

 هم می كنند.

برادر حجت االسالم حسینی : من سئوال می كنم كه اینكه می خواهید هماهنگ بكنید، چرا دیگران را 

كنید؟ دیگران بالغ هستند و اینها هنوز بالغ نشده اند؟ دیگران رشید هستند و اینها رشد هماهنگ نمی 

 ندارند؟

 برادر معصومی: ماهیت این با جریان آن سوهان فرق می كند، كیفیت كار احتیاج به آن مدیریت دارد.

می خواهد برود سوهان  برادر حجت االسالم حسینی : این اصالً میخواهد سوهان پزی باز كند، این تعاونی ها

 بسازد.

 برادر نهاوندیان : نخیر، یک ارتباط اولیه ای كه دارد.

برادر حجت االسالم حسینی : این رفته و وام گرفته است از یكجا. من خودم رفته ام به عنوان یک شخص 

 خصوصی، رفته ام قرض گرفته ام از پنج نفر آمدم سوهان درست كردم.



188  ···························································································································································  

ند، قرض نرفته اند بگیرند، شما آمده اید به ایشان پول دادید، این پول تحت ملک آقا كسی را نمی شناخته ا

 ایشان در آمد. به ایشان چرا می خواهید اذیت كنید.

 برادر نهاوندیان : به هر حال ایشان آمده است نزد من.

دنبال او و سئوال برادر حجت االسالم حسینی : نخیر، شما رفته اید دنبال او چرا ایشان آمده؟ شما رفته ای 

 كردید كه آقا، شما چه رقمی. اول هم ایشان امتناع میكرده، میگوید میروم كار می كنم.

 برادر نهاوندیان : بخش تعاونی، ایشان است یا من؟

در بخش خصوصی چیست كه اینجا باید  "هماهنگی  "برادر حجت االسالم حسینی : آخر كار این است كه 

را می گوئید در كل كشور كه برنامه ریزی هست در بخش خصوصی هم  "ی برنامه ریز "باشد؟ قضیه 

 هست.

دراین بخش به دلیل اینكه افرادی هستند فاقد ابزار كار، باید تو سر اینها زد؟ خوب، شما باید كار خاصی 

 بكنید كه ما میگوئیم.

 من؟  برادر نهاوندیان: ما كه نگفتیم تو سر آنها بزنید. بخش تعاونی ایشان است یا

 برادر حجت االسالم حسینی : شما بخاطر خدا به این افراد بخش تعاونی خدمت میكنید؟ 

 برادر نهاوندیان: خوب، من در این سه بخش موجود اقتصاد كشور، چی هستم؟

برادر حجت االسالم حسینی : مقصودتان از بخش اقتصادی اینست كه بهره اقتصادی داشته باشید؟ شما 

 برای این عده. "هلل  "خدا  عاملی هستید برای

برادر نهاوندیان: مگر عامل های خدا در سه بخش اقتصاد قانون اساسی قرار نمی گیرد؟! تعریفی كه ما 

ازتعاونی میدهیم باید بگوئیم كه : عضو كیست؟ مدیر كیست؟ شما عرض شود كه مباح ث نحوه مدیریت را 

 مطرح می كنید. اینها درست است و بسیار اساسی.

 ادر حجت االسالم حسینی : من اینجا سئوالی دارم : اینكه میگوئید، مدیر كیست؟ مدیر اعضاء؟ هیچكس.بر
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كه در مورد فعالیت اقتصادی خودشان مثل بخش خصوصی  "سلمنا  "برادر نهاوندیان : اعضاء خودشان، 

 عمل می كنند.

 ت اینجا هماهنگی رها شد.برادر حجت االسالم حسینی : خیلی خوب، تمام شد. پس بنابراین مدیری

برادر نهاوندیان : بله ، حاال اصالً ما كیفیت مدیریت را كه صحبت نمی كنیم. این آقا در مورد امور اقتصادی 

 خودش، مثل بخش خصوصی عمل می كند. اما.

 برادر حجت االسالم حسینی : پس مدیریت در اینجا نافذ برایشان نیست.

ن فعالیت اقتصادی كه خود این فرد در مصالح و مضار خودش انجام می دهد، برادر نهاوندیان : اما غیر از آ

یک كار دیگری هم اینجا می شود ، و آن عبارت است از: مراجعه این آقا به یک جائی، یا مراجعه یک جائی 

به این آقا. تخصیص یک امكاناتی از یک جائی به این آقا، جمع شدن یک امگاناتی در یک جائی برای این 

 قایان. این كارها خودش یک كاری است. این كارها را شما می گوئید:آ

 برادر حجت االسالم حسینی : عامل هستند.

برادر نهاوندیان : اجازه بدهید، انجام این كار ها را می گوئید عاملیت در بخش تعاونی یا میگوئید مدیریت در 

 بخش تعاونی؟

 مدیریت نگذارید، اسم اینها را عامل بگذارید. برادر حجت االسالم حسینی : نه، اسم اینها را

 برادر نهاوندیان : قرار بود بخش تعاونی كه آن آقا باشد.

 برادر حجت االسالم حسینی : بله، آن آقا اقراد هستند، اشخاص تحت

 برادر نهاوندیان : كاری كه او می كند، در چه بخشی است؟ 

 اقتصادی كشور. برادر حجت االسالم حسینی : كار می كند در بخش

 برادر نهاوندیان : در كدام یک از سه بخش اقتصادی؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : ایشان تغذیه می كنند از تعاونی، برای خودشان كار برای تعاونی نمی كنند.

 برادر نهاوندیان : پس اعضاء بخش تعاونی، فعالیت در بخش خصوصی می كنند.
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 بخش خصوصی؟  برادر حجت االسالم حسینی : چرا

 برادر نهاوندیان : شما تعرییف خودتان را از بخش خصوصی بفرمائید.

برادر حجت االسالم حسینی : بخش خصوصی آن است كه برای خودش كار می كند از مال خودش. ایشان 

 برای خودش كار می كند از مال غیر.

ایشان، ایشان شد بخش خصوصی، یا برادر نهاوندیان : وقتی كه من ) به اصطالح صندوق( تملیک كردم به 

 هنوز بخش تعاونی است؟ 

برادر حجت االسالم حسینی : ایشان مادام كه مقروض به شما هست، بخش تعاونی است وقتی كه به هر 

 نسبتی در بیاید، از بخش تعاونی در می آید دیگر.

یک آقائی پشت میز  برادر معصومی: بنده یک چرخ خیاطی احتیاج دارم. مراجعه می كنم به مسجد محل

 نشسته.

برادر حجت االسالم حسینی : اول من یک سئوالی بكنم. دنبال شما می آیند، در به در عقب شما می گردند. 

 شما را در خجالت نمی گذارند.

 برادر معصومی : حاال من از آن آدم های پرروئی هستم.

 پس در حق شما ظالم هستند. برادر حجت االسالم حسینی : نخیر، پس اهل محل تقصیر كرده اند.

 برادر معصومی: اطالع نداشته اند، جرم كه نیست.

 برادر حجت االسالم حسینی : چرا اطالع نداشتند؟ سراغ نگرفتند كه اطالع نداشتند. 

 برادر معصومی: به خاطر اینكه من تا به حال.

 برادر نهاوندیان : موضوع بحث این نیست! چیز دیگری می خواهند بگویند.

برادر حجت االسالم حسینی : بعداً می آیند آنجا، شما را با میكنید، میگوئید، نه، نمی خواهم، میروم سر كار. 

 آنها با كوچكی می گویند كه این مال شما است، مال خدا است. ما عامل رساندن این هستیم.
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در اختیار تعاونی قرار  برادر معصومی : سلمنا، بنده راننده یک وانتی هستم كه روزی یک ساعت وقت دارم

بگیرم. این چرخ خیاطی را هم كه قرار بود به یک بابائی برسانند، و بدهند، رفته بودند پیدا كرده بودند، دیده 

یک نفر چرخ خیاطی الزم دارد، آیا این چرخ خیاطی از مغازه ای كه در بازار هست باید بیاید در این تعاونی 

رد محتاج. بنده یک وانت بار دارم، میروم و میگویم یک ساعت می خواهم یا نیاید؟ مستقیم برود خانه آن ف

 كمک بكنم.

برادر حجت االسالم حسینی : كمک كنم. اینجا معنای تعاون است. می بینید چقدر عزیز است. این را واقعاً 

 می شود گفت كمک كردن. آنجا میخواهند بند بیندازند سر مردم.

باید بروم به یک نفر مراجعه كنم كه آقا این یک ساعت وقت من در اختیار  برادر معصومی: من علی ای حال،

این تعاونی. آن آقائی كه به من می گوید: آقا این چرخ خیاطی از فالن جا باید برود منزل فالنی با وانت تو، 

اید به آن فرد كیست؟ ما به او میگوئیم مدیر. كه می داند چرخ خیاطی كجاست، پولش را چه كسی داده و ب

 كجا برود.

برادر حجت االسالم حسینی : پس بنابراین، دو تا تعریف برای كلمه عامل، می شود داد. یكی اینكه بگوئیم كه 

ما كسانی كه كار می كنند، آنها عامل هستند، بعد آن وقت وقتی رسیدیم به اینهائی كه دارند كارگزاری می 

 ریم.كنند، خدمات می دهند، به اینها اسم مدیر بگذا

حاال بحث این است كه یا كلمه عامل را بگذاریم روی افرادی كه خودشان این را دارند تولید می كنند، برای 

 خودشان هم دارند تولید می كنند. این در اقتصاد عامل هست، ولی درتعاون عامل نیست.

مل تعاونی در اینجا نقش اگر به عنوان نظام تعاونی بگوئید، بازده كارش را كه مالحظه می كنید عملكرد عوا

مؤثر است و روشن میشود. در اقتصاد، در نظام كه بیاید، ولی در فرد كه بیاید، او دارد برای خودش عمل می 

 كند.
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برای چه كسی دارد عمل می كند كه به آن بگوئیم تعاونی؟ یعنی تعاونی تركیبی است از كمک هائی كه 

كه فاقد كار هستند. در نظام كه بیائی كه نظر به افراد نداشته دارند بندگان خدا می كنند برای یک عده ای 

 باشی: این دسته از نیرو تاثیر گذاشتند، تأثیر دیگر.

البته این مفهوم كه جدا بكنیم كارگران را از بخش تعاونی، بلكه اثر بخش تعاونی بدانیم این را باید دقت كرد 

جا می افتد یا نمی افتد؟ چگونه جا بیندازیم. ولی  كه این در تعبیر هم صحیح است؟ این تعبیر در عرف

بگیرید و نهایت یک فرق با عاملین زكوه داشته باشد كه در  "و العاملین علیها  "عوامل را مثل عاملین زكوۀ 

آن جا سهمی برایش می رسد، اینجا سهم به آنها نمی د هیم چرا؟ چون هلل دارند كمک می كنند. تعاون 

 است.

 یان : آنجا هلل نیست؟برادر نهاوند

برادر حجت االسالم حسینی : آنجا برای دولت است. آنها برای دولت دارند خدمت می كنند. اینها برای خدا 

 دارند خدمت می كنند.

 برادر نهاوندیان : تغایر دو چیز در طول هم را كه قرار ندادیم! هلل ولد وله را میشود 

چند بخش كنیم، كسانی كه میخواهند اجرت بگیرند و كار  برادر حجت االسالم حسینی : نه، خواستیم

كنند،بروند استخدام دولت بشوند. كسانی كه می خواهند تعاون بكنند، همكاری دارند می كنند. او آقائی كه، 

 مدیری كه آقا گفتند با آن آقائی كه راننده است، آن مدیر احساس مدیریت نمی كند.

 رفه است خالصه.برادر نهاوندیان: یعنی تعاون یكط

برادر حجت االسالم حسینی : نخیر، تعاون راننده اتومبیلی كه می خواهد چرخ را ببرد با آقای منشی كه دارد 

 حساب می كند با كسی كه دارد اطالعاتش را هماهنگ می كند، اینها دارند به هم كمک می كنند.

 برادر نهاوندیان : همه اینها یک طرفه رابطه هستند.

ت االسالم حسینی : نخیر، اینها رابطه است، اینها افرادی هستند كه با هم یک نظام را می سازند، با برادر حج

 همدیگر دارند كمک می كنند.
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 برادر معصومی: یک كسی هست كه آنها را هماهنگ می كند.

ده، اینها برادر حجت االسالم حسینی : احسنت، من می گویم این آقائی كه هماهنگ می كند با آن آقای رانن

 دو فرد تعاونی هستند.

 برادر معصومی: درست است كه دو فرد هستند، ولی یكی از آنها هست كه مسؤلیت بیشتری دارد.

برادر حجت االسالم حسینی : احسنت، پس این دو نفر تعاون هستند، اینها دارند تعاون می كنند، طرفینی 

 هم هستند، یک طرفه نیست.

 ون در طرف به همدیگر است.برادر نهاوندیان: تعاون ع

برادر حجت االسالم حسینی : االن، این مدیر بدون آن راننده ای كه می گوید من وقت می گذارم، نمی تواند 

 چرخ را ببرد؟

 برادر نهاوندیان : انتفاعش به چه كسی میرسد.

 برادر حجت االسالم حسینی : انتفاع آن هلل است. به هر دو تا میرسد.

 ن: انتفاع اقتصاد جمهوری اسالمی را دارد می سازد.برادر نهاوندیا

برادر حجت االسالم حسینی : اقتصاد اگر شما میفرمائید، آن را مادی بفرمائید، نگوئید اقتصاد. اگر اقتصادی 

الهی باشد كه زمینه ای است برای هر دو اینها. الحمد ال... كه خدا پای سالمی به او داده كه بتواند پا را روی 

 گاز بگذارد، دست سالمی به او داده كه بتواند حسابرسی كند. پدال

برادر نهاوندیان : این بحث اقتصاد كه میفرمائید فواكه در جنات را هم جزو تولید نا خالص ملی میگذارید؟! 

اقتصاد الهی برای جمهوری اسالمی وقتی حضرتعالی بخواهید بحث كنید، آیا فواكه در جنت را در حساب می 

 یا نه؟آورید 

برادر حجت االسالم حسینی : ما هر چیزی را كه گسترش امكانات مادی در جهت قرب الهی می آورد، این را 

 اقتصادی می دانیم.
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برادر نهاوندیان : حاال در این اقتصاد كه مورد بحث است، تعاون اگر قرار باشد دو طرفه باشد، باید دو طرف 

 د را صحبت می كنیم.انتقاء اقتصادی داشته باشند، بخش اقتصا

برادر حجت االسالم حسینی : نه، یعنی اقتصاد باید زمینه ای برای تعاون هر دو باشد اقتصاد گسترش زمینه 

در جهت قرب الهی. یعنی این چرخ خیاطی كه آمده، هم وسیله خدمتی می شود. برای آن مدیر و هم وسیله 

 خدمتی می شود برای آن راننده.

موقع است كه تعاون را شما به معنائی به كار میگیرید كه اقتصاد هم از اجزاء آن است.  برادر نهاوندیان: یک

نظر المؤمن الی اخیه  "چون دو نفر هم كه یک نظر محبت آمیز هم به یكدیگر بكنند در مسیر تقرب الی ا...، 

 برای او ثواب نوشته می شود. "نظر مودته 

ه تنها اقتصاد را، سیاست را، همه چیز را كمک به همدیگر برای این تعاون به این معنای عام. یعنی شما ن

 قرب الی ا... می دانید.

برادر حجت االسالم حسینی : آن وقت تعاونی جزء مسائل بخش اقتصاد نیست آن وقت این تعاونی در بخش 

 فرهنگ هم هست. در بخش سیاست هم هست. در بخش اقتصاد هم هست.

شد یافته معنوی امكان اجراء و پیاده شدن دارد، نه در این جامعه فعلی برادر معصومی: در یک فرهنگ ر

موجود ما. باید برویم یک چیزی تهیه كنیم كه بشود در این جامعه آن را پیاده كرد این جامعه كه نمی تواند 

 این ها را تحمل كند. 

 جامعه در سطح پائین قرار دارند، به خاطر اینكه از امام كه بگذریم اكثراً.

برادر حجت االسالم حسینی : خوب، پس تعاون مطلوب را می آئیم ترسیم می كنیم، می فهمیم معنی تعاون 

 چیست. 

تعاون را كه فهمیدیم، بعد می آئیم با همدیگر كمک می كنیم كه حاال اگر بخواهیم این جامعه را به طرف 

جه اینطرف؟ اگر شد این طرف چشم. اگر در 181مطلوب ببریم، چه باید كرد؟ باید راه را وارونه حركت كرد؟ 

 گفتیم بیائیم مدح ماده را بگوئیم، می آئیم مدح ماده می گوئیم.
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برادر نهاوندیان : حضرتعالی كه میفرمودید اصالً این بخش تعاونی، ما به این صورت بخش و طرح داریم می 

 نویسیم، این خودش اصالً برای انتقال است.

را به  "بر "؟ من می خواهم ببینم اگر "و تعاونوا علی البر و التقوی  "چرا  برادر حجت االسالم حسینی :

  "بر"كسی بخواهند تعاون بكنند، تعاون در اصطالح قرآن، این تعاون بر 

 برادر نهاوندیان : در شكل مطلوبی كه میفرمائید به سازمان نمی رسد.

 برادر حجت االسالم حسینی : مگر اسالم نظام ندارد؟

 نهاوندیان : نه، خودشان می كنند.برادر 

 برادر حجت االسالم حسینی : اگر نظام بخواهد تعاون بكند، باید چكار بكند؟ 

 برادر نهاوندیان : شما معتقدید كه اسالم نظام دارد؟

 برادر حجت االسالم حسینی : پس ندارد؟

 برادر نهاوندیان : اگر معتقد هستید، پس طرح نوشتن آن دیگر چی هست؟ 

 ادر حجت االسالم حسینی : نظام دارد در مرحله نظام ارزشی، در مرحله نظام اجرائی وظیفه ما است.بر

 برادر نهاوندیان : در مرحله نظام اجرائی، مرحله جامعه هم لحاظ است یا نه؟

برادر حجت االسالم حسینی : حتماً، روی سر. نقطه مطلوب را شما معین بكنید، یا به طرف آن حركت می 

 م.كنی

 برادر نهاوندیان : شما اصالً قانون اساسی را به عنوان گذر می دانید یا مطلوب؟ 

 برادر حجت االسالم حسینی : قانون اساسی به اصطالح كلیاتی دارد.

 برادر نهاوندیان : فرموده اید طریقیت دارد، آن بحث قبلی شما را من می خواهم استفاده بكنم.

قیت دارد، كه هر كسی، هر رقم آن را بكشد، میشود آن را به صورت برادر حجت االسالم حسینی : طری

مطلوب درست كرد. می شود به صورت ضد مطلوب آن را درست كرد. چون الحمدا... اینقدر اجمال دارد، می 
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قانون اساسی، نوشته تعاون اسالمی، در ابواب فقه كه تعاونی اسالمی  "تعاون  "گوئید نه، االن همین كلمه 

 .نداریم

و  "بر "قرآن در معنای عام به كار برده است. یعنی سیاست هم  "تعاونوا علی البر و التقوی  "فقطه كلمه 

 است؟  "تقوی  "

برادر نهاوندیان : خوب، وقتی در قانون اساسی در سه بخش اقتصادی گفته، ما االن داریم طرح قانون تعاونی 

 در اقتصاد جمهوری اسالمی.

سینی : خیلی خوب، پس برو تقوی را، در اقتصاد، اول باید با قید اقتصاد آن را معین برادر حجت االسالم ح

 در اقتصاد چیست؟  "و تقوی "بر "كرد. 

 كه بر سه بخش حاكم است. "تقوی  "و  "بر "برادر نهاوندیان : 

اول در سه بخش  "تقوی "و  "بر "برادر حجت االسالم حسینی : برای یک بخش آن، بخش تعاونی،

 ."تعاونوا علی البر و التقوی  "آن را میگوئیم، تعاونی اسالمی  "تعاونی "قتصادی آن چیست؟ آن وقت ا

را كه ما در جامعه داریم. باید در طراحی  "تقوی "و  "بر "برادر نهاوندیان : سئوال ایشان این بود كه درجه 

 برای این جامعه مالحظه بكنیم یا نه؟

را، ما اول بفهمیم خودش چگونه است، نرویم اول در جامعه. اول مطلوبمان را برادر حجت االسالم حسینی : چ

خیالی رسم بكنیم بعد ببینیم جامعه ما چگونه است، تفاوت این با آن مطلوب خیالی چیست، بعد اگر 

 بخواهیم به این خیال نائل شویم.

وقت با نظر نكردن به جامعه، تنظیم برادر نهاوندیان : پس در نظر اول نمی خواهید جامعه را نگاه كنید. آن 

 اجرائی نمی توانید بكنید. تعاونی كه در فقه نداریم.

 .پ"تعاونوا علی البر و التقوی  "برادر حجت االسالم حسینی : تعاونی در قرآن داریم 

به برادر نهاوندیان : عیب ندارد، تعاونی در فقه نداریم، آنجائی هم كه نظر می كنند به احكام بدون نظر 

 جامعه. آنجا جایش فقه است پس در مرحله ای كه نظر ندارید به جامعه، تعاونی پیدا نشد.
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 برادر حجت االسالم حسینی : چرا نشد؟

 برادر نهاوندیان : پیدا نشد دیگر.

 برادر حجت االسالم حسینی : یعنی در فقه پیدا نشد.

 برادر نهاوندیان : بله.

سئوال كنید : آیا  "از همه فقها  "هست  "می خواهیم بگوئیم، برادر حجت االسالم حسینی : در فقه 

 ؟ می گوئید : بله."تعاون "و  "تقوی "و  "بر"مصادیقی در احكام دارید برای 

برادر نهاوندیان : پس ما در مرحله عدم نظر به جامعه و مسائل جامعه مقید و محدود هستیم به ابواب وقتی 

 كه آقایان...

 حسینی : احسنت، لذا می گوئیم وجوه بریه، جزء تعاونی ها است.برادر حجت االسالم 

 برادر نهاوندیان : حاال میخواهیم تنظیم اجرائی كنیم. پس آن مقداری كه.

برادر حجت االسالم حسینی : یک لحظه اجازه دهید. من می گویم شما روی منبرها بگوئید صندوق علی بن 

 موسی الرضا. بگوئید كه در حرم.

صومی: هیچ كس قبول نمی كند، اصالً در صد آن را خیلی پائین می آورد. آن پولی را كه در این برادر مع

صندوق می ریزند با آن پولی كه در حرم حضرت رضا علیه السالم می ریزند، یكی خواهد بود؟ لذا یكی 

 نخواهد بود.

د برای نقطه مطلوب برادر حجت االسالم حسینی : ما صندوق را تأسیس می كنیم كه بعدها یكی بشو

رسیدن. االن هر چه پول آمد آنجا، به نسبت كل صندوق ها توزیع می كنیم، بریزیم در همه صندوق ها. 

خودمان داریم می ریزیم. باسالم و صلوات هم می بریم می ریزیم. براین اینكه مردم بفهمند، وقتی به 

قای معصومی مثالً یک كیف اسكناس حضورتان عرض كنم كه، مثالً عرض می كنم : شده سهم شاهرود آ

 شده.
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سعی می كند این را با استقبال بیاورند، جماعت بیایند، بدرقه بیایند پیشباز بیایند، شربت و جائی بدهند ، 

كه این پول از حرم حضرت رضا علیه السالم آمده وارد صندوق شده، بعد هم تقسیم كنند، بعد كم كم مردم 

سالی یک بار كه این كار انجام گرفت، پس متوجه می شوند كه این پول را چه متوجه می شوند كه بابا جان 

 بروند آنجا بریزند، چه خودشان بریزند در این.

ما صحبتمان این است كه شما گیرتان به خاطر چیست؟ به خاطر این است كه انگیزه در مردم نیست، یا به 

 خاطر این است كه درست روی انگیزه كار نمی شود.

نهاوندیان : این بحثی را كه امروز ما به آن رسیدیم، تعریف عامل، و تعریف مدیر را در سه بخش  برادر

 بنویسیم. به نظر من این خودش یک روشنائی كلی را حاصل می كند.

 برادر حجت االسالم حسینی : قدم خیلی مهمی است.

 برادر نهاوندیان : یعنی وقتی ما میگوئیم بخش دولتی، یعنی چه؟

ولی فقیه یا واله او یا یعنی اجیرهای او؟ اگر دولت با كسی قرار داد مصارعه بست، آن كس هم كه  یعنی

طرف قرار داد دولت است، جزء بخش دولتی می شود یا نمی شود؟ اگر ما این را در جلسه آینده حتی نیم 

 ساعت روی آن، ازخدمتتان استفاده كنیم، چون االن وقت تمام شده است.

االسالم حسینی : به هر حال مسائل تان این است كه : عامل را براین فرد اگر بگذاریم و مدیریت برادر حجت 

را از آن بخواهیم قطع بكنیم، اختیار اموال را هم دست خودش بدهیم كه برای خودش دارد كار می كنید. 

باشد؟ می شود این نمی شود عامل بخش تعاونی، می شود عامل برای خودش. چرا كه عامل بخش تعاونی 

 در اینجا گذاشت كه ما پول نمی دهیم جز به شركت. "اللهم اال ان یقالی  "یک 

باز هم اینها شركت خصوصی درست كرده اند. بگوئیم كه شركت خصوصی مشروط به این است كه مال 

 نداشته باشد، مدیریت نفوذش بر اینها یا هست یا نیست.

نمی شود. می شود شرقی و غربی. اگر مدیریت را هم بخواهید به  اگر سلب نباشد كه واقعش تعاونی اسالمی

 دخالت بدهید در هماهنگی آنها، به فرمایش آقای معصومی، این از اختیارات مكلف. "ما  "نحو 
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برادر نهاوندیان : ایراد شما خالصه این است كه : آن كسی كه پول میگیرد اسم او را مدیر تعاونی بگذاریم و 

 میدود و پولی هم نمی گیرد عامل تعاونی؟!.آن كسی را كه 

 برادر حجت االسالم حسینی : احسنت، آفرین، دقیقاً همینطور است.

 برادر معصومی: اصالً بیائیم پائین تر، آن كسی كه در را قفل می كند!

دارند برادر حجت االسالم حسینی : نه، مدیران تعاونی آنها هستند، حق هم دارند كه كارگر بگیرند. حق هم 

كه كار بكنند. آن شخص بخش خصوصی كه شد آن مدیریت در تولیدات تعاونی می كند. تعداد مدیران 

 چقدر است؟ به عدد تعداد واحدهای تولیدی و توزیعی.

برادر نهاوندیان : حتماً میفرمائید معنای اداره را هم اگر اشكال كردند كه : بابا اداره یک معنائی دارد، می 

 بر اساس فرهنگ خودمان تعریف كردیم. گوئیم بله، ما

برادر حجت االسالم حسینی : نه، اداره را در بخش خصوصی چگونه می خواهید معنی كنید. مدیریت در 

 بخش خصوصی با كیست؟

 ."مدیر "برادر نهاوندیان : اگر كارگر هم نداشته باشد، خودش را كه اداره می كند پس میشود 

كل ما یقول  "ه، می خواهیم ببینیم در بخش خصوصی مدیریت با كیست؟ برادر حجت االسالم حسینی : ن

آنجا، این جا هم همین است. عامل آن هم، این آقایان هستند. مگر نه اینست كه دولت میگوید ما  "

 خدمتگزار مردم هستیم؟ ما یک ذره اش را خواستیم اجرا كنیم.

 دیریت ندارند.برادر نهاوندیان : آن وقت این عامل ها هم كه دیگر م

 برادر حجت االسالم حسینی : در حاكمیت بر آنها نه، بین خودشان دارند تعاون میكنند، برابر هستند با هم.

 برادر نهاوندیان : هیچ پائین و باال هم ندارند؟

كه بر  برادر حجت االسالم حسینی : این پائین و باالئی كه دارند، پائین و باالئی كه دارند، پائین و باالئی است

 حسب موضوع كارشان، نه به عنوان آمر و مأمور، و حاكم ولی در تصرف باشند.

 برادر نهاوندیان : یعنی در جهاد هم كه مردم میروند، پائین و باال ندارند.
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 برادر حجت االسالم حسینی : امیری كه در آنجا هست، چرا آنجا امیر دارند.

اجتماعی مگر نیست؟ مگر مدیریت بر نمی دارد؟ كار اجتماعی  برادر نهاوندیان : این هم از آن جمله امور

 بدون مدیریت مگر ممكن است.

برادر حجت االسالم حسینی : حاال، مدیریت بین عوامل ما باز یک معنای دوم دیگری باید برای آن صحبت 

و عامل را مثل كنیم، به هر حال سئوال از این است كه شما مدیریت را اگر بخواهید نفوذ بدهید به عامل، 

اجیر بكنید، اصالً تعاونی، تعاونی نیست. می شوند مستخدمین دولت. یا مستخدمین مردم. اینها را از 

 مستخدمینی در بیاورید.

 والسالم علیكم و رحمه ال... و بركاته.

 

 

 



 14جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

  1363 ماه آذر ششم –سه شنبه 

 يينحس والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 تعاونی كلی طرح بررسی جهت –واحد طرح و برنامه 

برادر نهاوندیان : جلسه قبل بحث عاملیت در تعاونی ها شروع شد. و در بیان اینكه عامل در تعاونی چه كسی 

است؟ و مدیر در تعاونی كیست؟ قرار بر این شد كه تعریف كنیم، و بعد رسید به اینكه خالصه اصالً اینكه ما 

خش تعاونی، اعضای این بخش تعاونی و مشمولین این بخش تعاونی چه كسانی هستند؟ و البته می گوئیم ب

نكات جالبی نیز در مورد اینكه مدیریت در مورد بخش تعاونی به هیچ وجه نباید بنحوی اعمال بشود كه 

 سلب اختیار از این افراد بكند، گفته شد.

ه ادامه پیدا كند. بک مقدار نیز تأكید روی این مطلب شد كه این بحث نا تمام ماند و قرار شد كه این جلس

كه كمک مادی به ضعفاء كه مشمولین این بخش تعاونی هستند )به تعبیر حضرتعالی(، به چه نرخی باید 

 انجام شود؟ آیا به نرخ از دست دادن عزت و حریت آنها؟ یا نه.

هم می باید مورد تحقیر قرار بگیرند یا نه؟ كه  یعنی اینها به لحاظ اینكه از نظر مادی محروم هستند درنظام

 بحثی بسیار اساسی بود.

 "حاال در واقع ادامه همان بحث است. من با این جمالت اضافه كنم كه ما به هر حال یا در بخش تعاونی

 می گیریم. "مالكیت "را  "وجه ممیز "و  "فارق 

مائید كه مثالً در اراضی خراجیه، اگر هم این اراضی با همین بیانی كه از حضورتان استفاده كردیم. یعنی میفر

را دولت در اختیار مردم قرار دهد، اجاره بدهد و بعد خراج بگیرد، این را حضرتعالی جزأ بخش دولتی می 

 آورید، به لحاظ اینكه مالكیتش، مالكیت دولتی است.
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 دانستیم. "نحوه مالكیت آن "اگر چنین شد، پس در واقع وجه ممیز را در هر بخشی 

حال، برگردیم به آن بحث مالكیت گذشته كه حضرتعالی میفرمودید كه ما دو جور مالكیت در فقه بیشتر 

 نداریم. 

 یكی مالكیت خصوصی است و د یگری مالكیت دولتی. مالكیت عمومی كه بعضی ها گفته اند، صحیح نیست.

 "نحوه مالكیت "ن بخش ها و وجه ممیز، اگر اینگونه باشد و این دو مقدمه را با هم جمع كنیم فارق بی

 "است. دو نوع مالكیت هم كه بیشتر نداریم، خصوصی و دولتی. پس به این ترتیب اصالً بخشی به نام 

، كه آن وقت قیود دیگری را  "زیر بخشی از بخش خصوصی "می شود  "تعاونی "معنی ندارد،  "تعاونی

كه در آن تعاون وجود دارد و كمک مثالً دولت یا هر یعنی یک قید بزنیم بر بخش خصوصی، بخش خصوصی 

 كسی دیگر می باشد.

 برادر حجت االسالم حسینی : در تأسیس آن تعاون است.

برادر نهاوندیان: در تأسیس آن تعاون است و بخش خصوصی كه در تأسیس آن تعاون نیست. اینها می شوند 

 مدیریت وعاملیت هم باز كامالً اثر دارد. دو زیر بخش از بخش خصوصی كه آن وقت این در همین بحث

است، یک معنی  "مالک  "غیر از  "عامل  "عامل بودن را اگر ما تأثیر پذیر از مالكیت بگیریم یعنی بگوئیم 

 دارد.

است، یک معدن دارد. مدیر باز با این سه تا، مدیر غیر از عامل و غیر  "مالک  "خود  "عامل  "اگر بگوئیم 

 ک معنی دارد. اگر به هر كدام از اینها میتواند انطباق پیدا كند. این را اگراز مالک است، ی

 برادر حجت االسالم حسینی : قانون اساسی خدمت شما هست؟

 برادر نهاوند یان : می آورم.

نظام اقتصادی  "برادر حجت االسالم حسینی : بسم ا... الر حمن الر حیم ، اعوذ با. .. من همزات الشیاطین 

ی اسالمی ایران بر سه پایه، بخش دولتی، تعاونی، خصوصی بر برنامه ریزی منظم و صحیح استوار جمهور

 ."مالكیت "پس این صحبت از نظام دارد. و نظام غیر از این است كه بگویید  "است



 ····························································································  213 

 برادر نهاوندیان : ذیل این اصل راهم قرائت بفرمائید. مالكیت در این سه بخش

: بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن برادر حجت االسالم حسینی 

بزرگ، بانكداری ، تأمین نیرو، سدها، شبكه های بزرگ آبرسانی ،رادیو، تلویزیون، پست، تلگراف ، تلفن، 

 كشتیرانی ، راه، راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی در اختیار د ولت است.

اونی شامل شركت ها و مؤسسات تعاونی و تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط بخش تع

 اسالمی تشكیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود كه مكمل فعالیت 

 ."های اقتصادی دولتی و تعاونی است

كار، سه زیر نظام گفتند. یعنی سه سیستم از یک سیستم كلی كه نظام خوب، پس بنابراین سه بخش را اول 

 جمهوری اسالمی است در اقتصاد.

 نظام اقتصاد دارای سه بخش است :

 معنای آن این نیست كه مالكیت سه بخش است. مالكیت در این سه بخش.

 برادر معصومی: در بخش دولتی آن، مالكیت عمومی ذكر گردیده است.

 یان: پس می شود كه اصالً یک نوع مالكیت بیشتر ند اشته باشیم، اشكالی ندارد.برادر نهاوند

 برادر حجت االسالم حسینی : بله، هیچ اشكالی ندارد.

 برادر معصومی: جالب این است كه در همان بخش دولتی، مالكیت عمومی ذكر گشته است.

كیت در آن سه بخش، تا جائی كه با اصول مال "برادر حجت االسالم حسینی : و در آن دو تا ذكر نشده است.

اقتصادی كشور  ةدیگر این فصل مطابق باشد، و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود، و موجب رشد و توسع

 گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی است.

 یم.نحو مالكیت نداریم. سه بخش داریم، و مالكیت دراین سه بخش دار سح

 نهاوندیان : خیلی خوب، ما كه استناد به قانون اساسی نكردیم، استناد به فرمایش حضرتعالی كردیم. برادر
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حجت االسالم حسینی : ما میگوئیم سه بخش داریم، سه زیر سیستم داریم و این سه زیر سیستم هم،  برادر

 هم كدامشان یک سیستم هست یک نظام هست و سه بخش هست در این نظام. 

سه بخش مالكیت در آنها چگونه هست؟ آنگونه كه اسالم قرار داده است. خصوصی است و دولتی،  این

خصوصی آن، گاهی تأسیسی است نسبت به كسانی كه قدرت مالی آنها ضعیف است. هیچ اشكالی در این 

 نیست.

حضرتعالی كردیم. حضرتعالی : اصالً ما كه استناد به قانون اساسی نكردیم، استناد به فرمایش  برادرنهاوندیان

 فارق بین بخش.

حجت االسالم حسینی : بنابراین، از موضع بخش كه می آئیم و از موضع تنظیمات نظام كه می آئیم،  برادر

 سه بخش دارد.

 نهاوندیان: اینها سه قسم هستند هم عرض هم یا نه؟ برادر

 جاوز نكنیم.حجت االسالم حسینی : نه ، ببینید ما از قانون اساسی ت برادر

نهاوندیان : تجاوز نمی كنیم، سئوال بنده این است اگر ما به قانون اساسی بخواهیم احترام قائل شویم،  برادر

 قاعدتاً حرف غیرمنطقی كه نزده است؟

 حجت االسالم حسینی : نخیر. برادر

 نهاوندیان : خیلی خوب، سه قسم مالكیت داریم. برادر

 بخش داریم، نه سه قسم مالكیت.حجت االسالم حسینی :سه  برادر

 نهاوندیان : عیب ندارد. این سه قسم اقسام، هم عرض هم هستند یا نه، یكی مند رج دردیگری است؟ برادر

حجت االسالم حسینی : نخیر، سه بخش كه داریم،این سه بخش، نه این سه قسم، این سه بخش سه  برادر

 سیستم زیر نظام.

 فرق می كند؟نهاوندیان: بخش با قسم  برادر
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حجت االسالم حسینی : من عرضم این است كه سه بخش كه داریم فرق آن این است كه می خواهد  برادر

 هیئت مجموعه را ذكر كند. سه تا هیئت زیر مجموعه دارد.

 نهاوندیان: اینها متداخل درهم هستند؟  برادر

 حجت االسالم حسینی : نخیر، نیستند.  برادر

 از هم جدا هستند ، یک قسمی د ارد كه در هر سه اینها جاری است. نهاوند یان: پس برادر

 حجت االسالم حسینی : بله، و اقتصاد كشور برادر

نهاوندیان : بسیار خوب، حاال سئوال حقیر این است كه فارق، وجه ممیز در هر تقسیمی، یک چیز  برادر

فی( باید باشد كه وجع تقسیم می است. یک چیز مورد اختالفی ) مختل "مقسم "مشترك باید باشد كه 

 باشد.

 است. "مقسم  "حجت االسالم حسینی : بسیار خوب، نظام اقتصادی برادر

 نهاوند یان: بسیار خوب، اقتصاد در هر سه اینها هست. برادر

حجت االسالم حسینی : اقتصاد در هر سه اینها هست، هر سه هم مجموعه هستند ، واحد هستند، سه  برادر

م، یا سه واحد بزرگ د اریم. سه پایه داریم كه بر این سه پایه نظام استوار است. تركیب این سه واحد داری

 پایه، یک وحدت جدید تركیبی را میدهد كه نظام هست.

اینها سه تا وحدت است. یک وحدت آن با كمک دولت پول را او ) دولت( می دهد، خو دشان پول  همه

ت یا مردم می دهند ، خود او پول ندارد، كار میتواند بكند ولی پول ندارد. ندارند، یک وحد ت آن ، پول را دول

 یک وحدت آن اینگونه است.

وحدت تركیبی دیگر داریم كه خصوصی است، هم پول دارد هم خودش می تواند مستخدم بگیرد كار  یک

یک وحدت تركیبی كند، الی آخر. پس بنابر این یک وحدت تركیبی داریم كه نیازمند است به كمک مالی. 

 هم داریم كه نیازمند نیست.
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وحد ت تركیبی هم داریم مال دولت كه نیازمند نیست، مال خودش هم نیست. باید به جهت عامه  یک

 مصرف كند. به جهت عموم مصرف كند. اتفاقاً هر سه اینها وجه فارق روشنی هم دارد و ابهامی در آنها نیست.

ا كه حل كرد. مالكیت اصالً همان دو نوع بیشتر نیست. مالكیت عمومی معصومی: پس مسأله مالكیت ر برادر

همان مالكیت دولتی است. صریحاً می گوید این بخش دولتی، شما فكر می كنید مالكیت عمومی در اختیار 

بخواهیم قبول كنیم،  ادولت قرار می گیرد؟ پس بنابراین مالكیت عمومی اگر بر فرض وجود خارجی آن ر

 ت دولتی است، یعنی خارج از مالكیت دولتی چیز دیگری وجود ندارد.همان مالكی

 حجت االسالم حسینی : بر اساس قانون اساسی وجود ندارد. برادر

 نهاوندیان : وقف عام چیست؟ برادر

 حجت االسالم حسینی : وقف عام، موقوفات عمومی یا وقف خاص؟ برادر

 یان: وقف عام. برادرنهاوند

حسینی : وقف عامی كه اختیار آن دست دولت می افتد؟ اصال چه كسی نظارتگر و عهده حجت االسالم  برادر

دار موقوفات است؟ االن پول حضرت رضا علیه السالم را امام خمینی تصرف می كند و می گوید بفرستید 

 برای خرمشهر خانه بسازند.

 نهاوندیان : وقف عام در اختیار دولت است؟ برادر

 سینی : اینطور عمل میشود دیگر. یعنی ولی مسلمین حق دارد چنین تصرفاتی را.حجت االسالم ح برادر

نهاوندیان : نه، ببینید چون ما در مقام این هستیم كه می خواهیم زیر ساخت را بنویسیم ، االن در  برادر

ل جمهوری اسالمی بین خود آستان قدس و تصرف امام در خمس و از این قبیل، فرق قائل هستیم با اموا

 دولت. ما در این عینیت می خواهیم مشخص كنیم.

حجت االسالم حسینی : نه، فرقی كه می خواهد بگذ ارد مثل این است كه دولت از چندین راه پول در  برادر

 می آورد در صند وقهای مختلف.

 نهاوندیان : تعبیر دولت اخص از حكومت در قانون اساسی می باشد. برادر
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ی : حكومت اسالمی از پول تمبر دارد، پول تمبر میگیرد مالیات هم علی حده می حجت االسالم حسین برادر

گیرد ، عوارض نوسازی هم می گیرد. مالیات هائی كه مال شهرداری هم هست می گیرند، مالیات هائی 

 گمركی را هم میگیرد.

 نهاوند یان: فرق می كند همه اینها. برادر

مه شان فرق می كند، در عین حال وجه مشترك جامع آنها، این حجت االسالم حسینی : اینها كه ه برادر

است كه در قبضه اختیارات حكومت است. می خورد دو بخش بشود ، یكی بخش دولت، یكی بخش حاكم. 

 باالتری را نگاه می كنیم. "مقسم  "آخر كار میرویم 

می رویم وجه مشترك چیست؟ مقسم های باال كه  "های پائین كه بیائیم، گم می شویم. در  "مقسم  " در

دولت دست كیست؟ تنفیذ دولت هم مثالً به تنفیذ امام است. آخر كار میرسیم می بینیم كه نفوذ امام است، 

 نفوذ فقیه است، بر حق است.

 : مثالً با شرط حفظه غبطه، كه فارق باشد با اموال خودش. برادرنهاوندیان

 هم، منهای این شرط ها در مصرف آن نیست. حجت االسالم حسینی : در هیچكدام آنها برادر

نهاوندیان: بله خواستم فارق بین اموال شخصی خودش با اموالی كه د ر اختیارش است. فارق آن این  برادر

 است.

 حجت االسالم حسینی : اموال شخصی چه كسی؟ برادر

 نهاوندیان : اموال شخص ولی. برادر

 ارثی كه از پدر امام خمینی به ایشان رسیده است؟ حجت االسالم حسینی : شخص ولی، یعنی برادر

 نهاوندیان : بله. برادر

 حجت االسالم حسینی : این ربطی ندارد به این بحث. برادر
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كاری به آن بحث نداریم، ما عنوان حكومت و مقام تصدی را در كار داریم. اینها هر چه پر بخورد درجزئی،  ما

بودجه شهرداری قم كم آمده یا زیاد آمده، بودجه فالن جا كم آمده یا  بگوئید كه آقا این مال شهرداری است،

 زیاد آمده، آخرش كه به منتهی الیه می رسیم، مال حكومت اسالمی است.

 نهاوندیان: خوب، پس ما یک مالكیت خاصی نداریم. برادر

 حجت االسالم حسینی : مالكیت تعاونی نداریم، نخیر. برادر

 خوب، آن هبه هائی كه.  نهاوندیان : خیلی برادر

 معصومی: مالكیت عمومی هم غیر از مالكیت دولت نداریم. برادر

 نهاوند یان: بر اساس قانون اساسی. برادر

یک  "دولت  "حجت االسالم حسینی : یک مالكیت دولت داریم، یک مالكیت حكومت داریم ببینید برادر

 . در فقه معنایش جدای از حكومت نیست.تعریفی دارد در قانون اساسی، یک تعریفی دارد در فقه

 نهاوند یان: بله، یعنی هر جا كه درفقه اگر دولت گفته می شود، حكومت است. برادر

حجت االسالم حسینی : چه می خواهد مرتبه پائین آن باشد، اسم یک عده خاصی را كه مجلس تعیین  برادر

، هر جا باشند ، همه اینها تحت دولت اسالمی میكند، یگذارند دولت. چه قضات باشد، چه نظامی ها باشند

این نیست كه آقای  شهستند. یعنی وقتی كه میگویند مالكیت جهت، اینجا جهت دولت مالک است، معنای

 موسوی مالک است بلكه حكومت مالک است.

برده می شود، معصومی: این مسأله مالكیت دولت هم فقط در آئین نامه ها و. ... میتواند بیاید و اسم آن  برادر

 دیگر از آئین نامه به باالتر وقتی كه بر خورد بكنیم، باید همان حكومت در نظر گرفته شود.

 حجت االسالم حسینی : نظام جمهوری اسالمی. برادر

 نهاوندیان : پس به این ترتیب، باز مشكل میشود.  برادر

 حجت االسالم حسینی : چرا؟ برادر
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تعاونی كه داریم صحبت می كنیم، صحبت ما این بود كه یک جائی است به  نهاوندیان : در همین بخش برادر

نام تعاونی ) استاد حسینی: یک بخشی است به نام تعاونی ( كه دولت امكاناتی را به اینها می دهد ، و اینها به 

 افراد.

 حجت االسالم حسینی : به فقرای مسلمین كه پول داده می شود.  برادر

این صندوقی كه هست، پس می شود صندوق دولت، تا زمانی كه تخصیص پیدا نكرده نهاوندیان :  برادر

 است،پس مالكیت آن ، مالكیت دولتی می شود. 

 حجت االسالم حسینی : عیبی ندارد، چون قبل از دادن به او است. برادر

ی شود، می شود نهاوندیان : بسیار خوب، پس بخش تعاونی، ببینید آن قسمتی كه به دست فرد داده م برادر

بخش خصوصی بنا به فرمایش حضرتعالی. پس خود آن فرد عملیات و فعالیت هایش و پولی كه به او می 

. آن صندوقی كه در ردهند، بخش خصوصی است. ) و ما دنبال بخش تعاونی هستیم( پس مقداری بیائیم باالت

 آن.

 تند.حجت االسالم حسینی : حتماً اینها جزو حكومت اسالمی هس برادر

 نهاوندیان : پس بخش تعاونی، جزو بخش دولتی است. برادر

 حجت االسالم حسینی : نخیر، بفرمائید جزو حكومت اسالمی، جزو نظام اقتصادی است. برادر

نهاوندیان : نخیر، به همین معنای اخص آن می گوئیم، حضرتعالی فرمودیدكه هر جا مالكیت دولت بود،  برادر

 می شود بخش دولتی.

حجت االسالم حسینی : ببینید، مالكیت دولتی غیر از بخش دولتی است. بخش دولتی تنظیماتی است  دربرا

كه شما فرمودید، ) بخش كه روی آن می آورید( كه سه بخش میدانید بخش خصوصی هم جزو همان نظام 

 است، جزو سه بخشی است كه جزو نظام است. 

. در بخش بندی كه میكنید سیستم بزرگ كه درست جزو نظام هست، جزو نظام همین حكومت است اگر

بكنید، اقتصاد دولت اسالمی كه میگوئید تمام افراد ملت اسالمی هم، جزو دولت اسالم هستند، یک ارگان 
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است، شما  صوصیخاص را كه شما ذكر نمی كنید، آنجا می فرمائید نظام، بر سه پایه است، یک پایه آن خ

 وصی ها هم دولتی هستند؟ درباره آن چه میگوئید؟ آن خص

 نهاوندیان : نخیر، مالكیت آن، مالكیت خصوصی است. برادر

 حجت االسالم حسینی : ببینید، نظام گفته، جزو نظام است. جزو حكومت است. برادر

 نهاوندیان : اینكه مورد تردید نیست. برادر

 حجت االسالم حسینی :تردید نیست از چه جهت؟ برادر

نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران است. آن وقت در آن مالكیت، دولتی و خصوصی  نهاوندیان : برادر

 داریم، بخش دولتی داریم و بخش خصوصی. در اینكه بحثی نیست. 

حجت االسالم حسینی : گفتن بخش خصوصی و بخش دولتی، درست نیست بخش كه شد، سه تا  برادر

 داریم.

خصوصی، بر هم منطبق هستند یا نیستند؟ از آنجائی كه اختالف  نهاوندیان : بخش خصوصی با مالكیت برادر

 نداریم، جلو برویم. بخش خصوصی ومالكیت خصوصی بر هم منطبق هستند یا نیستند؟

حجت االسالم حسینی : نخیر، بین آنها عموم و خصوص است. بعضی جاها در بخش خصوصی نیست،  برادر

 عام و خاص است. ولی مالكیت آن خصوصی است و آن تعاونی است.

 نهاوندیان : عكس آن را نداریم؟ برادر

حجت االسالم حسینی : نخیر، جائی نداریم كه بگوئیم اینجا مالكیت خصوصی است و در بخش به  برادر

 اصطالح. ) آقای نهاوندیان : كه بخش خصوصی باشد مالكیت غیر خصوصی باشد(. نداریم.

 لكیت دو تا است.معصومی: پس بخش سه تا است، ولی ما برادر

 حجت االسالم حسینی : بله. برادر

 معصومی : حاال این، در بخش تعاونی، گاهی مالكیت خصوصی است گاهی مالكیت دولتی است. برادر

 حجت االسالم حسینی : نخیر، مالكیت فقط خصوصی است. برادر
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 معصومی: آن جائی كه دولت می كند. برادر

 ت كه به او می دهد، اگرمن به كسی انفاق كردم مالكیت آن را دارم؟حجت االسالم حسینی :پولی اس برادر

نهاوندیان : در بخش تعاونی، فرمودید مالكیت خصوصی است. وقتی كه دولت پول را در صندوق  برادر

 میگذارد، مال كیست؟

 حجت االسالم حسینی : پولی را كه نداده است به تعاونی؟ برادر

پیدا نكرده به افراد تعاونی. دولت یک امكاناتی را در بودجه اش گذارد كه این نهاوندیان : هنوز تخصیص  برادر

 را به بخش تعاونی بدهد.

 حجت االسالم حسینی : به بخش تعاونی كه میدهد، بخش تعاونی، بخشی است مستقل. برادر

 نهاوندیان : خوب، امكانات را به بخش تعاونی داد. برادر

 نظام است. حجت االسالم حسینی : جزو برادر

نهاوندیان : االن در دست من است. این صندوق، صندوق تعاونی است.تا زمانی كه تخصیص به افراد پیدا  برادر

 نكرده است شما نمی توانید بگوئید كه مالكیتش خصوصی است.

 "حجت االسالم حسینی : پس شما امانت دارید، پول دولت را به دست شما امانت داده است، یعنی  برادر

كه میگوئید شما خودتان مستخدم دولت نیستید ، بلكه امین هستید در نزد د ولت، پولی است  "ین االمانه ع

 .هیدمال افراد، مال فقراء كه شما حق ندارید نزد خودتان نگه د ارید، باید بد

 نهاوندیان : هنوز كه مال فقراء نیست. االن مال دولت است. برادر

را مال دولت نیست؟ من اگر گفتم كه، من به شما صد تومان دادم، گفتم كه حجت االسالم حسینی : چ برادر

این پول مال آقای معصومی است. لطف بفرمائید برسانید به ایشان این چه ربطی دارد به اینكه مال من باشد، 

من همین كه دادم به شما، مثل وقتی است كه بدهم دست خود ایشان. حاال این بحث در مباحث حواله و 

مانت و ضمانت و. .. باید تمام شود ، كه ببینیم اگر تلف شد، ازمال من تلف شده یا از مال شما تلف شده ا

 است.
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اداء  "لیس باداء  "الید ما اخذت حتی تؤدی، این اداء محسوب می شود كه دادم به شما یا اینكه هنوز  علی

 وقتی است كه به آقا داده می شود؟

 ه كسی اینجا مسئول است؟نهاوندیان : آن وقت چ برادر

حجت االسالم حسینی : همان، كه از مال كدام یک از ما تلف می شود؟ از مال من تلف میشود یا از  برادر

 مال ایشان تلف می شود؟ یا از مال شما تلف می شود؟ به هر حال، مال یكی از این سه تا باید تلف شود.

امن هستید وقتی آن تلف شد، ازمال شما تلف شده است. باید بگویند شما كه گرفتید پول را رد كنید ض یا

 آن وقت می شود مال بخش. 

از مال من تلف شود ، مسأله این بر میگردد به فقه. اگر از مال من تلف بشود این پول تا وقتی كه به  اگر

م، آن چنان ایشان نرسیده است، دولتی است عیبی هم ندارد. برادر نهاوندیان : من دنبال تعریف تعاونی هست

 كنیم. ائیتعریفی كه ازآن تعریف بتوانم عامل را، و مدیر را، و مالک را شناس

حجت االسالم حسینی : ببینید ، می خواهم عرض كنم كه اینجا به یک مسأله فقهی مربوط میشود.  برادر

شد، شما مالی كه دست شما هست اگر تلف شد، وضع آن چگونه است؟ اگر تلف شد از مال شما تلف شده با

جزو عوامل تعاون هستید، از بخش تعاون تلف شده است. از مال ایشان تلف بشود ، از مال خصوصی تلف 

 شده است.

 مال من تلف بشود، از مال دولت تلف شده است. از

دید در باب امانت چگونه تمام می شود. امانت و حواله و ضمانت و. .. مسائل آن را می گوئیم كه پیدا  باید

 ن ساده باشد. كردن آ

 معصومی: اگر عنوان امانت باشد، كه یعنی این مجموعه تعاونی. برادر

حجت االسالم حسینی : در حواله و امانت و... باید تمام بشود. من صد هزار تومان به ایشان داده ام كه  برادر

 به صد نفر معین برساند، گفته ام اینها طلب دارند از ما. سه بخش دارد.

 ی: اصالً نوع مالكیت ندارد.معصوم برادر
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 حجت االسالم حسینی : بله. برادر

معصومی: مسئله مالكیت عمومی، یک مشكلی بود. تا به حال داشتیم دنبال قرائن و دالئلی می گشتیم  برادر

كه بر اساس آن اراضی مفتوحه عنوۀً هم دولتی بودن آنها تمام باشد، بعد دیگر هیچ چیز باقی نمی ماند. می 

 ولتی و خصوصی.شود د

چیزی كه در فقه به آن مالكیت عمومی اطالق می شود عموماً همین زمین ها بود كه ما با آن برخورد  آن

نكرده بودیم اینهم كه با یک مقدار فشار دولتی می شود ، با توجه به نكته ای هم كه صبح اشاره كردند 

های آن این بود كه  گیچون یكی از ویژمی شود آن را فروخت، یعنی حاكم اسالمی.  "بالتبع  "خالصه 

قابلیت فروش هم  "بالتبع  "حاكم اسالمی هم نمی تواند آن را بفروشد، فرقی كه با اموال دولتی داشت، اگر 

 داشته باشد، دیگر خیلی چیزی ته آن باقی نمی ماند. 

 حجت االسالم حسینی : حاال دیگر نیازی به آن مطلب نیست. برادر

اهراً كه آن مالكیت عمومی را، هم مالكیت دولتی است هم مالكیت عمومی. همچنان كه معصومی: ظ برادر

 آقای مكارم، معتقد است كه، مالكیت دو قسم است عمومی، خصوصی.

 حجت االسالم حسینی : احسنت. برادر

 نهاوندیان : حاال، اگر اینگونه شد، عامل درتعاونی چه كسی می شود؟ برادر

هستند كسانی كه مزد نمی  "والعاملین علیها  "ینی : عامل درتعاونی كسانی كه حجت االسالم حس برادر

گیرند و فی سبیل ال... در آنجا زحمت می كشند، تعاون می كنند به خالف عاملینی كه برای دولت عمل می 

حاكین و ال "نمی گوید  زكاتكنند كه آنها مزد هم میگیرند. اصالً تعبیر، چقدر تعبیر لطیفی است در امر 

اینها كار می كنند  "والعاملین  "می گوید  "و الوالیان علیها "نمی گوید  "متولیان  "نمی گوید  "علیها 

 برای فقراء.

 نهاوندیان : و حقوق هم می گیرند. برادر

 حجت االسالم حسینی : حقوق هم میگیرند، كار می كنند. برادر
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 ی گیرید ولی معنای آن را عوض می كنید.نهاوندیان : منتهی شما تعبیر را از آنجا م برادر

عامل  "اگر كسی خواست  "تعاونوا علی البر و التقوی  "حجت االسالم حسینی : چرا؟ شما میگوئیدد  برادر

 باشد و نخواست حقوق بگیرد. "

 نهاوندیان : اگر خواست حقوق بگیرد، چی؟ برادر

 د در بخش دولتی استخدام میشود.حجت االسالم حسینی : اگر خواست حقوق بگیرد، میرو برادر

 نهاوندیان : نه ، در تعاونی برادر

 بكنم. "برّ "حجت االسالم حسینی : اگر كسی گفت من می خواهم هلل تعاون بر برادر

 با پول گرفتن كه معارض نیست. "برّ  "نهاوندیان : تعاون بر  برادر

 كند؟  "برّ  "ست تعاون بر حجت االسالم حسینی : اگر در نفس عمل ما اقتصادی خوا برادر

 می كند.  "برّ  "نهاوندیان : خوب تعاون بر  برادر

در امر اقتصادی، بعد هم نرخ بگذارد كه اجرت من این  "برّ "حجت االسالم حسینی : نه در تعاون بر  برادر

 مقدار است؟ ! این چه تعاونی كرده است؟ اگر قرار است اجرت را طی كند.

 اگر از مقوله نیت است، این ربطی ندارد كه مزد بگیرد یا نگیرد. "برّ "نهاوندیان :  برادر

 میكنند. "برّ "حجت االسالم حسینی :پس اجیر چه می كند؟ پس همه تعاون بر  برادر

نهاوندیان : بله، واقعاً هم میشود كه من اجیر بشوم در یک امری كه اجیر میشوم در مسجد اجرت هم  برادر

 هلل هم دارم كار می كنم. می گیرم، در عین حال

معصومی: او فردی كه االن در جهاد و سپاه میرود حقوق هم میگیرد در عین حال هم عنوان خد مت  برادر

 بیشتر از جاهای دیگر دارد.

نهاوندیان : عیب ندارد. شما اجرت گرفتن را ناقض نیت قرب میگیرید؟ اینگونه كه قطعاً نیست. در  برادر

 صد قربت كرد. معامالت هم میشود ق

 حجت االسالم حسینی : خیلی خوب، پس فارق شما آنجائی كه قصد قربت نیست، چیست؟ برادر
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نهاوندیان : فارق آن در همان مقوله نیت است، در عمل یعنی اینكه حضرتعالی بخواهید جلوه اش را این  برادر

 ما خالف این ادعا را صریحاً داریم.بگیرید كه نیت قصد قربت در این ظاهر میشود كه او اجرت نگیرد. خوب، 

حجت االسالم حسینی : بله، حاال ببینیم آیا این چه فرقی... در عمل تعاونش با تعاون های دیگر هست  برادر

 تا ممتازش بكند؟ یا اسم آن را میگذاریم تعاونی؟ اگر همه چیز تعاونی هستند، دیگر بخش نمی خواهد.

 است پیشنهاد كنم كهنهاوندیان : من مثالً ممكن  برادر

 حجت االسالم حسینی : مثالً كسانی كه دو برابر حقوق می گیرند ، اسم آنرا بگذاریم تعاونی!! برادر

 نهاوندیان : نخیر، مالی كه می آید. برادر

یعنی  "و العاملین علیها "حجت االسالم حسینی : چرا نخیر؟ ما می آئیم از این ، به بعد می گوئیم كه  برادر

ان كان  "لم یكن متعاوناً علیه  "اگر اجرتشان همان اجرت المثل باشد، برابر ارزش سوفیه باشد اینها  افراد

 !!ینازید من ذ لک و یلغ الی مثالً دو برابر، كانوا من المتعاون

نهاوندیان : این عربی كه میفرمائید آن وقت آدم خیال می كند كه این نص نازله است!! حقیقت مطلب  برادر

 است كه بخش تعاونی.این 

 "حجت االسالم حسینی : ما میگوئیم كه اگر كسی اجرتی كه میگیرد به اندازه اجرت عادی بگیرد، این  برادر

 این جزو تعاونی نیست. اگر دو برابر گرفت جزو تعاونی هست. "لم یكن من المتعاونین 

با شیوه معمول حضرتعالی نمی  "لبر و التقوی تعاونوا علی ا "نهاوندیان : اوالً این استدالل حضرتعالی بر برادر

 خواند، این اوالً

حجت االسالم حسینی : من این نقضی را كه میكنم یعنی باال می برم این طرف را شما می گوئید : نه،  برادر

نمیشود ، انصراف به غیرش دارد. هر كسی كه پول سه برابر یا چهار برابر بگیرد آن تعاونی است. این چرا نمی 

 چسبد وال یتچسبک است؟ 

 نهاوندیان : شما اول اثبات بكنید كه این كلمه بخش تعاونی برادر
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حجت االسالم حسینی : نه ، ببینید من نیتم خوب است. نیتم خوب است، هر جا كه پول بیشتر می  برادر

 دهند، همان جا حاضر می شوم! اگر یک جائی ده برابر دادند، دیگر من خیلی تعاون می كنم!

 نهاوندیان : خیلی خوب، عیب ندارد من هم موافقم! برادر

حجت االسالم حسینی : كار هم بیشتر نمی كنم، پول وقتی ده برابر شد دیگر من كارم یقینی است بر  برادر

 تعاونی.

نهاوندیان : اگر ما آمدیم این را گفتیم كه ممیز تعاونی این است كه مالی كه جمع می شود در بخش  برادر

 ی كه داده بشود به افراد مشمول بخش تعاونی، این مال هبه شده است از طرف دولت یا از طرف افراد.تعاون

 حجت االسالم حسینی : یعنی از این جهت، تعاونی در آن راه دارد. برادر

نهاوندیان : یعنی فارق را بیاوریم روی مال، آن وقت هبه مال را، وقتی كه فعل، فعل هبه شد ، آنوقت  برادر

 این را بگوئیم كه معامله ای نیست. هلل است.

است. موجه هست، ولی خوب، آن هائی كه در آن  "علی وجه  "حجت االسالم حسینی : بله این حرف  برادر

جا مستخدم شدند، دیگر آنها تعاون نكردند، تعاون فقط دولت كرده است. كسی كه پول داده است ، نه اینكه 

خوب دولت شما نمی گوئید تعاون كرده است، به آن كسی كه پول داده می  نیت او خوب بوده است. به نیت

 گوئید تعاون كرده ، كمک كرده است ما میگوئیم خدمات هم بكند.

این حرف از جهتی هم خوب می شود و آن وقت اعضاء و كارگران بخش تعاون اینجا میشوند. هیچ  البته

. اینها مثل سایر مردم هستند. تعاون د ر معنای عامش اینها فرقی هم ندارد، ولی اینها دیگر تعاون نمی كنند

 را می گیرد.

در معنای خاص بخواهد بگیرد، می خواهم بگویم كار فرهنگی كه این فرد نمی كند حاال رفت دنبال  اگر

 اینكار، می گویند: چرا؟ می گوید برای اینكه من می خواهم كار تعاونی بكنم. تعاون و كمک بكنم به اندازه

 ساعت ، سه ساعت، چهار ساعت، هر چه، كمک بكنم. 2قدرتی كه د ارم، روزی 
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معنای عرفی آن هم همین است كه پول نخواهد، شما باری برروی دوش یک پیر مرد كه می بینید ده  اتفاقاً

، تا من قدم راه او را كمک می كنید، تلقی كمک اینجا عرفاً می شود. حاال اگر گفتید به او كه پنج تومان بده

 اجاره می شود. یده قدم این بار را همراه تو بیاورم، این تلقی كمک نمی شود ، تلق

 نهاوندیان : و اجاره، تعاون نیست. برادر

حجت االسالم حسینی : پس هر كاری تعاون است؟ دیگر در عنوان خاص چرا مگر همه چیز تعاون  برادر

 است؟

 نظر شرع، تعاون است.نهاوندیان : معامالت امضاء شده از  برادر

فكلنا  "حجت االسالم حسینی : بسیار خوب ،پس دیگر این الزم نیست كه بگوئید یک بخش، كلیه،  برادر

 ."تعاون

 نهاوندیان : بله. برادر

 حجت االسالم حسینی : خیلی خوب، دیگر دولتی و خصوصی....نداریم.  برادر

ید كه اصالً این ارتباطی كه شما این بخش تعاونی كه در نهاوندیان : لذا است كه مدعی اگر بیاید بگو برادر

ایجاد می كنید اصالً این فقط ) ت، ع، ا، و ، ن(  "تعاونوا علی البر و التقوی "قانون اساسی شما آمده ، با آیه 

 آن با هم شبیه است.

دگی ، سیاست كه قرآن می گوید كلی است. درهمه شئون زن "تعاونوا علی البر و التقوی "ربطی است؟  چه

 و فرهنگ و اقتصاد و همه اینها است؟

 حجت االسالم حسینی : عرفاً، تبادر عرفی در عین حال، نسبت. برادر

 نهاوندیان : تبادر عرفی این زمان، یا تبادر عرفی زمان رسول ا... )ص(؟  برادر

 حجت االسالم حسینی : آن وقت. برادر

 بوده است.نهاوندیان : آن وقت كه بخش تعاونی ن برادر

 حجت االسالم حسینی : نه، بخش تعاونی نبوده است، ولی كمک بوده است؟ برادر
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و یطعمون  "این را مصداق اظهر تعاون می گرفتند و كمک می گرفتند؟  "ال نرید منهم جزاءً و ال شكورا "

 ."علی حبه  " "علی حبه 

ی برید( انفاق خودش یک كلمه خاص دارد، معنای نهاوندیان : شما تعاون را دارید به معنای انفاق بكار م برادر

 ."انفاق  "،  "عطا "خاص دارد. 

یاری، كمک است. كمک یعنی  "عون "عون است "تعاون "،  "كمک  "حجت االسالم حسینی :  برادر

 چه؟ كمک به غیر، یا كمک متقابل، كمک.

 معصومی: كه انفاق را هم شامل می شود. برادر

 كمک هست یا نیست؟نهاوندیان : قرض  برادر

 حجت االسالم حسینی : چرا، كمک است. حتماً كمک است. برادر

 نهاوندیان : در عین حال پولی كه می دهد، پس می گیرد. برادر

حجت االسالم حسینی : نه، نسبت به یک مسأ له ای است كه این فردی كه احتیاج به پول دارد، االن  برادر

 كند در رفع حاجت او.رفع حاجت او دارد می شود. كمک می 

نهاوندیان : به هر حال خالصه من عرضم این است كه ، شما دارید دنبال یک جائی می گردید كه  برادر

استناد كنید به او صحت استفاده از كلمه تعاونی را در این مفهوم خاص. من سئوالم این است كه : اول 

 اینجا درست است؟  "لتقویتعاونوا علی البر و ا "بفرمائید كه استناد به كجا درست است؟ استناد به آیه 

 حجت االسالم حسینی : نه، ما استناد به آن نكردیم. برادر

 نهاوندیان : استناد به مفهوم عرفی تعاون درست است؟  برادر

حجت االسالم حسینی : عرفی تعاون در بخش بندی، اسم هست. ما سه تا بخش داریم، عرف، یكی از  برادر

مالحظه میكند، یكی از آنها را كمک مالحظه نمی كند، میگوید مال خودش است. یكی هم مال  آنها را كمک

 دولت حساب می كند ، سه تا.

 نهاوندیان : پس روی لفظ دارید كار میفرمائید؟  برادر
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حجت االسالم حسینی : یعنی دقیقاً آن جا بخش بندی كه می كنند، به موضوعات عرفی هم ربط پیدا  برادر

 ند.می ك

نهاوندیان : اگر در لفظ دارید صحبت می فرمائید ، پس به باب تفاعل بودن آن هم، عنایت كنید. یعنی  برادر

اینكه دو طرفه است. یعنی نمی شود كه یک طرفه كمک گیر داشته باشید، یک طرفه كمک دهنده، خود آن 

 كمک گیر هم باید به كمک دهنده در بعد اقتصادی كمک كند.

السالم حسینی : نه ، یعنی دولت و عوامل تعاونی هر دو كمک می كنند در حاصل شدن پول به حجت ا برادر

 دست آن بنده خدا!

 نهاوندیان : این هم مفهومی عرفی است؟ برادر

 حجت االسالم حسینی : این هم مفهوم عرفی است. برادر

 نهاوندیان : می فهمند مردم برادر

د كمک می كند پول می دهد، آنها هم دارند كمک می كنند، زحمت حجت االسالم حسینی : دولت دار برادر

 می كشند.

 نهاوندیان : میگویند كه دو نفر دارند با هم تعاون میكنند. برادر

حجت االسالم حسینی : یعنی دولت یک طرف كمک است، یک طرف هم افرادی كه پول نمی گیرند  برادر

 كنند. پول ندارد، كمک می كند. كمک می كنند. كمک مدیریتی می كنند. خدمات می

 نهاوندیان : عنصر ثالث هم ندارد؟ برادر

حجت االسالم حسینی : حاصل آن گیر عنصر ثالث می آید. این دو تا دارند كمک می كنند، بار این  برادر

 بیچاره افتاده است زمین. دولت پول دارد ولی نمی تواند برساند به این. 

ان سادگی كه ازتعاون معنای كمک را استخراج می فرمودید، این جهت هم به نهاوندیان : این به هم برادر

 همان سادگی مفهوم عرفی آن در می آید.

 حجت االسالم حسینی : مفهوم عرفی وقتی خیلی پیچیده شود، می شود تخصصی. برادر
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 نهاوندیان : آن وقت مستند این مفهوم تخصصی حضرتعالی چیست؟ برادر

حسینی : مفهوم تخصصی یعنی اینكه آیا اینجا كمک واقعاً واقع شده است یا نه؟ یعنی حجت االسالم  برادر

برای دولت این خدمات چقدر ارزش دارد وقتی كه اینها خدمات ارائه می دهند؟ اگر دولت همین پول ها را 

سید، خدا چیزی نمی ر ندهمی خواست بدهد به اینها كه كار بكنند، همین پول صرف می شد ولی به آن ب

 كمک واقع نمی شد. 

قادر به. آقا جان نگاه كن من صد تومان دارم، فرضاً عرض می كنم، می خواهم این صد تومان را صد  دولت

عدد نان بگیرم و به صد فقیر برسانم. خود من اگر بخواهم ده نفر را بگیرم كه هر نفری ده تا از این نانها را 

را باید مزد آن ها بدهم. نمیتواند ) بنده خدا( دولت، بدون كمک این ها  ببرند و برسانند، اصالً پول این نان ها

 نمی شود.

 نهاوندیان : حاال اگر طرف دیگر را بگیریم خودمان افراد كمک گیر، اینكه مناسبتر است. برادر

 حجت االسالم حسینی : آنهائی كه كمک میگیرند؟ یعنی آن وقت چكار بكنند؟  برادر

 اینها آن وقت یک طرف هستند ، یک طرف هم عبارت است از افراد كمک دهنده.نهاوندیان :  برادر

 حجت االسالم حسینی : خوب، كه چه بشود؟! برادر

 نهاوندیان : تعاون دارند با هم می كنند. برادر

 حجت االسالم حسینی : آن ها وقتی پول گرفتند چكار بكنند؟ برادر

 شود. نهاوندیان : نظام اقتصاد ی آباد می برادر

 حجت االسالم حسینی : وقتی پول گرفتند، آن وقت چكار بكنند؟ برادر

 نهاوندیان : اقتصاد رشد می كند. برادر

 حجت االسالم حسینی : و پول را كه حاال من از شما گرفتم، برای اینكه بروم برادر

 ، تجارت بكنم. "نهاوندیان : تولید بكنم، كار بكنم برادر

 نی : خوب، این چه كمكی است به شما؟ حجت االسالم حسی برادر
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 نهاوندیان : هر دو تعاون می كنیم در این كه نظام اقتصادی رشد كند. برادر

حجت االسالم حسینی : این پول را میگرم خصوصی برای خودم، در میل كردن غذا من دارم كمک می  برادر

 كنم!.

 به همین لحاظ هم است.نهاوندیان : نه، یک هدفی داریم رشد نظام اقتصادی،  برادر

 حجت االسالم حسینی : كمک متقابل هست این دو تا؟  برادر

نهاوندیان : هدف مشتركی هست و آن رشد اقتصاد است، كه این در مسیر حفظ نظام است ) خالصه از  برادر

جهات مكتبی این مطلب درست است. برای رشد این اقتصاد یک عده ای هستند نیروی كار دارند واگر 

كه نفع آن هم بیش  ندمایه داشتند، اگر پولی در دست آنها می بود، میتوانستند حركت اقتصادی ایجاد كنسر

 از آنكه به خودشان بر گردد، به نظام بر میگردد.

این طرف هم عده ای هستند، دولت یا افراد خصوصی، عده ای هستند پول دست آنها هست. اما با نفس  از

ن هدف رسید. حاال، این پول را می د هد، و این میگیرد پول را. و این نیروی كار این پول این نمی شود به ای

می كند، من باب نظام، نه از باب  ادهخود را میگذارد برای این. او هم از نهایت عملكرد این نیروی كار استف

 انتفاع شخصی.به این ترتیب انتقاع شخصی.

نظام؟ یعنی آخر سر پولش را بر میدارد برای خودش یا حجت االسالم حسینی :یعنی چگونه من باب  برادر

 نه؟

نهاوندیان : نخیر، هبه می كند، علی فرض آن بحثهائی كه تا حال كردیم آنها سر جای خودش. او هبه  برادر

كرده است ، سرمایه را داده، برای چی؟ برای اینكه می خواهد اقتصاد مسلمین، اقتصاد شكوفائی باشد. فقیر 

هم این پول را گرفته به كار  رفنباشد. وقتی اینگونه شد، این طرف چه تعاونی كرده؟ این طدر مسلمین 

 انداخته است.

حجت االسالم حسینی : هر گونه تخصصی از بخش خصوصی به دولت، از قبیل مالیات دادن، یا متقابالً  برادر

 ست.دولت ایجاد اعتبارات كردن باز تابع همین میشود یا نه؟ آن هم تعاون ا
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 نهاوندیان : بله، آن هم تعاون است. برادر

 حجت االسالم حسینی : خوب، پس بنابراین، بخش تعاون، همه بخش ها است یعنی هیچ بخشی نیست. برادر

نهاوندیان : حضرتعالی تكیه فرمودند روی معنای لفظی آن، از معنای لفظی پس با همدیگر توافق كنیم،  برادر

 ای گل و گشاد مختلفی را میتوان در آورد.كه از معنای لفظی یک چیزه

حجت االسالم حسینی : چطور؟ چطور، چنین چیزی است؟ ما میگوئیم بابا جان كمک، و كمک  برادر

 معنایش معلوم است.

 نهاوندیان : بسیار خوب، ما هم می گوئیم كمک. كمک كنند. برادر

ر می كنند كه این پول برسد به دست حجت االسالم حسینی : دولت پول می دهد ، یک عده هم كا برادر

 فقراء.

نهاوندیان : مگر مردم مثالً پول می دهند به جبهه، این معنایش كمک نیست؟كمک به د ولت هم  برادر

 نیست.

 حجت االسالم حسینی : چرا. برادر

چگونه  نهاوندیان : خیلی خوب، پس فرمودید مالیات، اسم مالیات نفرمائید، بفرمائید كمک به جبهه. برادر

سرمایه بگیریم. در نیروی  اعطای است؟ كمک مردم است و تعاون هم هست. پس ما در سرمایه كمک را

انسانی هم، او بذل نیرو می كند. مالكیت آن را قبالً حل كردیم ) بحث های قبلی را مفروض بگیرید ( مالكیت 

. اگر اینگونه بگوئیم چه آن خصوصی است. یعنی مال آن كسی است كه نیروی انسانی را گذاشته است

 فرد می شود عامل در بخش تعاونی. ناشكالی د ارد؟ آن وقت به این ترتیب خود ای

در بخش تعاونی می شدند آن شبكه مركزیت تخصیص  "عامل  "آن قولی كه حضرتعالی فرمودید،  در

اگر به این بیان بگوئیم خود دهنده، پول گیرنده از دولت، خالصه دبیر خانه. آن ها می شدند عامل تعاونی. اما 

 گیر، عامل تعاونی است. این فرد كمک

 شود كارگر، یكی هم االن می شود مدیر او. حجت االسالم حسینی : می برادر
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 نهاوندیان : حال ببینیم كه آن وقت مدیر چه كسی میشود؟ برادر

 ب كند.حجت االسالم حسینی : یعنی به اصطالح سلطه اش را می خواهد از او سل برادر

 نهاوندیان : سلطه چه كسی را؟ برادر

 گذاشته روی او. عامل تحت سلطه است. "عامل "حجت االسالم حسینی : سلطه آن بیچاره را كه اسم  برادر

 نهاوندیان : شما پیش بینی نفرمائید.  برادر

 است. "مر آ "حجت االسالم حسینی : عامل تحت سلطه است. عامل عمل می كند برای آن. كسی كه  برادر

نهاوندیان : بسیار خوب، حاال شما نفی بفرمائید كه در اینجا ما مدیریت نداریم. در بخش خصوصی شما  برادر

مدیریت دارید یا ندارید؟ همین، اگر ما به جای این بحث تعاونی، بحث بخش خصوصی را در حضورتان می 

 داشتیم.

 حجت االسالم حسینی : مدیر خود افراد هستند. برادر

نهاوندیان : بسیار خوب، اینجا هم ما میگوئیم مدیر خود افراد هستند، اگر با گفتن اینكه مدیر خود افراد  رادرب

 هستند، نفی سلطه می شود و سلب اختیار نمی شود، خوب، همان حرف را اینجا هم می زنیم.

 "م آنها نیست. اس "عامل "حجت االسالم حسینی : بله، مدیر، خوب خیلی خوب، پس بنابراین  برادر

 كه مدیریت مردم مسلمان است. همین است. "مدیریت مردمی 

نهاوندیان : خوب ،بسیار خوب من میخواهم عرض كنم اگر خوف حضرتعالی از بحث مدیریت است كه  برادر

تردید میفرمائید، همان فرمایش را كه در بخش خصوصی فرمودید، اینجا هم ما شبیه  "عامل  "روی كلمه 

 را می زنیم.آن حرف 

 حجت االسالم حسینی : پس عامل چه كسی میشود؟  برادر

نهاوندیان : عامل بخش تعاونی عبارت است از آن كسی كه كمک را از مردم یا از دولت می گیرد و در  برادر

 یک فعالیت اقتصادی به كار می اندازد.

 حجت االسالم حسینی : مدیر هم خودش است. برادر
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اال ، اجازه بفرمائید. این عامل مدیر، بیائیم ببینیم كه این نحو كار چه اداره ای می خواهد؟ نهاوندیان : ح برادر

در این بخش؟ اگر رسیدیم به اینكه، چنین فعلی اصالً  "اداره  "اول اداره اش ببینیم اصالً فعلی هست به نام 

 مورد نیاز نیست، می گوئیم اصالً مدیر نداریم.

: یک عده كارگزار هم می خواهد برای رساندن این پول ها از دولت به اینها. به  حجت االسالم حسینی برادر

 آن كارگزاران چه بگوئیم؟

نهاوندیان : به آن كارگزاران، این كارگزاران آیا می باید فرمان از چه كسی بگیرند؟ خو دشان فرمانده  برادر

ه مدیر هستند. یعنی آیا این كار فرماندهی هستند؟ یا فرمان پذیر هستند؟ اگر فرمانده هستند طبیعی است ك

 می خواهد یا فرمان پذیری می خواهد.

 حجت االسالم حسینی : اصالً فرمان پذیری می خواهد. برادر

 نهاوندیان : فرمان پذیری می خواهد؟ برادر

 حجت االسالم حسینی : بله. برادر

 ند. اینها در واقع مستخدمین آن عامل ها هستند.نهاوندیان : اگر فرمان پذیر بودند، اینها كارگزار هست برادر

 حجت االسالم حسینی : اینها خودشان عامل نیستند؟ برادر

نهاوندیان : نخیر، عامل تعاونی را، یعنی دو طرف اگر بخواهیم برای تعاون قائل باشیم، یک طرف طرفی  برادر

 می دهد. است كه پول می دهد و یک طرف طرفی است كه پول را می گیرد و نیرو

عین حفظ مالكیت خصوصی برای این عامل تعاونی. حاال در این رابطه بین دو تا، واسطی هم هست؟ اگر  در

واسطی هست، آیا این واسط فرمانده است؟ یعنی شأن او، شأن فرماندهی است؟ یا شأن، شأن فرمان پذیری 

م عرض كنم كه از فعل به فاعلش همان واسطیت بهتر است برای او ذكر كنیم؟ یعنی من می خواه یا است.

 برسیم. فعلی این وسط كم داریم، ماهیت آن فعل را تشخیص بدهیم، بعد جایگاه.

 حجت االسالم حسینی : آن انشاء ا... تعالی موكول می شود برای جلسه دیگر قاعدتاً. برادر

لسالم علیكم و رحمه ال... و بركاته.او  



 15جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

27/14/1363 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 بحث نظارت

 تعاونی كلی طرح بررسی جهت –واحد طرح و برنامه 

برادر حجت االسالم حسینی : اعوذ باا.... من الشیطان الرجیم، بسم ا.... الرحمن الرحیم و صلی ا.. علی محمد و 

 وم الدین.اهل بیته المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من االن الی ی

بارالها كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران، كلمه باطل را ریشه كن بفرما. آنچه وعده به ولیت داده ای هر 

 چه زودتر به او عنایت فرما. خدایا اموات را شریک در اعمال ما قرار بده.

اگر من مسئول كار شروع می كنیم. نظارت اصالً ،  "نظارت "برادر حجت االسالم حسینی : صحبت را در امر 

كسی نباشم، حق نظارت بر او را دارم؟ شرع مقدس، نظارت را در كجا می پذیرد؟ نظارت، انسان اجیری را 

 برای كاری می گیرد، صحیح است كه برای او ناظر قرار دهد.

 وكیلی را برای امری می گیرد، صحیح است كه برای او ناظر بگذارد. ولی آیا میتواند نسبت به چیزی كه

نسبت به آن مسئول نیست، نظارت كند؟ من نظارت نسبت به اعمالی كه شما در امور شخصیه خودتان 

اختیاراتی و حاكمیتی دارید، آیا من میتوانم نظارت كنم؟ آیا دولت می تواند نظارت كند؟ نظارت آن جائی 

یشگیری كنند تا تخلف است كه اگر شما یک تخلفی داشتید از یک مطلبی، به شما بتوانند تذكر دهند یا پ

 نكنید.

دولت آیا در چه قسمتی است كه یک چنین رابطه ای با شما به عنوان یكی از آحاد مسلمین میتواند داشته 

 باشد؟
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در باب بخش خصوصی كه ظاهراً چنین نظارتی را دولت نمی تواند داشته باشد، االّ در شكل اصل نظام 

ه آقا شما چه خریدی امسال؟ امسال چه فروختید؟ مالیات خودش اقتصادی. واال نمی تواند بیاید و بگوید ك

 را، خمس خودش را میتواند بیاید بگیرد، آن هم به شكل و رقمی كه در شرع است.

كسی بیاید خارج از شهر و خارج از ده، بیاید خارج از ده، برای عاملین كه می آیند اخذ  "حاال، اینكه مثال 

رج از ده سر آب، آنجا پیغام میدهد كه اگر كسی چیزی از اموال خدا در مال وجوه را میكنند، می آید در خا

 از طرف حضرت امیر المومنین علیه السالم آمده ام، بیاورید. "او هست، من مثال

وقتی هم كه مردم می آیند مثالً كسی می آید میگوید كه من در اموالم چیزی هست میگوید مثالً این مال را 

 ش را كه خودت می خواهی بردار، همان ترتیبی كه در كتب تاریخ بیان شده است.نصف كن، هر نصفه ا

پس آنچه كه محرز می شود ابتداً، نظارت اگر در یک آماری گیری كلی هست به عنوان نمونه برداری و 

اگر منظور آن  "گسترش زمینه امكانات بند گی خدا "محاسبه رشد نظام و رشد به آن معنائی كه گفتیم 

بله. اما اگر نظارت بر وضع كمّی افراد هست، نه وضعیت مجموعه بما انّه مجموعه، یعنی به جمع عددی  است،

می خواهد بپردازد، به تک تک آحاد مردم میخواهد بپردازد، نه به مالحظه خصلتی كه بر مجموعه هست، 

 نظر بر نظام اقتصادی، نظر بر مجموعه است، نه بر افراد.

چگونه است؟ نسبت آنها در گسترش و رشد، با آن معنای خاصی كه برای رشد میكند، راندمان كلی اقتصاد 

آقا چند نفر چه كارهائی  "چگونه است؟ اینگونه مالحظه كردن اصالً غیر از این گونه مالحظه است كه 

این جمع عددی بر خورد كردن است، عدد تجریدی عرض كردم، یعنی همانگونه كه عدد در  "میكنند؟ 

تجرید، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش............ده، تا ده كه می شمارید، چیزی اضافه بر آن ده تا تک  مرحله

 واحد نیست، اگر عدد را در مرحله تجرید نگاه كنید.

ولی اگر تعدد خارجی نگاه كنید، حتماً ماشین صد قطعه دارد، هر قطعه ای ازآن هم یک خاصیتی برای 

ی كنار هم قرارشان می دهند در یک هیئت تركیبی خاصی، خاصیت جدیدی خودش دارد، بعنوان یک شی

 پیدا میكنند، كیفیت جدیدی را ارائه می دهند، كار جدیدی از انها می آید.
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 برادر معصومی: این بستگی پیدا میكند به تأثیر و آن مجموعه، یا آن اعداد بر مصالح و مفسادی كه. 

خواهم عرض كنم گاهی شما می گوئید كه نظارت ما روی تک تک  برادر حجت االسالم حسینی : حاال می

افراد داریم، در باب خصوصی شما یک چنین چیزی را نمی توانستید تمام بكنید كه بخواهید در تعاونی تمام 

 بكنید.

بله، فردی كه مالک هست و والیت دارد و به اصطالح خودش تصمیم گیر كار خودش می باشند ، ناظر در 

می گذارد. دولت هم در محدوده اموالی كه مال خودش هست كه به صرف مسلمین كار كند، آن  كار خودش

هم عواملی دارد. باال سر عوامل خودش حتماً نفر بگذارد، نظارت بكند كه عواملش درست كار بكنند. در 

 قسمت خصوصی شما به صورت كلی، نظام را باید تحت كنترل داشته باشید؟ بله.

 : افراد را هم اگر عملشان تأ ثیری داشته باشد در مفسده یا مصالح تحت كنترل نمیآیند.برادر معصومی 

برادر حجت االسالم حسینی : خوب، هیچ عملی نیست از این بابت كه از مصلحت و مفسده جدا باشد، یا در 

است كه ما بر صالحی است یا فسادی است. عمل كه نداریم بگوئیم اثر، عمل خنثی نداریم. این معنایش این 

روی جمیع اعمال مردم بتوانیم نظارت كنیم. این معنایش این است كه اختیارات مردم محدود باشد به 

 اختیارات ما.

 برادر معصومی: اختیارات مردم محدود است به احكام. آن احكامی كه.

ح كار شما نیست كه برادر حجت االسالم حسینی : تخلف از قانون داریم، آن كار قوه قضائیه است، به اصطال

به عنوان دولت بیائید الاقل در نظام جمهوری، و تازه درنظام حاكم هم اینگونه نیست كه بدون اینكه كسی 

دعوی داشته باشد نسبت به كسی، حق داشته باشد خودش برود تحقیق و جاسوسی بكند در امر مردم... 

 )تعویض نوار(..

زن فالنی بود. آن مرد چه كسی بود، شوهر او بود؟ نه، آن مرد هم  .....آن زن، عیال چه كسی بود؟ بگوید مثالً

فالن شخص بود. كجا می رفتند؟ هیچی مثالً آن زن را برد. خوب برو ببین آنجا، سرك بكش، برو گوشت 

 بگیر، ببین آنها چه می كنند. بدو برو خبرآن را بیاور. چنین چیزی كه نیست.
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ید برو ببین صبح چه كسی میآید در بازار جنس می فروشد. برو ببین از یا اینكه بفرستید دنبال فالنی، بگو

 كجا جنس خریده، نكند دزدیده باشد.

حجت است و هر مالی دست  "ید "اصالً وضع قاضی خالف این است ، یعنی حكم را باید براین بگذارد كه 

مطلق می  "برائت  "ا برهر كسی هست، آن حالل است و.... كه بحث های آن در باب قضاء است كه اصل ر

 گذارد و تا كسی هم نیاید دعوی بكند مطلبی را تعقیب نمیكند.

حاال سئوال این جا است كه یعنی حتی در دستگاه قضاء اسالمی چیزی به عنوان دادستان نداریم كه از طرف 

 مردم اقامه دعوی بكند، حد اقل این را من نشنیده ام، اگر هم داریم من نشنیده ام.

حاال حداقل این است كه این از موضوع بحث خارج است. آیا دولت می تواند نظارت كند؟ نظارت بر  خوب ،

خارج میشود، از  "مدیریت "و  "والیت  ". آنجائی كه از تحت "مالكیت "و  "والیت  "می گردد به قدرت 

 اختیارات بگذارد.هم خارج است ناظر باید در محدوده  "نظارت "خارج می شود، از تحت  "مالكیت "تحت 

 برادرنهاوندیان: در موارد، حضرتعالی نظارت برای كل نظام را می پذیرید؟

 برادر حجت االسالم حسینی : می پذیرم، كه شكل آن اصالً با شكل نظارت نسبت به افراد فرق دارد.

ل نیستید به اینكه برادر نهاوندیان : بسیار خوب، اگر ما نظارت بر كل نظام را قائل شدیم، حضرتعالی كه قائ

حتماً جرم واقع شده باشد. احتمال خطر، در صورتی كه محتمل عظیم باشد، كافی است برای اینكه این 

 نظارت صورت بگیرد. درست است؟

 برادر حجت االسالم حسینی : پس بنابراین، دانه دانه تفكیک بفرمائید.

 ـ دولت ناظر روی كارمندان خودش می گذارد. 1

 ان : بله، نظام را داریم می گوئیم.برادر نهاوندی

 ـ نظارت نسبت به ) این نظارت درونی است( حركت مجموعه میكند. 2برادر حجت االسالم حسینی : 

 این دو بخش نظارت است. بفرمائید.
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برادر نهاوندیان : حاال، این در بخش دوم از نظارت كه حركت مجموعه را باید در نظر بگیرد، اگر مسأله ، 

طیری باشد، لزومی ندارد. یعنی احتمالی باشد، نه اینكه حتماً وقوع پیدا كرده است كه حاال محول مسأله خ

 كنیم به قوه قضائیه.

كار قوه قضائیه زمانی شروع می شود كه جرمی واقع شده باشد،) شروع بعد از ادعای وقوع است( رسیدگی 

 میكند كه این ادعا درست است یا نه؟

ز وقوع است، حاال اگر امر، امر خطیری بود، محتمل، محتمل عظیمی بود كه ااگر واقع اما نظارت دولت قبل ا

بشود یک خطر عظیمی برای كشور و جامعه است. لذا نظارت می كنیم برای پیشگیری در ااین صورت آیا 

 پیدا می كند یا نه؟

 بزنید.برادر حجت االسالم حسینی : نظارت میكند برای پیشگیری مثالً چه چیزی؟ مثال 

 برادر نهاوندیان : یک امر خطیر.

برادر حجت االسالم حسینی : ببینید، اگر مسأله را حضرتعالی روشنتر تبیین كنید، بهتر می شود درباره آن 

 نظر داد.

 برادر نهاوندیان : این نظارتی را كه برای مجموعه نظام حضرتعالی قائل گشتید حرفی كه در آن نیست؟

ینی : این نظارت را كه ، شكل آن اساساً.، شكل عمل كردن آن برای پیشگیری خطر، برادر حجت االسالم حس

 از طریق سیاست گذاری است.

 برادر نهاوندیان : پس نظارت نیست.

 برادر حجت االسالم حسینی : نه، می گوید نظارتی میكند وقتی كه دید.

 برادر نهاوندیان :مگر نظارت در حین اجراء نیست؟

الم حسینی : نظارتی را كه ما برای نظام می گوئیم، می خواهیم بگوئیم سیاست گذاری برادر حجت االس

 بدون مالحظه و نظر ممتنع است.

 كه. "نظر  "به معنای  "نظارت "برادر نهاوندیان : 
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برادر حجت االسالم حسینی : یعنی، ناظر گاهی، ناظر حین االجراء است. و گاهی ناظر بر جریانی است، 

 د حركت میكند، شما اگر نظارتی بر آن نداشته باشید، این را چگونه كنترل می كنید؟جریانی دار

رودخانه ای است كه دارد حركت می كند، شما لحظه به لحظه نظارت می كنید بر وضعیت حركتی این، بعد 

ائی سیاست هائی كه برای این می گذارید، به اصطالح یک كانال اطالعاتی صرف است نظارت را به چه معن

شما در اینجا می خواهید بگیرید؟ به معنای كنترل در اجراء؟ كنترل در اجراء كه ، مردم در اموالی كه دست 

 خودشان است، تحت نظر شما نیستند.

 بشنوید بعد بحث كنیم. "نظارت "حضرتعالی را از  "تعریف "برادر نهاوندیان : پس اول باید

و معنی عرض كردم. گاهی است كه نسبت به ناظر را ما می بر د "نظارت "برادر حجت االسالم حسینی : 

گوئیم برود باال سر دست مستخدم و یا وكیل ما، نظارت از این باب برای این است كه آن دستوری را كه 

معین كردید كه یک وكیل انجام بدهد یا یک مستخدم، برود آن را دقت كند، ببیند عین آن دارد واقع می 

 شود یا نه؟

 اوندیان :كه اگر واقع نشد همان جا جلویش را بگیرد.برادر نه

 برادر حجت االسالم حسینی : جلویش را بگیرد.

 برادر نهاوندیان : پس به معنای كنترل است.

برادر حجت االسالم حسینی : كنترل یک بخش از نظارت است. این نظارت به معنای كنترل جائی نیست 

ابت شده باشد در آن قسمت. یک نظارت دیگر هم داریم كه نه، ث "والیت "و یا  "مالكیت  "مگر اینكه 

كنترل ، كنترل توقفی نیست. من اطالع باید داشته باشم از وضعیت كشور برای سیاست گذاری كه می 

 گذارم.

این سیستم اطالعاتی من، آنجا هم تعبیر كنترل غیر اجرائی به آن بگوئید، می گویند آقا مواظب هست، 

 ر هست، بر امور كه كیفیت امور چگونه می گذرد، ولی این از آن قبیل اصالً نیست.مراقب هست، ناظ
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این برای این است كه سیاست گذاری كلی اش را چه كارهائی بكند؟ چگونه بودجه خودش را خرج بكند، 

ده یعنی اگر این نظارت در كلیات نباشد، مراقبت در كلیات نباشد، قدرت تصمیم گیری د وم را، اصال بیهو

 است.

ولی اصالً معنی این، با معنی اولی هم فرق دارد. در این صحبت از این هم نیست كه برود ببیند این فرد چه 

كار میكند، یا آن فرد چه كا ر میكند؟ میگوید آقا نمونه هائی كه از استكان فروشی برداشتیم، اینگونه است. 

 ید.نمی گوید پس بروید استكان فروش ها را بیاورید فلک كن

نماینده مسلمین  "ولی فقیه  "است، یعنی این نماینده  "ولی  "برادر معصومی: می خواهد بگوید كه دولت 

 است.

را می گوید. در اینجا ما كاری درباره دولت نداریم، كار  "ولی فقیه  "برادر حجت االسالم حسینی : نه، خود :

 به حكومت اسالمی داریم.

 الح مسلمین و جلوگیری از مفاسدی كه درجامعه بوجود آمده است.برادر معصومی: حكومت مسئول مص

 برادر حجت االسالم حسینی : یعنی حكومت مسئول این است كه مردم زنا كرده اند؟

برادر معصومی: مسئول این است كه جلوی زنا را بگیرد و هر جائی كه می بیند دارد زنا به وجود می آید، 

 زمینه های آن را از بین ببرد. 

 برادر حجت االسالم حسینی : پس دستور بدهد آلت های مردم را ببرند! این مطلب كه آسان است.

 برادر معصومی: نه، ولی مسئول هست كه پلیسی بگذارد، تا سرقتی نشود

برادر حجت االسالم حسینی : پس قفل و بندی ببندد به او، به دست مأمورش كلید بدهند مگر برای رفتن 

 پیش همسرش.

 معصومی: یعنی اصالً ولی فقیه، نظام، هیچ مسئولیتی ندارد در قبال جامعه؟ برادر

 "زنا "برادر حجت االسالم حسینی : وقتی كه شما میگوئید كه مسئولیت ندارد، ببینید من قضیه همان امر

بكند، را رها نمی كنم، همین جا می ایستم. اگر می گوئید كه این باید ارشاد بكند ، دعوت به طرف راه خدا 



232  ···························································································································································  

پرورش اخالق را باال ببرد، تسهیالت در امر ازدواج بگذارد، شروع می كنید اینها را برای من جواب گفتن، 

نمی گوئید كه دستور بدهند یک قوطی آهنی درست بكنند، مكعب چهار گوشی و هر كسی به اصطالح با 

ائی برای خارج شدن بول و غایط زنجیر ببندند، كمر بند عفت برای مرد و زن درست بكنند ، بعد هم یک مجر

 او بگذارند، بعد بگویند این را قفل بزنید، و كلیدش هم دست كسی باشد! چنین چیزی را شما نمی گوئید.

 این حد كمی زدن به اموال، به همین اندازه مضحک است كه اینجا این مضحک است.

( بخواهد بفروشد به جهت pornography)  "پرنوگرافی  "برادر نهاوندیان : اما اگر یک كسی مجالت 

 اینكه تحریک می كند امر زنا را در جامعه، جلوی آن را می گیرند.

، شما گفتید كه نظر به صور قبیحه حرام "پرنوگرافی "برادر حجت االسالم حسینی : اگر همان مجالت 

 نیست، كجا می توانید جلوی آن را بگیرید؟

 برادر نهاوندیان : فعالً كه حرام است.

را جلویش را می گیریم، هر جا  "ربا "حرام است. ما  "ربا "رادر حجت االسالم حسینی : نه، این از قبیل ب

را كسی مخفیانه در منازل رد میكند، شما می توانید  "پرنوگرافی "علنی واقع شد. ولی مجالت  "ربا "

 تفحص بكنید.

 برادر نهاوندیان : فروش این مجالت كه حكم نظر ندارد؟

 حجت االسالم حسینی : چرا. اگر چیزی ظاهراً، مثل اینكه جزو اوراق مضره می شود. برادر

 برادر نهاوندیان : در كاغذ آن می خواهند آجیل بریزند.

برادر حجت االسالم حسینی : نه، ببینید، صحبت در باره این است كه اگر از قبیل اشاء فحشاء است، اشاء 

به اصطالح نظر به این مجله، این حكم دارد. اگر ندارد، من هم حرفم  فحشاء حكم دارد. اگر این فاحشه است

 سر این است كه آیا.

برادر نهاوندیان : اتفاقاً همین اشاء فحشاء كه فرمودید مورد خوبی است. انشاءا... فحشا حرام است.، اینكه 

عه فحشاء میكند، اینكه نظارت بكنم كه آیا این كار اشاعه فحشاء میكند؟ اگر تشخیص دادم كه اینكار اشا
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جوان ها سر خیابان بایستند، حكم اولیه كه ندارد، اما االن میدانم كه ایستاده جوان سر خیابان اشاعه فحشاء 

 میكند. 

من بخشدار قم آگهی به در و دیوار زده بودند كه ایستادن جوان ها سر گذر ها و خیابان ها ممنوع است، هر 

عنوان چی؟ به عنوان اشاعه فحشاء. در نظارت هم دقیقاً همینطور. اگر ما دیدیم كس بایستد، او را میگیرم. به 

كه حافظ حدود الهی است،  "والی "كه جریان منتهی خواهد شد به یكی از محرمات در جامعه. آیا وظیفه 

 جلوگیری از این مقدمه است كه به احتمال اقرب منجر به آن حرام خواهد شد؟

ی : اینكه شما می فرمائید كه همین جا كه ایستادن جوانها سر راه حرام است و برادر حجت االسالم حسین

می گویند كه منجر به حرام می شود، این را ما زمان معصومین ندیدیم یک چنین كاری بشود. بر خالف این 

كنی، هم دیدیم بر خالف آن یعنی: طرف آمده و گفته است كه به اصطالح من زنا كرده ام، گفته اند غلط می

 نكرده ای.

 آن زن آمده و گفته زنا داده ام، گفته اند غلط می كنی نداده ای.

برادر معصومی: از آن طرف حضرت امیر علیه السالم شالق بر می دارد و میآید آنجائی كه آن خرما فروش، 

 خرما ها را دو قسم كرده، می گوید خرما ها را مخلوط كن.

 وط كن خرما ها را ، یک جا.برادر حجت االسالم حسینی : این مخط

 برادر معصومی: نظارت هست.

برادر حجت االسالم حسینی : یكی یكی. قدم قدم بیائیم! آیا این جریان خرما كه می گوئید چه هست، این 

جریان هم چه هست كه حضرت می فرماید، وقتی كه طرف می آید كه من فالن فاحشه را انجام دادم، 

 ادی. سودا به سرت زده است.حضرت می فرماید: نه، تو ند

 این اگر می آمد می گفت به دستگاهی كه می گوید جوان سر كوچه نایستد، فوراً شالقش می زد. 

 برادر نهاوندیان : نه، چون حكم شرعی آن این است كه اربع شهاداه بال... 

 برادر معصومی: نه، این اقرار است.
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 برادر حجت االسالم حسینی : این اقرار است.

 ادر نهاوندیان : در اقرار كه، چند بار باید بگوید.بر

 برادر حجت االسالم حسینی : باز هم چهار بار.

 برادر نهاوندیان : به هر حال چهار بار اقرار الزم است.

برادر معصومی : ولی همان حضرت امیر علیه السالم ا...علیه، اگر جوان های االن سر كوچه می ایستادند، آنها 

 رد یا نه؟ اگر متوجه می شد كه اینها برای امر خالف ایستاده اند؟را نهی می ك

برادر حجت االسالم حسینی : اگر مردم در اذیت باشند، زنها بروند شكایت كنند كه در آزار هستیم، این 

 جوان ها مانع ما می شوند، حتماً باید به.

 این امررا. برادر معصومی: كسی نرفته است شكایت بكند، ولی خود حضرت می داند

برادر حجت االسالم حسینی : یعنی میداند كه برای ایذاء است، ولو آنها نیامده اند شكایت كنند. اگر ایذاء 

 محرز شد، جلوگیری از ایذاء میكند.

برادر معصومی: حضرت میداند اینها برای ایذاء ایستاده اند، ولی اتفاقاً زنی هم نیامد از این جا رد بشود، ولی 

 اند كه اینها برای ایذاء ایستاده اند، به آنها می گوید بروید خانه هایتان یا نه؟ حضرت مید

برادر حجت االسالم حسینی : من نمیدانم می گوید یا نه؟ یک مدركی باید داشته باشید برای این كه می 

 گوید.آن وقت آقایان فقهاء باید روی آن فتوی بدهند.كاری بكنند.

 است كه حتماً به آنها می گوید.برادر معصومی: این طبیعی 

برادر حجت االسالم حسینی : نه، این حكم طبیعی را فقهاء بدهند، ما كه دیگر در خط آن نیستیم. ما كه 

فقیه نیستیم. آن قضیه خرما را هم ما بفهمیم كه آیا فقها، با این قضیه چه كار كرده اند؟ گفته اند خرما را 

یک وقت این روایت ها را خوب، این را هم می شود برای آنها فرستاد كه  جدا كردن حرام است؟ یا ندیده اند

 روی آن فتوی بدهند.

 برادر نهاوندیان : نگفته اند كه حرام است.
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 برادر حجت االسالم حسینی : او را كتک زدند، اگر واقعاً كار حاللی كرده كه چرا كتک خورده است؟

تفاده می كنند كه مسأله، مسأله حكمی نیست. مسأله ای نیست كه برادر نهاوندیان : اتفاقاً ایشان دارند اس

بشود روی آن فتوی داد. مسأله، از قبیل مسائل والیتی است. روی این موضوع خاص، روی این جهت خاص، 

روی آن شرایط خاص، ولی اتفاقاً ایشان می خواهند اثبات كنند كه این ا ز اختیارات ولی است نه از قبیل 

 حكم الهی.

 رادر معصومی: نه.ب

 برادر حجت االسالم حسینی : ذكر شده همین در فتوی كه جزء اختیارات ولی، یكی از آنها این است؟

برادر نهاوندیان : حاال ایشان به عنوان یک فقیه دارند. نه، یعنی دارند بحث طلبگی می كنند، دارند اینجا 

 خالصه استفاده از این مطلب می كنند كه.

سالم حسینی: بحث طلبگی در چه موضوع، بحث چه هست؟ اگر موضوع بحث درباره حكم برادر حجت اال

 است، لست اهالً.

برادر معصومی: ولی فقیه نظارت می كند بر مصالح و مفاسد جامعه و هر جائی كه زمینه فساد باشد از بین 

است. تعاونی ها هم اگر  "والئی "می برد، هر جائی كه مصلحت ایجاب بكند، امر میكند. این از اختیارات 

بخواهند دركارشان مفسده اقتصادی بوجود بیاورند، جنس نامرغوب به مردم تحمیل كنند، جنس قالبی به 

 مردم بدهند، باید ولی فقیه نظارتی بر این تعاونی ها داشته باشد كه تأثیر سوء بر مردم نگذارد.

  برادر حجت االسالم حسینی: بقیه بحث در آینده انشاء ا...

 والسالم علیكم و رحمه ا... و بركاته.





 16جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

11/11/1363 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 بحث نظارت

 تعاونی كلی طرح بررسی جهت –واحد طرح و برنامه 

 برادر نهاوندیان : جلسه قبل بحث نظارت در تعاونی ها شروع شد، و نكات اصلی آن مطرح شد.

بحث این است كه جناب حاج آقا حسینی فرمودند، حق نظارت به تبع این است كه، یک فردی مسئول  عمده

یک كاری باشد اگر كسی مالكیت در یک كار، یا مدیریت در آن كار را نداشته باشد، نظارت هم برای او معنی 

 ."والیت "یا  "مالكیت  "ندارد. یا 

 "با  "نظارت "ینكه نظارت بر كل نظام او، چیست؟ فرق و به همین ترتیب در مسأله نظارت دولت و ا

 مختصری صحبت شد و ادامه بحث به این جلسه موكول گشت. "پیشگیری  "چیست؟ مسأله  "كنترل 

 برادرحجت االسالم حسینی : بسم ال.. الر حمن الر حیم.

و والیت نباشد؟ یعنی است می بینیم كه آیا هر جا مالكیت است، نظارت هم هست ول "نظارت "بحث درباره 

از شئون والیت است، اگر  "نظارت "كه والیت ندارد، نظارت میتواند داشته باشد؟ یا اینكه  "محجور "مثالً 

محجور شد ، سفیه شد، مجنون شد، یا بالغ نبود، یا رشد نداشت، حق نظارت هم ندارد؟ یعنی نظارت او بدون 

 تأثیر است.

برای آن فرض شود. بشود بگوید این كار را نكن. چرا این كار را  آن جائی است كه تأثیری "نظارت  "

 است. "ولی  "كردی؟ سئوال پشت سر آن صحیح باشد و سئوال مسئول برابر سئوال، مسئول در برابر 
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كسی كه والیت بر مال را دارد، سلطه بر مال را دارد، سئوال هم میتواند بكند. از وكیل، از اجیر خودش. ولی 

 طه نداشته باشد نمیتواند سئوال بكند.كسی كه سل

 "هم صحیح است. حاال آیا صحیح است كه بگوئیم والیت  "نظارت "پس بنابراین هر جا كه والیت هست، 

 "والیت "كلی بر عهده او است. "والیت  "بر نظام دارد؟  "والیت  "موجب نظارت او میشود، یا او  "حاكم

 گفت؟ در جزئیات ندارد. میشود چنین چیزی را

بدون اذن كسی كه والیت بر مالی دارد، حاال یا رأساً به دلیل مالكیت، یا نیابةً ازطرف  "تصرفات "بگوئیم 

فرضاً آن صغیر قیومیت، و بگوئیم هیچ نقل و انتقالی، هیچ تصرفی در مال جایز نیست، اال به اذن آن كسی 

 كه والیت را دارد.

ر زندگی خودشان بكنند بد ون اجازه این حاكم شرع؟ یعنی اصل آن وقت تصرفات جزئی، مردم نمی توانند د

تصرف مردم در مال خودشان است؟ بله، در  "حلیت "تصرف مردم اال به اذن؟ یا اصل "حرمت "میشود بر 

 شئون دولت حق ندارند تصرف كنند اال به اذن.

خصی محرز است كه بدون اذن در والیت كلی، آن تنفیذ میخواهد. ارتباط آن باید تمام بشود. در اموال ش

میتواند تصرف كند. همین كه بدون اذن میخواهد تصرف كند، معنای آن این است كه اصل اولی این است كه 

 او والیت ندارد در این موارد جزئیه. در مرحله ثانی لضروره، بله، میتواند والیت پیدا كند.

اشد، اصل این است كه مردم اجازه نداشته باشند، برادر معصومی: من فكر می كنم، اصل این باشد كه مدیر نب

النبی  "و این اجازه داشتن آنها بر اساس اجازه ای است كه باز خداوند متعال به عنوان ولی مطلق داده است. 

 "اولی بالمؤمنین من انفسهم 

 زل هم نیست.برادر حجت االسالم حسینی : یک والیت تكوینی داریم كه ربطی به این قضیه ندارد. آن قابل ع

 اینجا تكوینی است؟ "اولی بالمومنین من انفسهم  "برادر معصومی 
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برادر حجت االسالم حسینی : اگر بگوئیم كه والیت، والیت تشریعی است كه سئوال این جا است كه نبی 

ا نه؟ اكرم میتواند چیزی را بفروشد یا نه؟ وقتی فروختند از مال ایشان، از تحت والیت ایشان خارج میشود ی

 یا فروختن و نفروختن آن، یكی است؟

 برادر مصعومی: قطعاً خارج میشود.

 برادر حجت االسالم حسینی : از چه چیز ایشان خارج میشود؟

 "برادر معصومی : از والیت شخصی ایشان، نه والیت نبوت، از مالكیت شخصی ایشان به عنوان یک انسان 

 ."یشرب "،"یأكل

 : اموال خراج و مقاسمه را وقتی میخواهند بفروشند، از چه چیز خارج میشود؟برادر حجت االسالم حسینی 

 برادر معصومی: از دایره منصب خارج میشود.

برادر حجت االسالم حسینی : خیلی خوب، پس میشود اموال از دایره منصب خارج شود. داخل منصب و 

 خارج منصب داریم.

 یشود فروخت.را كه نم "خراجی  "برادر نهاوندیان : اموال 

 برادر حجت االسالم حسینی : چرا نمیشود فروخت. گندم آورده اند، زیاد است.

 برادر نهاوندیان : فكر كردم، اراضی را می گویند.

برادر معصومی: ولی اصل چون این مقام والیت اجازه استفاده داده است تصرف مباح است. ولی اگر اصالً مقام 

 مان مالكیت مطلق، یا والیت مطلقی كه از آن ولی بود.والیت اجازه نمی داد بر اساس ه

برادر حجت االسالم حسینی : نه، ببینید قاطی نكنید. یک والیت تكوینی نبی اكرم دارند از طرف حضرت 

حق، كه هر كسی هر رزقی در عالم نصیبش میشود به طفیل وجود ایشان، از تصدق ایشان هست، هم 

اكش را، همه چیزش را ایشان تصرف بخواهد بكند، به اذن ال...، كیف یشاء حیاتش را، هم ایمانش را، هم خور

 ."وال یشاؤن اال ما یشاءال.. "تصرف میتواند بكند. 
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یک حق حكومتی برای ایشان میخواهید قائل بشوید كه در حق حكومتی، حاكم شرع هم با او شریک است، 

 گذاشتید. "حق منصب  "فرق ندارد، كه اسم آن را 

وان دولت. اینها میتوانند اموالی را بفروشند؟ و میتوانند برای دولت بخرند یا نه؟ یا اینها خریدن الزم مثل عن

ندارند؟ اینكه بخرند از چه كسی بخرند؟ طرف آنها چه كسی است؟ فقط اذن ندهند به آن طرف، دیگر چرا از 

 او می خرند؟

همان حق منصب در درجه اول والیت بر كل  می گویم "برادر معصومی: آنچه كه در ذهن من است اینكه 

 امور دارد غیر تكوینی، والیت منصب آن قدر.

برادر حجت االسالم حسینی : اگر این گونه است، خریدن نمیخواهد. شما اموال خودتان را وقتی بخواهید 

می روید آنجا و  مثالً می گویم، صبح كه میخواهید بیائید به محل كارتان، مثالً یک خود كار در طاقچه دارید

می گوئید جناب طاقچه، ما این خودكار را دیشب در اختیار شما گذاشتیم لطف بفرمائید اینهم پول آن 

 بگیرید! این گونه است؟

 برادر معصومی: نه، این گونه نیست.

برادر حجت االسالم حسینی : پس قضیه چگونه است؟ اگر این تحت والیت این آقا هست، به والیت تشریعی، 

 اگر اولویت تشریعی دارد، معنای آن این است كه عند للزوم كه اجازه نفرماید، مال طرف نیست.

 برادر معصومی: حاال هم همین گونه است.

 نابراین خریدی در كار نباید باشد.برادر حجت االسالم حسینی : خیلی خوب، پس ب

برادر معصومی: نه، اصل آن است. ولی به خاطر رفاه و ادامه زندگی انسان آن حق را برداشته اند اجازه داده 

 اند، حاال موردی كه الزم باشد می گویند همان والیتشان را اعمال می كنند.

 برادر حجت االسالم حسینی : پس دیگر خریدن نمیخواهد.

 ر معصومی: وقتی كهبراد

 برادر حجت االسالم حسینی : پس خرید اصالً برای چی میخواهد؟ خرید یعنی چه؟
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 برادر معصومی: خرید آن وقتی است كه ضرورت نباشد. اگر ضرورت باشد خرید هم نمیخواهد.

 برادر حجت االسالم حسینی : خیلی خوب، پس در غیر ضرورت خرید میخواهد؟ 

 ضرورت، بله. كه خودشان با اجازه عمومی كه دادند مالک دانستند. برادر معصومی: در غیر

 برادر حجت االسالم حسینی : پس آنها دیگر مالک هستند ، ولی هستند.م

 برادر معصومی: ولی هستند.

 برادر حجت االسالم حسینی : و والیت این در غیر ضرورت آنجا شكل نمی گیرد.

 برادر معصومی: در غیرضرورت؟

 وندیان : در طول قرار گرفته است.برادر نها

برادر حجت االسالم حسینی : من میخواهم ببینم كه خرید دارد یا ندارد؟ در طول، كسی كه نمی خرد. وكیل 

 من در اموال من تصرف می كند، تصرف او، تصرف طولی است. من هم هر وقت دلم خواست تصرف می كنم.

 برادر معصومی: آن هم همینطور است.

ت االسالم حسینی : عنداالضطرار الزم نیست باشد. هر وقت من دلم خواست. دیگر من هیچوقت برادر حج

نمی روم به وكیلم بگویم: آقای وكیل! لطفاً آن را بفروش. مال من است بفروش به من كه در آنجا صادق 

 نیست.

طالح تشریع شرع كرده برادر نهاوندیان : یعنی به هر حال یک تفاوتی بین درجه والیت حق تعالی كه به اص

 است، یا حكومت از جانب حق تعالی قائل میشوید.

برادر حجت االسالم حسینی : نه، والیت تكوینی كه اصالً حاكم شرع ندارد بالمره نه اینكه یک درجه اند. 

تكوینی است، چه والیتی دارد؟ هیچ والیت ندارد. بله، ائمه طاهرین معصومین سالم ال.. علیهم اجمعین و 

 بی اكرم ازجانب حضرت حق، البته والیت تكوینی هم دارند. ن

یعنی به هر حال جزء دستگاه خدا هستند كه می چرخانند عالم را به اذن الل. این به والیت تشریعی ربطی 

 ندارد. حقی كه به مرجع داده میشود، به دولت و. ..
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 شریعی است.برادر نهاوندیان : بحث مالكیت كه اصالً تكوینی نیست. اصوالً ت

برادر حجت االسالم حسینی : خیلی خوب، چرا، مالكیت تكوینی هم میگویند. حاال، مالكیت تشریعی را اگر 

 جنابعالی میفرمائید، ) ما البته مالكیت تكوینی آن را كه می گوئیم، اولی به تصرف است تكویناً (.

 ی فرمودید كه یک حقوق اجتماعی است.برادر نهاوندیان : یعنی مالكیت را اگر به آن تعریف كه حضرتعال

 برادر حجت االسالم حسینی : اگر حقوق اجتماعی است، پس مالكیت تشریعی است.

 برادر نهاوندیان :یعنی عبارت است از حق التكلیف.

برادر حجت االسالم حسینی : اگر به اصطالح دائر مدارتكلیف است، یا میگوئید كه حاكم میتواند چیزی را 

میتواند چیزی را بخرد، یا نمیتواند بخرد هر چه خواست مال خودش است. اگر می گوئید تا  بخرد، دولت

 ضرورت نباشد مال خودش نیست.

 برادر معصومی: یعنی این ضرورت، والیت او را تقویت میكند؟ قدرت میدهد؟

می ماند. مال  برادر حجت االسالم حسینی : نه، حكم تكلیفی او را برمی دارد، حكم وضعی او سرجای خودش

آدم را هر كسی كه گرسنه میشود و وقتی دم مرگ كه رسید، برایش جایز میشود كه مال همسایه را بخورد، 

 اگر كسی چیزی به او نمی دهد، بعد هم دین آن، گردن او می ماند و وقتی كه پول دار شد، باید برگرداند.

ل برادعایشان دلیل بیاورند، خالصه باید گونه ای برادر نهاوندیان : آقای معصومی اگر بخواهند برای استدال

بشود كه دولت والیت و مالكیت هم عرض. افراد ناس نباید داشته باشد. اگر بخواهید شما در طول ثابت 

 بفرمائید.

برادر حجت االسالم حسینی : باید از قبیل مالكی باشد كه وكیل می گیرد برای كاری، و هر وقت هم خواست 

 تصرف می كند. "كیف یشاء  "

برادر نهاوندیان : مثل پدری كه به اطفال خودش یک چیزهائی می بخشد، میتواند تصرف كند. اما چون ما 

 می بینیم كه دولت مالک است و مردم مالک هستند. دولت یک اموال خاصه ای دارد.
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ئی الزم پیدا برادر حجت االسالم حسینی : دولت می خرد، خرید، صدق بر چه چیز می كند؟ دولت چیزها

 می كند و می خرد، گندم الزمش میشود و ازمردم می خرد. می خرد، می فروشد اگر حاال بگوئیم كه پس هر

 "را با  "نظارت "برادر نهاوندیان : اما آن كلی را كه حضرتعالی استفاده كردید. مدلل نفرمودید حضرتعالی 

 مرادف گرفتید. "والیت 

ی نظارت از شئون، از حقوق والیت است. از حقوقی ولی است این سئوال، برادر حجت االسالم حسینی : یعن

كسی كه والیت ندارد،  "من ال والیت له، ال تصرف له  "می خواهم عرض كنم كه ازحقوق ولی است تصرف. 

 تصرف هم نمیتواند داشته باشد.

ضع نظارت بدوم سئوال، كسی كه تصرف دارد میتواند سئوال كند و نظارت كند. میخواهد عرض كنم كه از و

 یک چیز بی خاصیتی میشود، من نگاه بكنم كه شما چه می كنید.

یک صحبت ) بحث( باید بشود كه من به چه حق نگاه می كنم. حق من در نگاه كردن چیست؟ شما 

میخواهید نگذارید. من آمده ام نزدیک درب كارخانه، می گویم اجازه بدهید من بیایم داخل، ببینم چقدر 

 ل انبار مواد خام دارید.داخ

 چقدر كاالی واسطه ای دارید. چقدر كاالی محصوالت تولید شده كارخانه را دارید.

چقدرآهن اینجا آمده، و چقدر آن قیچی شده و هنوز پرس نخورده است، چقدر آن پرس خورده، و برش هم 

 مرتبه از تصرف است.خورده است. من به چه حق میتوانم بگویم میخواهم بیایم نگاه كنم؟ این یک 

 برادر نهاوندیان : حق را می باید شارع قرار داده باشد برای ما.

است یک وقت است كه  "حق  "برادر حجت االسالم حسینی : یک مرتبه هم هست كه نظارت خودش 

 باالتر از اینها، میگویم چرا در روز شما هزار عدد ورق آهن را برش می زنید؟

ی زنید؟ و چرا نهصد عدد نمی زنید؟ چرا اینقدر قالب می زنید و فرضاً تبدیل می چرا هزار و دویست عدد نم

كنید به كاسه؟ چرا این را تبدیل به سینی نمی كنید؟ این چرائی كه ما می گوئیم اگر والیت نباشد، آیا من 
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 "و  "سئوال "از شئون والیت است در جائی كه والیت نیست،  "چرا "؟ یا اینكه "چرا  "نمی توانم بگویم 

 هست؟ "چرا

 برادر نهاوندیان :بله.

 نیست؟ "والیت "برادر حجت االسالم حسینی : هست در جائی كه 

 هست. "نظارت "نیست، ولی اصالً  "والیتی  "برادر نهاوندیان : یعنی مواردی هست كه 

 . "سئوال "و  "چرا "برادر حجت االسالم حسینی : نه، این 

هم هست. من می بینم كه یک آقائی دارد به یک آقائی رشوه می دهد، نه مال  "سئوال"برادر نهاوندیان :

امر به  "من است، نه من والیتی بر رشوه دهنده دارم، نه بر رشوه گیرنده دارم، اما شارع برای من حقِّ، هم 

رای و یک نظارت عمومی، ) من حتی دولت هم نیستم ( را ب "نهی از منكر "قرار داده است و هم  "معروف

من قائل شده كه هر جا دیدم منكری دارد انجام میشود، یعنی خالصه اجرای حدود، خودش یک مساله ای 

 است كه ، اگر چه من والیت بر او ندارم اما از این راه بر افراد میتوانم نهی كنم و امر كنم.

من مهمانی كردم، برادر حجت االسالم حسینی : حاال كسی اهل فالن اداره و مسئول، و شما دیدید شب 

احتمال هم می دیدید كه من آنجا بخواهم صحبت از رشوه ای بكنم، شما میتوانید بگوئید كه من هم امشب 

 ."نه "میخواهم بیایم؟ یا این مادام كه متجاهر باشم، شما نمی توانید بگوئید 

 

 برادر نهاوندیان : بله، با شرائط آن.

تجاهر نیستم، چه؟ می گوئید كه من امشب می خواهم بیایم خانه برادر حجت االسالم حسینی : آنجائی كه م

 شما؟ ببینم شما چه میخواهید بگوئید به آن بنده خدا؟ 

 برادر نهاوندیان : نه، با همان شرائط آن.
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برادر حجت االسالم حسینی : نه ،حاال در غیر شرائط آن یک نگاهی بكنیم. بعد هم بر می گردیم به شرائط 

ین من حق ندارم كه بگویم من میخواهم بیایم در منزل شما، و ببینیم شما چه میخواهید آن. پس بنابرا

 بگوئید.

حتی قید هم می كنید كه من چیزی هم نمی خورم. ولی من اذن نمی دهم كه شما تشریف بیاورند در این 

نم بدهم، می مجلس. می گوئید اگر نمی خواستی حرفی بزند چرا اذن نمی د هی؟ می گوید من اذن می توا

 توانم اذن ندهم، اذن نمی دهم. این یک مطلب.

یک مطلب این است كه در آن چیزهائی كه شرط بر من جایز است، اال عدم جواز آن اثبات شود آیا مثل امور 

 مباحه را هم به عنوان دولت میتوانید بیائید و سئوال بكنید یا نه؟ دو فرض دارد.

. میتواند صبح به صبح بفرستد در كارخانه ها، بررسی بكند. یک فرض "بله  "یک فرض آن است كه بگوئیم 

 . "میتواند  "این است كه محل كالم این است كه میتواند یا نمیتواند؟ نه اینكه فرض را بگذاریم كه 

بگوئیم آنجائی كه والیت نیست، نمیتواند. آنجائی كه والیت هست. همان مؤمنینی را هم كه در قضیه رشوه 

می فرمائید، المومنون بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر، آن جا هم یک مرتبه از  و. ...

 والیت عمومی است.

حاال آیا واقعاً در مباحات هم یک چنین والیتی هست؟ اگر چنین والیتی باشد، باید جایز نباشد تصرف فرد 

 مگر به نحوه ای كه او صالح می داند.در مال خودش باید جایز نباشد تصرف فرد درمال خودش 

یعنی او گفته است كه امسال سینی بسازید، این برای او جایز نباشد كه آهن بخرد وكارخانه راه بیفتد، مگر 

اینكه چكار بكند، سینی بسازد. گفته بود لیوان بسازید، معنای آن این است كه جایز نباشد تصرف او در 

 او باید مشروط بشود. "والیت  "ملكش، اال به اذن غیر. یعنی 

برادر نهاوندیان : شما این را در مورد وكیل هم حتی نمی فرمائید، شما این شكل از كار را، من اگر یک كسی 

را وكیل كردم كه برود فالن معامله را انجام دهد، لزومی ندارد تا، اجزاء آن را ازمن اذن بگیرد، وقتی او را 

 وكیل كردم، كردم.
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االسالم حسینی : حاال میخواهم عرض كنم كه این امری باالتر از وكیل هم میخواهد، اگر كسی برادر حجت 

بخواهد قائل شود كه آن حق دارد بیاید بگوید چرا سینی درست كردی لیوان درست نكردی؟ تازه به خالف 

 وكیل.

ر لیوان درست وكیل یک وقتی است كه من وكیل می كنم او را در سینی درست كرد ن. گوش نمی كند د

كردن. آن وقت من میتوانم بروم بگویم چرا. حاال اگر به صورت عام او را وكیل كرد م، نمیتوانم بروم بگویم 

 چرا.

این میخواهد نظارت بكند ، بگوید : چرا به مصلحت عمل نكردی، معنای آن این است كه طریق خاصی را 

، كه "فرد "دو صالح درطول داریم. یكی صالح معین كند برای مصلحت و مفسده، معنای آن این است كه 

 والیت آن به عهده خود فرد است.

باید تصرفاتش منوط به این میشود كه مصلحت  "فرد "كه آن به عهده دولت است.  "عموم  "یک صالح 

های خودش مغایر با مصالحی كه تشخیص دادند، از طرف دولت نباشد. نه فقط تا اینجا، موافق آن مصالح هم 

شد. میخواهیم ببینیم برای افراد، تصرفشان در اموال خودشان را بدون اذن حاكم جایز میدانید یا نمی با

 دانید؟

برادر نهاوندیان : جایز می دانیم. چون حقی است كه شارع قرار داده است.اما چیزهای دیگری هم كه كنار آن 

ن را می آورید تا اینكه نفی آن اختیار است. حضرتعالی خالصه بحث را كه یک قیدی است بر یک اختیار، ای

 را بكند ، نه، قیدی است بر اختیار.

 برادر حجت االسالم حسینی : بدون اذن دولت میتواند تصرف كند یا نمیتواند؟

 برادر نهاوندیان : بله، میتواند. منتهی

 برادر حجت االسالم حسینی : دولت حق دارد بگوید چرا این كار را كردی؟

 دیان :در مواردی كه حكم دیگری داریم. حقی دولت دارد كه خالصه نگهبان مصالح جامعه باشد.برادر نهاون
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برادر حجت االسالم حسینی : مجدداً عرضم را تكرار می كنم. هرگاه شما گفتید كه دولت نمی تواند بگوید 

انم بچسبانم روی این چرا، اگر گفتید كه من هر گونه خواستم این را میتوانم بفروشم، میتوانم بخرم، میتو

گفتن را از غیر دارید سلب می كنید، بر من، در اینجا من حق دارم، هر گاه به من  "چرا "كاغذ، این حق 

گفتید كه نه، آقا میتوانند بگویند كه چرا این را اینجا چسباندی. چرا این را درآن كتاب زدی؟ این را باید قبالً 

 انجام دهی، اجازه بگیرد از آقا.به من گفته باشید كه كاری را خواستی 

برادر نهاوندیان : قبالً به فرد گفته شده است كه اگر دولت مصالح عمومی را تشخیص داد و به تو گفت، تو در 

 چهار چوب آنها، با مالحظه آنها این اختیارات را اعمال كن. خودت اعمال نكن.

م مصلحت را این معنایش این است كه من برادر حجت االسالم حسینی : مصلحت یا ضرورت؟ فرض می گیری

 نتوانم این كار را بكنم، االّ اینكه بفهم كه آیا ایشان مصلحت می داند یا نمیداند؟

 برادر نهاوندیان : وظایف دولت این است كه آنچه را مصلحت می داند آگهی بكند و به مردم بگوید.

مردم مال دولت است، آگهی هم خودشان می  برادر حجت االسالم حسینی : معنای آن این است كه تصرفات

 كنند. تصرفات مردم مقید است به مصالحی كه دولت اعالم میكند.

برادر نهاوندیان : هماهنگ با آنها باشد. درتعارض نباشد. كه این خیلی فرق میكند ، كه ما به یک كسی می 

او می گوئیم كه تو اختیار داری كه كار  گوئیم كه تو هر كاری كه میخواهی بكنی باید اذن بگیری، یا اینكه به

بكنی، اما این آقا اگر مواردی را گفت، تو در كارهایت باید یک لحاظ كنی. یعنی ما دستور والی حق را، در 

 طول احكام الهی می دانیم برای مكلف، لذا اگر در موردی از موارد، گفت كه این خالف مصلحت است.

نكه در هر كارت باید بروی اذن بگیری. این دو تا به نظر میرسد كه متفاوت تو نباید این كار را بكنی، نه ای

 هستند. حضرتعالی می فرمائید كه منطبق هستند. یعنی اگر قرار شد كه مصلحت عمومی.

 برادر حجت االسالم حسینی : گاهی شرط می گیرد عدم مخالفت را، گاهی شرط می گیرید موافقت را.

یم عدم مخالفت. با مصالح عمومی نباید مخالف باشد تشخیص مصالح عمومی هم ، برادر نهاوندیان : می گوئ

 همانگونه كه فرمودید با دولت است.
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 برادر حجت االسالم حسینی : پس موافقت آن شرط نیست.

برادر نهاوندیان : بله، چون، حاال خود این بیان دارد. تشخیص مصالح عمومی در مواردی كه به خطر نیفتاده 

شرع برای والی قرار نداده است. مصالح عمومی در حركت كلی آن با همین كارهای فرد حاصل میشود، باشد، 

 در موارد خاصی كه ممكن است در تعارض قرار بگیرد، آن موارد تعارض را دولت باید بگوید.

، موافقت برادر حجت االسالم حسینی : ) حاال هر دو اینها را مقداری بحث كنیم ( اگر شرط باشد موافقیت

معنایش این است كه شرط است اذن بخواهد بگیرد. معنای آن این است  "باید حتماً داشته باشد كار شما 

كه آن كسی هم كه اذن میدهد، میتواند نظارت كند، حاال اگر مسأله را به گونه ای دیگر گفتیم، گفتیم اذن 

 ت هم حل میشود.الزم ندارد، دیگر آیا برای نظارت مجری پید ا میشود، یا نظار

جاری است. اگر بگوئیم مطابقت و اذن  "جزءً فجزء  "، نظارت هم "جزء فجزء "اگر گفتید اذن الزم دارد 

نمیخواهد، اگر اصل را برائت بگیریم، اصل را مجرم بودن مردم و تخلف نگیریم، دیگر جائی برای نظارت باقی 

 می ماند، یا نظارت هم همراه آن از بین میرود.

هیم بگوئیم نظارت از شئون والیت جزءً فجزء است. هر كجا والیت جزءً فجزء ثابت شود، نظارت هم آن میخوا

 جا صحیح است.

آن جائی كه شما میخواهید به شخص اختیار دهید این نظارت رها میشود. حتی در كار وكیل خود تان، به 

 این كار را انجام دادی، ندارد.وكیل خودتان گفتید كه شما هر چه خواستی بخر و بفروش، دیگر چرا 

بخر و بفروش، نظارت دارد كه غیر قابل نخرد، تازه آن هم اگر  "فایل "ولی به وكیل خودتان گفتید كه 

 بگوید برو فایل بخر، و بفروش میتواند بگوید نظارت الزم ندارد، اال كشف خالف بشود. 

الت از من مدام بخواهند اجازه بكنند، وكالت اگر گفتید كه به نحوه ای من اذن میدهم كه در تک تک معام

 در داللی و واسطه بودن را به او میدهید، در یک مرتبه نازلی هست، نظارت را هم میتوانید بگذارید.

بهرحال سئوال من همین جا است كه ناظر قرار دادن چه زمانی صحیح است، وقتی كه سئوال صحیح باشد، 

 یا وقتی كه سئوال هم صحیح نیست.
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 گر سئوال مورد پید ا نكرد، فرد مسئول نبود در برابر كسی.ا

آقائی داریم به نام آقای ) الف( ایشان در صورتی كه در نزد آقای ) ب( مسئول نباشد، آقای )ب( میتواند 

 نظارت كند برابر او؟ یا صدق نظارت آن موقعی است كه مسئول باشد در برابر او؟ كدام؟

لی كه حضرتعالی نظارت را از شئون والیت میدانید آن مورد ناقض را، كه ادعا شد برادر نهاوندیان : در این ك

ناقض است، امر به معروف و نهی ازمنكر این كلی را، به این پاسخ فرمودید كه آن جا هم نحوه ای والیت 

 است. المؤمنون بعضهم اولیاء بعض... را، یعنی سرپرستی بعضی بر بعض دیگر.

 "یأمرون و ینهون "سینی : لذا امر پشت سر آن گفته : برادر حجت االسالم ح

 برادر نهاوندیان : اگر ما والیت را به این معنای گسترده بدانیم.

برادر حجت االسالم حسینی : حاال درباره اینكه، این والیتی را كه در دستگاه حكومت شما می گوئید ، 

ا نیست به آن جاهائی كه من اجازه دارم در چیست؟ آیا این به اصطالح نسبت به امر ونهی شرع هست، ی

 مباحات هم والیت هست.

 برادر نهاوندیان : حاال حیطه آن، بحث بعدی است.

 برادر حجت االسالم حسینی : در خود حیطه هست. اصالً بحث در باره این است كه

این یا باید تمام شود، یا  برادر نهاوندیان : نه ،اوّل ادعای حضرتعالی این است كه نظارت از شئون والیت است.

 برآن قید بخورد.

 برادر حجت االسالم حسینی : حاال ببینیم كه آیا هست یا نیست؟ بحث داریم می كنیم.

 برادر نهاوندیان : امر به معروف، آیا این را نقض می كند یا نه؟

 برادر حجت االسالم حسینی : نه.

 مؤمنین والیت بر معنای خاص بر همدیگر دارند.برادر نهاوندیان : یعنی حضرتعالی قائل هستید كه 

 برادر حجت االسالم حسینی : بر هم دارند نسبت به عمل به شرع.

 برادر نهاوندیان : پس والیت ویژه حكومت نیست.
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برادر حجت االسالم حسینی : یعنی میخواهیم بگوئیم كه نسبت به تجاهرو ظهور در فسق یا ظهور در مثالً 

د بشود در امور اجتماعی، یک مرتبه اش عموم مردم مأمور دولت هستند، همه مردم. طاعت، امری كه وار

 همه مستخدم دولت هستند. در همین قضیه اینكه، امر به معروف بكند و نهی از منكر بكند.

 برادر نهاوندیان : حكومت وقت گاهی است كه حكومتی نیست، اینها مستخدم چه كسی هستند؟

نی : نمیشود كه نباشد. بفرمائید دست حكومت مبسوط نیست واال بنا ندارد كه برادر حجت االسالم حسی

 بگوئید حكومت نیست.

آقای خمینی همان موقع هم كه بر مسند رهبری حكومت نبود ، والیت آن را داشت، كسی كه به والیت فقیه 

مردم مال میگرفت و  قائل بود، طبق امر ایشان می كشت، طبق امر ایشان كشته می شد، طبق امر ایشان از

 خرج می كرد.

 برادر نهاوندیان : حضرتعالی امر به معروف را تبع والیت می دانید یا به عنوان یک حكم میدانید؟

برادر حجت االسالم حسینی : ببینید، از شئون اطاعت از ولی دارم می دانم. یعنی حكمی است اجتماعی. 

 همه مأمور هستند از طرف ولی.

: من در یک جائی هستم، من مبسوط الید هستم در مورد اینكه یک نهی را از منكری بكنم،  برادر نهاوندیان

 فقیه من نیست، حاال نكنم؟ 

برادر حجت االسالم حسینی : شما مأور هستید از طرف او، شما كار اجتماعی كه می كنید از طرف او 

 هستید. یک اذن عامی دارد.

 یا از طرف او در عمل به امر به معروف؟برادر نهاوندیان : از طرف شارع هستم 

برادر حجت االسالم حسینی : نه، میخواهم من عرض بكنم كه شما در عمل حكومتی كه می كنید از طرف او 

 هستید.

برادر نهاوندیان : این عمل حكومتی نیست. این در تقسیم بندی حضرتعالی در آنجا است، اما برای كسی كه 

 یک حكم است. حكم شارع. "امر به معروف  "رد، می گوید آقا آن تقسیم بندی را قبول ندا
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 برادر حجت االسالم حسینی : من در تقسیم بندی خود م مجبورم جواب دهم.

 برادر نهاوندیان : بسیار خوب، جوابی كه طرف مقابل را قانع بكند.

 وب قانع نمیشود.برادر حجت االسالم حسینی : اگر آن طرف در دستگاه خودش دارد محاسبه می كند، خ

 برادر نهاوندیان : اگر استدالل را براین گذاشتید كه مطلب تمام نمیشود.

برادر حجت االسالم حسینی : خوب، باید دید این دستگاه آیا استداللی دارد یا ندارد، او دیگر سر جای 

 خودش است.

ه، حتی اگر همه فقهاء را اعدام كاری ندارد به اینك "امر به معروف  "برادر نهاوندیان : این میگوید حكم 

كردند یا نكردند برای من اگر تمام شده باشد كه امر به معروف یک حكم اسالمی است و من در یک مورد 

 جزئی بتوانم این امر به معروف را انجام دهم، موظف هستم كه انجام دهم.

الیه ندارم من از فقیهی كه  حكم مثل نماز خواندن من است. مثل روزه گرفتن من است. اصالً فقیه مبسوط

فوت كرد، به من رسید كه حكم الهی امر به معروف و نهی از منكر است. اصالً من ارتباطی هم با هیچ فقیه 

 دیگری هم ندارم كه من مأمور او باشم.

 اما برای من تمام شده است كه حكم امر به معروف یک حكم الهی است و دارم انجام می دهم.

ید این یک كار حكومتی است كه تو داری انجام می دهی. اما من كه مأ مور شخص خاص حاال شما بفرمائ

 دراین كار نبودم، مأمور خدا بودم در انجام فعل.

برادر حجت االسالم حسینی : بر می گردد به این مطلب كه آیا فرض نبودن حكم در جمیع مراتبش میشود 

ت، نه اینكه آن حكومت مشروع هست و مبسوط یا نمیشود؟ یعنی میشود گفت كه حكومت مشروع نیس

نیست. نه اینكه دستش باز نیست. زمانی را آدم فرض بكند كه حكومت به جمیع مراتب ما حكومت مشروع، 

 ولو غیر مبسوط نباشد. میشود؟ ممكن حاال صحبت كنیم آن یک حرف دیگری است.

 بود عدول مؤمنین. فساق مؤمنین بودند.كه مثالً اگر فقیه نبود، عدول مؤمنین این والیت را دارند. ن
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برادر نهاوندیان : یک شیعه با خانواده اش به جزیره ای میروند. ارتباط آنها هم قطع میشود، احكامی دارند من 

 جمله از این احكام امر به معروف است. من باب رابطه با كسی نیست.

كه در همه وقتها حاكم بفرستد كه بگوید  برادر حجت االسالم حسینی : چه نحو رابطه ای؟ یعنی الزم است

 شما را نصب كردم؟

برادر نهاوندیان : اصالً نمی داند كه االن دیگرفقیه كیست؟ این در اینجا خالصه والیت حكم خدا است بر او، 

كه او را وادار به امر به معروف ونهی از منكر میكند، نه والیت شخص خاص. آن وقت تفاوت این دو حرف 

 در اینجا باید روشن بشود.قاعدتاً 

اصالً نمی داند كه چه كسی هست، رابطه اش قطع است. شخص خاصی من باب انجام دستور شخص خاصی 

 را. "امر به معروف و نهی از منكر  "نمی كند. من باب انجام دستور الهی می كند

جای تكالیف فردی  "منكر امر به معروف و نهی از  "برادر حجت االسالم حسینی : یعنی اگر قائل شدیم كه 

 قرار می گیرد، نه تكالیف اجتماعی.

برادر نهاوندیان : این تقسیم بندی است كه ما روی احكام می كنیم در خود حكم كه شک نداریم. امر به 

معروف و نهی ازمنكر از واجبات شرع است. یعنی اگر ما به یک چنین تعارض برخوردیم، در تقسیم بندی 

 كنیم، نه اینكه حكم را باید بیاوریم بر اساس تقسیم بندی خودمان روی آن نظر بدهیم.خودمان باید بحث 

 خود آن فرد اجتماعی را كه می فرمائید، عرض می كنم.

برادر حجت االسالم حسینی : یعنی بگوئیم كه این حكم اجتماعی است یا بگوئیم فردی است، میتواند هم 

 اجتماعی باشد هم فردی.

ن :یعنی این پس از این است كه حكم مشخص است كه بر فرد، امربه معروف و نهی از منكر از برادر نهاوندیا

واجب است، بدون ارتباط او با فقیه. یعنی دسترسی به فقیه داشته باشد، نداشته باشد ولی فقیه او مشخص 

 باشد، نباشد.
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ر میشود اگر امر به معروف و برادر حجت االسالم حسینی : حاال همین را ما بزرگ می كنیم، ببینیم چطو

نهی از منكری است كه فرد نمی تواند مستحیل است كه قیام برآن بكند، باید یک جمعی باشد، پنج نفر، ده 

 نفر. در اینجا والیت الزم است یا نیست؟

 برادر نهاوندیان : بله، خود تحقق آن چون احتیاج به اداره دارد.

ها بریده از والیت باشند؟ والیت الهی باشند یا نه؟ یا اینكه یک نحوه برادر حجت االسالم حسینی : میشود این

 والیت باید آنجا باشد.

برادر نهاوندیان : موردی را میفرمائید كه اثبات كننده فرمایش شما است، اما من چون برای نقض استفاده 

 كردم كافی است یک مورد در آن داشته باشم كه لزومی ند اشته باشد.

معنای آن این است  "مورد نقص "االسالم حسینی : ببینیم آن مورد چه قیدی را ایجاد میكند؟ برادر حجت 

 كه وجود یک قید در این طرف نسبت به مباحات كه ابداً نمی آید.

یعنی شرط می كنید كه معروف بودن تَركی، تَركی بخواهد بشود معروفی. یا بخواهد به منكری عمل بشود. 

 د این بیاید؟نسبت به مباح هم میشو

 برادر نهاوندیان : چون جزو معروف به منكر قرار نمی گیرد.

برادر حجت االسالم حسینی : موضوعاً قرار نمی گیرد. آن وقت موضوع امر به معروف و نهی از منكر ناظر به 

 مباحات مالی هم هست؟ یا میخواهید بگوئید كه مؤمن اصالً، شخص والیت در حرام ندارد یا دارد؟

 ر نهاوندیان : شما یک كلی فرمودید.براد

برادر حجت االسالم حسینی : همان كلی را دوباره میخواهیم برگردیم و به آن نظر بكنیم. میخواهیم ببینیم 

 كه شخص بر بدن خودش والیت دارد كه عرق بخورد یا ندارد؟ صاحب اختیار خودش هست یا نه؟

 م.برادر نهاوندیان : تكویناً بله، تشریعاً نداری

برادر حجت االسالم حسینی : حاال كه متجاهر هست كه كسی او را نهی میكند دارد تصرف درآن چیزی كه 

 حق ندارد میكند؟
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 برادر نهاوندیان: حق شرعی ندارد. اما این قدرت را دارد.

برادر حجت االسالم حسینی : پس حق شرعی ندارد. موضوع بحث ما آن جائی بود كه حق شرعی داشت یا 

 ئی كه حق شرعی نداشت؟آنجا

 برادر نهاوندیان: در مقابله با مصالح عمومی می فرمائید. 

 برادر حجت االسالم حسینی : بله.

برادر نهاوندیان : آنجا خود شرع میگوید كه جائی را كه دولت به عنوان عهده دار والیت، مصلحت عمومی 

 تشخیص داد، خالف آن حرام است.

عرض میكنم كه همین كه قید می كنید اگر مصلحت تشخیص دهد و اال این برادر حجت االسالم حسینی : 

 صاحب اجازه هست خود ، این چه چیزی را تمام می كند؟ 

 برادر نهاوندیان: قاعده همان است كه فرمودید، موافقت الزم نیست عدم مخالفت.

اهر در فسق بود، یعنی برادر حجت االسالم حسینی : میخواهم بگویم نظارت هم در اینجا نیست. اگر تج

تجاهر در تصرف در مال غیر بود. سرقت و دزدی بود. خوب جلوی این را می گیرند. این منوط به مراتب دانیه 

و عالیه هم نیست در یک مراتب نازله اش، مؤمنین هم تک تک ممكن است اجازه داشته باشند جلوی آن را 

گیرد. این معنایش غیراز آن چیزی است كه محل  بگیرند.در مراتب عالیه اش هم حكومت جلوی آنرا می

 بحث ما است.

 برادر نهاوندیان : حضرتعالی استدالل را.

ما می  "برادر حجت االسالم حسینی : استدالل را دوباره من در جمع بندی تكرار میكنم تاجلسه آینده 

 هم برای حكومت نیست. گوئیم كه تصرفات به دلیل اینكه اذن در مباحات از حكومت نمی خواهد، نظارتی

آن جاهائی كه نظارت باشد، آن جاهائی است كه حق سئوال هم باشد یعنی والیت، والیت مشروط باشد. هر 

امر به معروف و نهی از منكر هم به دلیل اینكه جواز برای ما  "جا والیت مشروط باشد، نظارت جایز است. 

 ان یا رفتارمان، الی آخر.است به صورت مطلق نیست در تصرفاتمان در انفس خودم
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بلكه محدود است به حدودی، كه درون آن محدوده كسی هم حق ندارد بیاید نگاه كند به من ببیند چكار 

 می كنم چكار نمی كنم.

اگر تجاهر كردم و از آن محدوده هم خارج شدم و خارج شدن من هم متجاهر بود، او هم فردی وظیفه دارد 

حق دارد جلوی مرا بگیرد در موارد جزئی آن كه فرد میتواند جلوی مرا بگیرد، جلوی مرا بگیرد و هم جامعه 

 خوب همه افراد وظیفه دارند بگیرند.

 والسالم علیكم و رحمه ال... و بركاته.

 





 17جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

 18/11/1363شنبه 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 بحث نظارت

نظارت  "است و سپس در معنای  "والیت  "از شئون  "نظارت  "ه قبل بحث شد كه برادر نهاوندیان : جلس

یک حق نظارتی است كه شارع قرار داده  "امر به معروف و نهی از منكر "صحبت شد. اشكال شد كه  "

 است بدون اینكه مالک باشد یا والی باشد و از این قبیل، برای مردم.

در مباحات هم نظارت داریم یا همین نظارتی هم كه هست، این پاسخی داده شد. بحث این شد كه آیا 

نظارت در واجب و محرمات است و اصوالً در مسائل، در امور فردی مطابقت با مسائل عموی در تصرف فرد در 

 اموال خودش شرط شده، یا عدم مخالفت با مصالح عمومی؟

ست، پس شاید بتوان از این سخن و اصوالً اگر تصرف مالک در ملک خودش، منوط به اذن حكومت نی

 استفاده كرد كه برای حكومت هم حق نظارتی نیست.

 ااینها عناوین كلی بحث بود.

برادر حجت االسالم حسینی : بسم ال..الرحمن الر حیم. آیا در آن جائی كه شخص نهی میشود از او نسبت به 

به منكر؟ یک چنین اختیاری دارد؟ منكری، آن جا كه اصالً والیتی محقق است برای شخص نسبت به عمل 

. آن وقت "والیت  "یا اینكه مطلق تخلف، می گوئیم كه حق است جلوی تخلف را بگیرند، به این می گوئیم 

ممنوع است،  "والیت الهی"می گوئیم ، پس خروج از  "والیت "اگر به مطلق تخلف گفتیم جلوگیری آن را 

 خداوند متعال را در امر شرع بفرمایند.و مؤمنین باید حفظ حركت والیت و سرپرستی 
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موافقت قطعیه با عمل به معروف و ترك منكر الزم است؟ آیا این از همان قبیل والیتی است كه در مباحات 

 از آن نام برده می شود؟ یا اصالً این جدای از آن است؟

شود. محل نزاع است كه در این جا موافقت قطعیه الزم است كه ترك آن منكر، و فعل آن معروف خوانده می

آیا برای دولت اسالمی یک حقی است كه بگوید : به مصلحت عموم در اموالتان تصرف كنید؟ یا اینكه چنین 

 حقی نیست. 

ااگر در محل خودش اثبات شود كه چنین حقی هست آن وقت الزم است كه شخص كاری كه میكند به 

رد بكند. اگر چنین چیزی باشد اثبات میشود، ولی اگر تبعیت از آن ولی كه امر سیاسی مردم را به عهده دا

خود این محل اختالف باشد كه آیا این حق همیشه ااست یا عند االضطرار است؟ آن وقت صحیح است كه 

بگوئیم: هر جائی كه چنین حقی را والی داشته باشد، حق نظارت آن را هم دارد، به هر حدی. تحت همان 

به همان مقدار كه ضرورت باشد ،  "المعذ ورات تتقدر بقدرها  "، "ذورات الضرورات تبیح المع "قانون 

 وظیفه نظارت دارد.

پس بنابراین ابتدائاً در نظر اول وجود چنین حقی ثابت نمی شود، لذا نظارت هم ثابت نمیشود. چون فرض 

واجب و حرام، بله.  این است كه امور مباح را اصالً نمیشود قیاس كرد با امور واجب و حرام. هر جا باشد

مسلمین هم میتوانندذ نظارت كنند چه رسد به دولت. البته با حفظ خصوصیات، كه متجاهر باشد، حفظ 

حدود طرف باشد، ولی ابتدائاً هم، آیا نظارت جمیع حدود فرد را می شكند؟ یعنی من حق دارم هر موقع فرد 

مالیات، اینگونه نیائید كه بگویند حتماً بیاورید  را تحق كنترل قرار دهم؟ ما، در حساب اموال مردم در اخذ

 حساب بكشید.

گفتند اعالم بكنید. حاال میتوانیم در این قضیه عمل كردن فرد به احكام سر نزده، شب مخفیانه از دیوار خانه 

من حق دارم كه  "باال بروم و بعد وارد اطاق شخص بشوم، ولو با خانواده اش نشسته باشد و من بگویم كه 

مراقبت كنم كه مبادا شما پیغام دهی به خانواده ات كه او برود به زن همسایه بگوید كه آن فالن ما ل را از 

 فالن جا منتقل كنید؟
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قاچاق چی ها می كنند این كار را. آنها به وسیله خانواده هایشان پیغام می دهند. تصرفاتی كه در امالشان 

 مشروعیت قانونی ندارد، آن تصرفات را در خفا انجام می دهند.میخوهند بكنند، به دلیل آنكه آن تصرفات 

آن وقت، وقتی آن تصرفات در خفا انجام بگیرد، نظارت ما هم باید همان گونه كه خود آن تصرفات انجام 

 گرفتنش در خفا ممكن است، ما هم نظارتمان جلو برود. 

ر مردم؟ و از این باب است ، یا اصالً از این حاكم باشیم ب "كیف یشاء  "آیا یک چنین نطارتی ما داریم كه 

اصالً  "تتقدر بقدرها  "باب نیست؟ بر فرض كه نظارتی هم باشد، آن هم در یک محدوده ای كه عرض كنم 

 همین كه فرد می گوید: من این كار را نكردم ، از او بپذیرید.

نظارت، اصالً به حكومت اسالمی می  دیگر حاال بروید در دفتر كارخانه ببینید كار چگونه است. و این سنخ

كه شما میخواهید بفرستید، كیست؟ مالئكه هستند و آن كسی هم كه تحت نظارت  "ناظری  "خورد؟ این 

 است، جنّ است؟

ااو ذاتاً بیشتر تمایل به خطا دارد؟ این هم ذاتاً تمایل به ثواب دارد؟ یا نه، هر دو بشر هستند. اگر شما به 

اهید جامعه را اداره كنید، ناظرهای شما هم ناظر میخواهند. والی آخر. اصالً روی انگیزه وسیله نظارت می خو

 دیگری شما حكومت می كنید.

یک بنده خدائی را شنیدم در یكی از استانداری ها، همین كه شخص تا حدود یک میلیون مثالً بیشتر می 

، می گفته است كه بروید تحقیق كند، چگونه آمده است معامله كند با دولت، یا از او ثروت سراغ می كردند

تحقیق می كند؟ او را چگونه كنترل می كنید؟ فرض بگذارید كه این درست كارش را انجام میدهد، فرض 

بگذارید كه خود او درست كارش را انجام میدهد، چرا فرض بگذارید كه این )ناظر( درست كارش را انجام 

 میدهد.

 "ه باب اصل نظارت برای چیست؟ و به این سؤال، نظارت برای چیست؟ به هر حال ،حاال عرض كنیم ك

است؟ یا نظارت برای تحقق صحیح یک مطلب است؟ نظارت برای چیست؟  "والیت"برای اِعمال  "نظارت 

 برای چه می خواهیم نظارت كنیم.
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د كه حق دارد باشد، مثل ناظری كه فرد باالی دست وكیل خودش معین می كن "والیت"اگر نظارت اِعمال 

خودش در آن حدی كه معین كرده برای سركشی كردن، سركشی كند. حاال این حق را به دیگری واگذار می 

 است كه اثبات میخواهد؟ و از حقوق تابعه والیت است؟ یا نه. "حقوق "كند و نظارت خالصه از 

چون والیت حضرت حق را فراموش نكنیم كه اشكال آن رد شد.  "امر به معروف و نهی از منكر "پس 

سبحانه و تعالی است در تشریع، و آن جا محل والیت فرد اصالً نیست. متخلّف، تخلف از والیت الهی كرده، نه 

اینكه مثالً در امری كه مباح بوده درآن تصرف كرده. مردم هم موظف شده اند كه آن را به اطاعت از خدا 

 عت از خدا فرا میخواند.برگردانند، همانگونه كه دولت او را به طرف اطا

و در غیر آن، در آن جائی كه برای فرد مباح است، نمیتواند والیت دیگری صادق باشد. مگر به قدر خاصی كه 

 از والیت این خارج میشود. یعنی اگر گفتید كه دولت هم میتواند بگوید، الزم است برای عموم.

معنای آن این است كه والیت مشروط شد، هر جا  معنایش این است كه : و گفته است الزم است برای عموم.

محقق شد گفتن دولت، والیت این در مال خودش محدود میشود. نسبت به خروج از حدش، مثالً بگوئیم یک 

حرام ثانوی انجام داده است، اگر بشود گفت حرام ثانوی، مثل احكام ثانوی. یا حرامی كه بالعرض حرام شده 

یعنی گاهی است  "در این جا دولت میتواند كنترل كند، آن هم، تتقدر بقدرها  است. آن وقت بگوئیم كه باز

در این حد كنترل می كند كه حق دارد از فرد سئوال كند و فرد پاسخ بگوید. گاهی می گوئیم نخیر، باز این 

ر، حق هم مثل همان عنوان ثانوی، جایز است برای او كه بیاید تا داخل كارخانه اش. گاهی می گوئیم نخی

 دارد بیاید همه دفتر و دستجات او را زیرو رو كند، حسابهای بانكی او را كنترل كند.

گاهی می گوئیم: نخیر، حق دارد شب هم بیاید در خانه فرد مثل قاچاق چی ها یا معامالت قاچاق. ببینید 

تی نمیتواند بكند. در پول هست یا نه؟ به هر حال پس بنابراین میخواهیم بگوئیم روی حكم عنوان اولی، نظار

 دایره اختیارات فرد، نظارتی از دولت نیست و اصل اولیه هم برائت است، و ایجاب می كند كه نظارت نباشد.

بنابراین تحت یک كلمه دیگر هم اضافه می كنیم كه: آن جا گفتیم كه نظارت از حقوق است، حاال می گوئیم 

 را ندارد ااِلّ عنداالضطرار. این حق برای غیر مالک ثابت نیست و الی این حق
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بحث نظارت هم تقریباً تمام شد، اگر سئواالت  "تتقدّر بقدرها  "روی وضع اولیه این حق نیست. آن هم 

 هست بفرمائید. ) نظارت را برای مدیریت برای چه چیز می خواهیم، یادمان باشد كه بحث كنیم. (

 "واجب "و  "حرام" "نباید  "و  "باید "كامی دارد، برادر نهاوندیان : عرض شود كه اسالم به هر حال اح

دارد. تخلف از این صورت می گیرد. بعضی از این محرمات هست كه برای تخلف از آن مجازات قرار داده شده 

 است.

برای بعضی از آنها هم در صورت تخلف، مجازاتی قرار داده نشده است. آن دسته ای كه برای تخلف از آن 

ه شده است، برای همه آنها ثابت نمیشود لزوم پیشگیری. یعنی اگر تخلف شد و جرم واقع مجازات قرار داد

شد، بعد از وقوع مجازات باید بشود. مثل دزدی، از این بر نمی آید كه حاال یكی كسی را ما به عنوان اینكه 

 این فرد دارد میرود دزدی كند، بگیریم او را و یا جلویش را بگیریم.

الم حسینی: یا نظارت كنیم، بگوئیم ما د نبال تو آمدیم. می گوید: برای چه آمدید؟ می برادر حجت االس

 گوئیم : ما میخواهیم مواظب باشیم كه تو دزدی نكنی.

برادر نهاوندیان: اما بعضی از موارد اخص از همه اینها است كه مالك در خود او تحقق آن نیست. خوف آن 

در ماه رمضان بخواهد روزه بگیرد، خوف از ضرر اگر داشته باشد، این  است، مثل خوف سلطه، مثل بیماری كه

 كافی است برای اینكه روزه نگیرد. واجبی را خالصه ترك كند. و در محرمات هم همینطور.

 برادر حجت االسالم حسینی: حاال این موضوع حكم، یقین به چیزی نیست. خوف آن نیست.

مالك این شد، مسأله خوف سلطه هم مثالً از مواردی است كه مكلف آن برادر نهاوندیان : حاال درمواردی كه 

خالصه جامعه است و حكومت است. حاال، پس از این، پیشگیری پیش از وقوع بر می آید. برای این 

 پیشگیری، اطالع الزم است. این اطالع به بحث ما مربوط میشود یعنی نظارت را الزم می كند. 

را بخواهد.  "نظارت "الزم باشد آن وقت اطالع  "اطالع  ": اگر نسبت به امری برادر حجت االسالم حسینی

حاال، آیا اگر ما بگوئیم كه اطالع الزم است، بعد از پیدایش اطالع، یعنی میخواهیم ببینیم تكلیف، كجا می 
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بفرمائید آید؟ تكلیف سهمی در كسب اطالع است یا اگر اطالع پیدا شد و خوفی پیدا شد، وظیفه است؟ اگر 

 كه خوف اگر حاصل شد، آن وقت تكلیف می آید.

تكلیف این نیست كه از اول ما برویم دنبال حصول خوف، یعنی این خوف شرط واجب است یا شرط وجوب 

 است؟ اگر مستطیع شدی برو مكه، اگر ترسیدی، دفاع وظیفه است.

 بكنند كه بترسم؟  حاال من نترسیدم، وظیفه من است كه سعی در مقدمات ترس بكنم؟ كاری

برادر نهاوندیان: یا عدم ترس، بروم كسب اطالع كنم، و واقعیت را ببینم كه آیا ترس از آن حاصل میشود یا 

 عدم ترس، كه ایمن بشود.

 برادر حجت االسالم حسینی: حاال میخواهیم ببینیم كه :

 ـ ایمنی الزم است یا خوف تكلیف آور است. 1

 خوف دارم، االن وضعیت كفار در وضعیتی است كه خوف دارم.ـ اینكه من میگویم االن  2

حاال در موردی كه خوف دارم، آیا وظیفه هست برای حفظ و مقابله با خوف كه بروم اطالع پیدا كنم چه 

كسانی دارند با كفار همكاری می كنند؟ نظارت می كنم بعد از خوف. خوف حاصل شده است. فرهنگ غرب، 

 غرب، اینها همه را من علت اسارت میدانم.كاالهای غرب، محصوالت 

متأسفانه كاالهائی را هم در بازار می بینم. آن كلی و این مصداق با هم تركیب میشود خوف حاصل میشود. 

حاال من نظارت بكنم كه ارز اینها چگونه تهیه میشود، كجا میرود، كجا میرود ، كجا می آید، چطور میشود یا 

كنم بعد از خوف و نظارت در همین حد. ممكن است بتوانیم بگوئیم در صورتی نه؟ كسب اطالع میخواهم ب

 باشد، وظیفه است. "تتقدر بقدرها "كه 

برادر نهاوندیان : در این قسمت دوم كه با آن بیان اگر خوف سلطه مثالً حاصل شد ، پیشگیری الزم می آید، 

 و به عنوان پیشگیری، اطالع و نظارت.

است. ولی اولی آن نیست. اولی آن حصول  "قاعدتاً تتقدر بقدرها  "سینی: این یكی برادر حجت االسالم ح

 اطمینان الزم نیست. خوف نیامده وظیفه نمی آورد. 
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برادر معصومی: اینجا بیاوریم روی تعاونیها، بگوئیم تعاونی بخشی از نظام اقتصادی كشور است. ولی فقیه در 

 نظام مسئول سالمت نظام اقتصادی است.

 برادر حجت االسالم حسینی: چطور؟ هم به مقدمه اول اشكال است هم به ثانوی.

 برادر معصومی : تعاونی كه بخشی از نظام اقتصادی جمهوری اسالمی است. 

 برادر حجت االسالم حسینی: چرا؟

 برادر معصومی : قانون اساسی میگوید.

 برادر حجت االسالم حسینی: چرا قانون اساسی میگوید؟

 معصومی: از اعضاء خبرگان بپرسید.برادر 

 برادر حجت االسالم حسینی: چرا از آنها باید سئوال كرد؟

 برادر معصومی : آنها تصویب كردند.

 برادر حجت االسالم حسینی: مگر سخن آنها حجیت شرعی دارد؟ 

اساسی اشكال برادر معصومی : فعالً حجیت شرعی دارد، ولو به طریقیت. امام تنفیذ فرمودند كه در قانون 

 شرعی نمی بینم.

 برادر حجت االسالم حسینی: چون امام تنفیذ كردند، نگوئید چون خبرگان.

 برادر معصومی: مشروعیت وجود خبرگان را اصالً به مشروعیت وجود امام قبول داریم.

 برادر حجت االسالم حسینی: نه، بر گردانید به آنجا تا ما یک اشكال كوچک دیگری طرح كنیم.

 در معصومی : قرار ما بر این بوده كه فعالً در این تعاونی قانون اساسی صحبت كنیم.برا

برادر حجت االسالم حسینی: ببینید اول ما چند قسمت اینجا مالحظه كنیم. اول حجیت قانون اساسی به 

 كجا بر می گردد؟ موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟

 طریقیت دارد. برادر معصومی: بحث این گذشت و قبول كردیم كه
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برادر حجت االسالم حسینی: حاال كه طریقیت دارد، وضعیت طریق و موضوع طریق، نسبت آنها به همدیگر 

چگونه است؟ ما یک موضوعی داریم، یک طریقی داریم برای رسید ن به حكم، آن هدف اگر مغایر باشد با 

 این راهی كه برای آن میرویم، راه را تغییر بدهیم یا هدف را؟ 

رادر معصومی: این حرف من بر فرض این است كه ما فعالً قبول كردیم كه این قانون اساسی باید در حدی ب

 كه امكان دارد.

برادر حجت االسالم حسینی: علی المبنا، پس علی المبنا كه ما مبنی را بر نظارت می گذاریم و می گوئیم كه 

 علی المبنی كه الزم باشد نظارت. پس الزم است.

 معصومی: فرض آن است كه ما قانون اساسی را پذیرفته ایم.برادر 

برادر حجت االسالم حسینی: شما كه مبنی را می گذارید، مبنی را هم بگذارید بر این كه نظارت را پذیرفته 

 اید، و بحث تمام میشود.

یخواهیم اینجا برادر معصومی : نخیر، قبالً بحث آن شده است. حاال این تعاونی، چه نوع تعاونی است؟ ما م

انشاء ال... نوع آن را تدوین كنیم. حاال می گوئیم این تعاونی كه بخشی ااز نظام اقتصادی است. چون نظام 

اقتصادی را، مسئولش و مكلف آن، نظام دولت است دولت برای جلوگیری از فسادی كه در این خوف است، 

به مسلمین وارد بشود از ناحیه این تعاونیها. فسادی كه در این تعاونیها بوجود بیاید و خوف صدمه ای كه 

 بنابراین الزم است بر دولت به خاطر انجام تكلیف، نظارت بر این تعاونی ها بكند.

 برادر حجت االسالم حسینی: بخش خصوصی مگر بخشی از نظام جمهوری اسالمی نیست؟

 برادر معصومی : چرا؟

 هم بگوئید. برادر حجت االسالم حسینی: همین را در برابر آن 

 برادر معصومی: در بخش خصوصی هم باید همان نظارت اعمال شود.

 هم ندارد؟ "قدری  "برادر حجت االسالم حسینی: خیلی خوب،

 برادر معصومی : چرا.
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 برادر نهاوندیان : به میزانی كه حفظ نظام الزم است.

 برادر حجت االسالم حسینی: معیار حفظ نظام الزم است را معین كنید.

 رادر معصومی : قانون تعیین میكند.ب

برادر حجت االسالم حسینی: از آن طرف بگوئیم، میگوئیم وقتی كه میفرمائید نظارت دولت بر بخش 

خصوصی هم خوب است. نظارت كه آمد، آن وقت پیشگیری از تخلف هم میكند. پس بنابراین تعیین كیفیت 

 كه این كار را كه انجام داده اند، درست است یا نه.تصرف در اموال هم، باید دولت بكند، تا بعد بگوید 

صحیح است تصرف در اموال؟ باید بگوید شما در هر ده سال حق دارید یک فرش بخرید، هر پنج سال یک 

 بخاری بخرید.

 برادر معصومی: كیفیت آن را شرع مشخص میكند. چه كیفیتی میتواند در اموال تصرف كند.

 رع آزاد گذارده است. اباحه گذاشته است.برادر حجت االسالم حسینی: ش

 برادر معصومی: شرع مطلق اباحه ندارد.

برادر حجت االسالم حسینی: همان، در مكاسب یک حرام داریم. یک مباح داریم. مباحات را آزاد گذاشته 

 است.

 برادر معصومی: تا حد حرام، كیفیت ها معلوم است. ما بعد آن، مباح است.

حسینی: ما در مباحات، در مباحات دولت حق دارد بیاید بگوید كه چرا خریدی، یا نه؟ برادر حجت االسالم 

 حق دارد نظارت بكند؟

 برادر معصومی: حق به این میزان و مقدار دارد كه وارد آن محرمات نشود.

 برادر حجت االسالم حسینی: بیشتر آن را حق ندارد؟

 برادر معصومی : نخیر.

خیلی خوب، پس بنابراین حق ندارد بگوید شما امسال چه خریدی چقدر كار  برادر حجت االسالم حسینی:

 كردی؟
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 برادر معصومی: بهیچوجه حق ندارد.

 برادر حجت االسالم حسینی: می فرمایند حق ندارد. در تعاونی هم كه حق ندارد؟

 برادر معصومی: چون تعاونی نوع آن فرق میكند نسبت به خصوصی.

 : نوع مالكیت آن؟ از كجای قانون اساسی در می آید؟ برادر حجت االسالم حسینی

 برادر معصومی: مالكیت آن خیر.

 برادر نهاوندیان : فارق بین بخش خصوصی و تعاونی را بفرمائید.

 برادر حجت االسالم حسینی: یک عده پول ندارند. كمک به آنها میشود.

 دارند به آنها كمک نمیشود. آنهائی كه كمک می شوند، به آنها تعاون شده است. یک عده پول

 برادر نهاوندیان: كمک اگر مشروط بود عیب ندارد؟

 برادر حجت االسالم حسینی: در قانون اساسی نوشته نشده است كه شرط بگذارید، 

 برادر نهاوندیان: در قانون اساسی نوشته شده كمک هم می كند؟

یعنی كمک  "تعاونوا علی البرّ و التقوی  " ."كمک  "برادر حجت االسالم حسینی: خود كلمه تعاونی یعنی 

 كنید به تقوی و برّ.

 برادر نهاوندیان : كلمه كه در جای خودش معنی میشود.

نداریم؟ در خود قانون  "تعاونوا علی البر و التقوی "برادر حجت االسالم حسینی: یعنی چه؟ یعنی مثالً 

 ."بر و التقوی تعاونوا علی ال "اساسی گمان می كنم همین مطلب باشد، 

برادر نهاوندیان : حاال اگر بخواهیم روی لفظ تعاون صحبت كنیم كه كمک دو طرف است. یعنی شما كمک 

از آن نمی توانید در آورید. اگر خواستید آن وقت دو طرفه كنید، دولت كمک می  "هبه  "یک طرفه ای 

 كند.

ها كمک می كند، آنها هم به دولت كمک می  برادر حجت االسالم حسینی: دولت یک عامل هائی دارد، با آن

 كنند با همدیگر می آیند.
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برادر نهاوند یان: كمک آنها به دولت را ما از طریق همین كه اینها باشند ابزار اطالعاتی دولت، قرار می دهیم. 

 عیب دارد؟

 برادر معصومی: اینها همان دولت هستند.

دولت كمک به هم می كنند. نه دولت به تنهائی میتواند برادر حجت االسالم حسینی: ملت هستند. ملت و 

 كشور را اداره كند و نه مردم میتوانند ، با هم كمک می كنند.

 معنی آن، این نیست. "تفاعل  "برادر معصومی: باب 

 برادر نهاوندیان: این فرمایشات كه می فرمائید درباره بخش خصوصی نیست؟

به آنها كمک خاص نمی كند. آنها به دولت كمک می كنند، ولی  برادر حجت االسالم حسینی: خیر. دولت

 دولت به آنها كمک نمی كند.

 برادر نهاوندیان: این در بخش تعاونی، آن كمكی را كه اینها به دولت می كنند چیست؟

برادر حجت االسالم حسینی: دولت میخواهد یک صدقاتی را به فقرا برساند. اینها كمک می كنند و می 

 .رسانند

به ذهن انسان تبادر می كند، این نیست، و تبادر عالمت حقیقت  "تعاون "برادر معصومی: آنچه كه از لغت 

 است.

 برادر حجت االسالم حسینی: نه، تبادر هم باید دید در نزد چه كسانی هست؟ در كدام عرف است؟

 برادر معصومی: در عرفه عام.

زمان شارع یا حاال؟ اگر عرف زمان شارع است، چگونه یک برادر حجت االسالم حسینی: باید دید عرف عام 

چنین شركت های تعاون در زمان علی ابن ابیطالب علیه السالم تشكیل نشد كه نمونه ای باشد؟ تبادر عند 

 العرف در زمان شارع چیست؟ ما روی آن امر داریم و همان را در قانون اساسی آورده ایم.
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تعاونی كه در قرآن است در مجموعه احكام اقتصادی اسالم است. و نه تنها برادر نهاوندیان: پیاده شدن آن 

تعاونوا علی البر و التقوی  "اقتصادی، مجموعه احكام. همه اقتصادیات، اجتماعیات سیاسیات اسالم مصداق و 

 است. "

 است و كدام تقوی.؟ "برّ "برادر حجت االسالم حسینی: برّ و التقوی؟ كدام 

 : لزومی ندارد كه تأكید داشته باشد. برادر نهاوندیان

 برادر حجت االسالم حسینی: احسان و پرهیز.

 برادر نهاوندیان : این ها دو مرحله از یک واقعیت هستند.

 برادر حجت االسالم حسینی: احسان غیر از پرهیز نیست؟

 برادر نهاوندیان : خیر، آن ریشه اش است، انگیزه تقوی احسان میكند.

اون، در طول همدیگر هستند آن وقت تفصیلی آن را اگر بخواهید میشود، میشود احكام ال... ااحسان در تع

همه آنچه را كه در فقه به عنوان مستحبات، واجبات اجتناب از محرمات و مكروهات هست. اینها مجموعاً 

 ."تعاونوا علی البر و التقوی "میشود اجرای 

یعنی مثال شما می گوئید می شود تقوی  "ما احسن ا... الیک و احسن ك "برادر حجت االسالم حسینی: این 

 را جایگزین آن كرد؟

 برادر نهاوندیان : نخیر. این دو مطلب از یک واقعیت هستند.

 برادر حجت االسالم حسینی: بسیار خوب، اگر دو مرتبه از یک واقعیت هستند این را می شود عوض كرد.

 جب فرمایشی می فرمائید.برادر نهاوندیان، نمی شود عوض كرد، ع

 برادر حجت االسالم حسینی: دو مرتبه متغایر هستند؟

خود این كه شما این فرمان را گوش بدهید، باید یک  "احسن كما احسن ال... الیک  "برادر نهاوندیان : 

ی درجه از تقوی در شما باشد، خدا گرا باشید. و گرنه خود همین حرف را هم گوش نمی دهید . اگر تقوائ

 را گوش می دادید. "احسن كما احسن ا... الیک "داشتید، 
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این. اینها در طول هم هستند. لذا  "احسان  "چیست؟ فقه می گوید مثالً نحوه  "احسان  "بعداً نحوه 

اعم از اقتصاد  "اجرای همه دستورات فقهی كه در امور اجتماعی داده شده است "تعاون عبارت است از 

 است.

 ."وال تعاونوا علی االثم و العدوان "الم حسینی: نهی از تعاون وقتی كه میشود، برادر حجت االس

برادر نهاوندیان : آن هم مجموعه احكامی است كه نظام های كفر و شرك درست می كنند بین خودشان در 

 مقابل هم. اینها مقاتله می كنند آنها هم مقاتله می كنند.

اثم  "معاونت نكنید، تعاون نكنید بر " تعاونوا علی االثم و العدوان وال "برادر حجت االسالم حسینی: سئوال:

 "اثم  "و گناه خود ش، گناه است شكی نیست. ولكن غیر از آن "اثم  ". خود این تعاون بر "عدوان  "و  "

 ."وال تعاونوا علی االثم و العدوان "ی است كه میگوید 

و ال تعاونوا علی البر و  "یم بگوئیم آن جائی كه میگویداز این جا می خواهیم چه بدست بیاوریم. میخواه

داریم. همان جوری كه و ال  "تقوی  "و "برّ  "داریم، و یک تعاون بر  "تقوی "و  "برّ "یک  "التقوی

و  "اثم  "و عدوانی داریم كه احكام ظالمانه است. یک تعاون بر "اثم "تعاونوا علی االثم و العدوان ، یک 

 پس بنابراین یک همكاری داریم.عدوان داریم. 

 برادر نهاوندیان: تمام احكامی كه در آنها همكاری است احكام اجتماعی، مصداق این هستند.

 "عدوان "و  "اثم  "برادر حجت االسالم حسینی: حاال میخواهیم ببینیم كه آیا احكام اجتماعی تعاون بر 

، یعنی  "عداوان "و  "اثم "ند كمک نكنید بر است؟ احكام اجتماعی كفر را می گویم. وقتی كه می گوی

 كمک نكنید در اجرای آنها؟

كردن حرام است.  "هو "كنیم. خود  "هو "برادر نهاوندیان: با همدیگر باند درست نكنید كه مثالً فالنی را 

 باند درست كردن برای آن حرام دیگری است.

ت اجتماعی، همكاری نكنید، باند درست برادر حجت االسالم حسینی: پس تعاون شد تشكیالت. تشكیال

 نكنید. اثم نسازید. تشكیالت نسازید.
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برادر نهاوندیان: سرمایه هایتان را هم مثالً روی هم نگذارید و قمار خانه درست كنید. قمار خانه درست كردن 

 " بد "حرام است و سرمایه روی هم گذاشتن برای اینكه یک قمار خانه بزرگتر درست كنید، این هم 

 دیگری است.

 داریم و یک تعاون بر او. كارجمعی نسبت به او. "اثم و عدوانی "برادر حجت االسالم حسینی: پس یک 

 هم داریم و یک كار جمعی برآن. یک قیام و همكاری جمعی بر آن. "تقوائی "و  "بر  "یک 

 باشد.  "عدوان "و  "اثم  "اینجا پس همكاری جمعی غیر از نفس خود آن شد. چون میشود تعاون بر

 باشد.  "تقوی "و  "برّ"برادر نهاوندیان: و تعاون بر 

از آن معنای اولی كه احكام نفسشان تعاون  "تقوی"و  "بر"برادر حجت االسالم حسینی: نیست تعاون بر 

 هستند.

برادر نهاوند یان: یک سری احكام داریم كه اجازه میدهد، راه نشان میدهد برای نحوه های 

 مثالً. "شركت"همكاری.

 برادر حجت االسالم حسینی: پس بیع جزو تعاونی نیست؟

 برادر نهاوندیان: بیع كه خودش اصالً حكم تكلیفی نیست.

 برادر حجت االسالم حسینی: بیع جزو تعاونی است یا نه؟

ال.. بود. بود كه قربه الی  "تقوائی "و  "بر "برادر نهاوندیان : بیع جزو تعاونی است. اگر هدف آن، یک هدف 

 این میشود تعاونی.

برادر حجت االسالم حسینی: پس بنابراین من باب هدف می گوئیم. پس نفس خود بیع را نمیشود گفت كه 

 یكی از احكام تعاونی است.

 برادرنهاوندیان: اگر روی آن حكم تكلیفی نیامده باشد.

 تعاونی است. برادر حجت االسالم حسینی: اگر هر چیزی روی آن حكم تكلیفی آمده آن
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برادر نهاوندیان: نخیر، آن هم باید روی خودش صحبت كنیم. خودش حكمی دارد یا ندارد؟ اگر حكمی داشت 

 تعاون بر آن یک حكم دیگری دارد یا ندارد. اگر حكم دیگری داشت این مصداق این فرمایش میشود.

صد بیع كرده، ثواب بیشتری دارد؟ مثالً بیع خودش، اگر یک كسی پانصد بیع انجام داده، حاال آن را شش 

اصالً بیع خودش ثوابی ندارد. بیع حكم تكلیفی نیست اما اگر شما بیع انجام دادید كه پول دار بشوید و 

 احسان كنید، این معنای تعاون است.

مجموعه احكام اقتصادی اسالم تعاون  "برادر حجت االسالم حسینی: من هم سخنم این بود كه می فرمائید

 در این تفتیش میشود كرد یا نمیشود كرد؟ "است

 برادر نهاوندیان: آن در مقام اجمال بیان بود، تفصیل آن این است كه داریم عرض می كنیم.

برادر حجت االسالم حسینی: پس بنابراین مجموعه احكام اقتصادی كه حكم تكلیفی نمیتوانیم بگوئیم هست. 

 اینها را نمی توانیم بگوئیم مصداق تعاونی.

 برادر نهاوند یان: همان دیدگاه اول خالصه.

برادر حجت االسالم حسینی: حكم های تكلیفی را میتوانیم بگوئیم تعاونی. مثالً خمس بدهید. وجوب خمس 

 را.

 برادر نهاوندیان: چرا عكس می گوئید. آنهائی را كه حكم تكلیفی ندارد و برای نیت قرب الی ال.. و برای.

 نی: نیت شرط آن نیست.برادر حجت االسالم حسی

 میشود جزو تعاونی. "برّ"یعنی  "علی البرو التقوی "برادر نهاوندیان : آن وقت این میشود : تعاون 

برادر حجت االسالم حسینی: اگر به قصد دیگری بود كه از این شكل در آمد، نفس بیع را ما مجرد از هر چیز 

 هی، هی لین ااِلً هی. داریم بررسی می كنیم. ماهیت آن را. ماهیت من حیث

 برادر نهاوندیان: شما ماهیت را جدا شده از هدف مالحظه میتوانید بكنید؟ 

برادر حجت االسالم حسینی: بله، صحبت در این است كه این نفس تكلیف را كه در آن قصد قربت شرط می 

 كنید.
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كنیم به هدف شرع می گوئید كه اینجا فعالً عرض می كنیم كه اگر در اینجا نفس بیع را به اصطالح مالحظه 

 است. "تقوی "و  "بر"است. بیع را برای هدف خیر، این ،  "عدوان "و  "اثم "این تعاون بر 

 است. "تقوی "و  "برّ"برادر نهاوندیان : تعاون بر 

 برادر حجت االسالم حسینی: بیع را برای پولدار شدن، كار مباحی است نه قصد این است و نه آن هست.

 هاوند یان: پول دارشدن كه خودش حكم می آید روی آن.برادرن

 برادر حجت االسالم حسینی:حكم چی می آید؟

 برادر نهاوندیان: شما پولدار میخواهید بشوید كه توسعه بر عیال داشته باشید.

 برادر حجت االسالم حسینی: نه، من میخواهم پولدار بشوم.

 كم استحبابی روی آن داریم.برادر نهاوندیان: همان توسعه بر عیال خودش ح

 ."و یحبون المال  "برادر حجت االسالم حسینی: نه، من برای توسعه بر عیال نمی خواهم پولدار شوم 

 برادرنهاوندیان: یعنی خود مال را استقالالً دوست دارید؟

 برادر حجت االسالم حسینی: نه اینكه به معنای اینكه مقابل دستگاه خدا و پیامبر.

 وندیان: پس چی؟ این حب شما در چه دستگاه حبّی قرار دارد؟ نمیتواند كه جدایش بفرمائید.برادر نها

برادر حجت االسالم حسینی: میخواهم یک آدم عاطل و باطل نباشم چگونه مردم میروند ورزش می كنند، 

 فوتبال بازی می كنند.

 برادر نهاوندیان: عاطل و باطل نبودن یک ارزشی است در دستگاه شما؟

 برادر حجت االسالم حسینی: چگونه اسكی بازی می كنند و می گویند میخواهیم راكد و تنبل نباشیم.

 برادر نهاوندیان: فعل، فعل ارادی انسان است یا. 

برادر حجت االسالم حسینی: فعل ارادی است، بلند میشویم ورزش می كنم. پینگ پنگ بازی می كنم. 

 می كنم قربه الی ا... می كنم.؟ میتوانم بگوید كه این پینگ پنگ كه

 االبته میشود گفت، نه اینكه نمیشود گفت. ولی حاال آمد و چنین حرفی را نگفت. بالفاصله كافر شده است؟
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 برادر نهاوندیان: این مطلوبیت ، با مطلوبیت های دیگر شما یک رابطه ای دارد یا ندارد؟

، یعنی "لوخلّی و تبعه  "م این را مالحظه می كنم برادر حجت االسالم حسینی: عرضم این است كه من دار

 آیا این چگونه میشود؟

 های محالی است؟  "لو "از همان  "لو"برادر نهاوندیان: میشود این كار را كرد؟ این 

برادر حجت االسالم حسینی: یعنی شما میگوئید حتماً یک كاری كه آدم می كند، مستحب است یا حرام 

 روه است یا مباح؟ مباح را حذف می كنید.است یا واجب است یا مك

 برادر نهاوندیان: نه، حذف نمی كنیم.

 برادر حجت االسالم حسینی: من میگویم مباح. هدف هم، هدف مباح است.

مرید  "برادر نهاوندیان: ما رفتیم در تكوین، در تشریع بحث نكنید. گفتیم در تكوین به هر حال فعل انسان 

 رد.بدون مطلوب امكان ندا "

 برادر حجت االسالم حسینی: مطلوب او هم مباح است. مثل خودش شما اباحه را از طلب می اندازید.

برادر نهاوندیان: نمی اندازیم، این مطلوب با مطلوب های دیگر ر ابطه دارد یا ندارد ربط آن هم ربط اباحی 

 است.

 برادر حجت االسالم حسینی: بله.

 ، مرجوحیت در مورد آن با مطلوب های د یگر نیست.برادر نهاوندیان : یعنی از حجیت

 برادر حجت االسالم حسینی: نه.

 برادرنهاوندیان : در تعارض اثر قرار گرفتند، كدام یک را حذف می كنید. 

ال  "حتماً مباح حذف میشود. مباح یعنی "لو تعارض "برادر حجت االسالم حسینی: وقتی تعارض شد. 

 كه به اقتضاء برسد، حذف میشود.، ال اقتضاء وقتی "اقتضاء 

برادر نهاوندیان: بسیار خوب، اگر چنین مطلوبی داشت. یعنی خالصه درد دستگاه ارزشی آن ، یک چیزی 

 هست كه مستقل از آنهای دیگر به حیات خودش ادامه میدهد.
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 اشراف هیچ مطلوب باالتری هم بر این نیست.

كه به او می گوید: یا مباح را قبول می كنی یا نه؟ برادر حجت االسالم حسینی: صحبت همین جا است 

 نگوئید همان احكام خمسه تكلیفی.

برادر نهاوندیان: چرا، آن را توجیه می كنیم. یعنی می گوئید خود همین كه مباح است، این مباحیت با 

 مطلوبیت شرع مباح شده است.

میخواهم بكنم شما می گوئید غرض تو  برادر حجت االسالم حسینی: این اباحه در حین عمل، من كار مباح

چیست؟ می گویم غرضم همان مباح است. این كه نباید شما یک كاری بكنید یک غرضی برای آن بتراشید، 

 كه این را از اباحه بیندازد، یا مستحب بكند یا مكروه آن را.

ن خیمه است، خود این برای برادر نهاوندیان: شما خود این دستگاهی كه به شما اجازه اباحه داده است زیر ای

شما مطلوبیت داشته است، یعنی مطلوبیت این ثابت شده است. یعنی شما در این اباحه خارج از توحیدتان 

 نمیتواند حركت كنید. 

 برادر حجت االسالم حسینی: پس بنابراین مباح است. در این دستگاه مباح شده است یا نه؟

 برادر نهاوندیان: بله.

 الم حسینی: خوب اگر در این دستگاه مباح شده است، ما میخواهیم عمل اباحه بكنیم.برادر حجت االس

برادر نهاوندیان، نه، میخواهیم بگویم پس آن حكم كلی ما سر جای خودش است یعنی با این بیانی كه 

 حضرتعالی می فرمائید.

 برادر حجت االسالم حسینی:شما خالصه میخواهید بفرمائید مباح نداریم؟

 ر نهاوندیان : داریم.براد

برادر حجت االسالم حسینی: خوب اگر داریم میشود آدم برای فعل مباح حركت كند یا نمیشود؟ یا مباحث 

 داریم كه نمیشود با آن حركت كرد؟

 برادر نهاوندیان: نخیر، فعل مباح را میشود انجام داد.
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 برادر حجت االسالم حسینی: و عملی كسی نمی تواند انجام دهد.

 ادر نهاوندیان : چرا، فعل مباح را میشود انجام داد. بحث رتبه مطلوب است.بر

 برادر حجت االسالم حسینی: ما مطلوبمان هم اباحه است.

 برادر نهاوندیان : حاال باید دید كه آیا همه مطلوب ها را شرع درجه بندی كرده است نكرده است؟

مطلوب مباح غیر مباح شد، خود فعل هم غیر مباح برادر حجت االسالم حسینی: سئوال این است كه اگر 

میشود به لحاظ مطلوبش. برای اینكه رنگ مطلوب را شما در فعل دارید جاری می كنید شما خودتان می 

. شما فعالً سئوالتان درباره موردی است كه "لم یكن مباحاً "گوئید فعل مباحی كه به قصد خیرات باشد

 صرفاً مباح است.

برادرمان این است كه چرا در آن بحث ها كه ما می رسیم، اصرار داریم كه فعل بدون جهت  بنابراین صحبت

 ممتنع است، جهت هم نهایتاً در یكی از ارزشها سر در می آورد.

 برادر نهاوندیان: یا موحد است یا ملحد خالصه.

بدون حركت نمیشود،  برادر حجت االسالم حسینی: بعد هم می گوئیم كه اصالً نه اینكه فعل، اصل رابطه

حركت هم بدون جهت نمیشود ، پس بنابراین علم بر رابطه هم جهت دارد. علم تجربی هم جهت دارد. حاال 

چطور میشود؟ ولی جمع دارد مطلب. بدون جمع نیست. نهایت اینكه چگونه جمع میشود ، بعداً وارد جمع 

 آن هم میشویم.

ته زیاد صحبت آن را می كردیم كه همه ااحكام اسالم میخواهم عرض كنم كه آن بحثی را كه سال گذش

 "احكام تعاون هستند ، این با قسم شیی قرار بگیرد، مقسم شیی، این جور در نمی آید و ظاهر اینكه كلمه 

، این ظاهر مطلب است در ابتدای  "تقوی "و  "برّ"كه موضوع امر میشود، تعاون و كمک كنید بر  "تعاونوا

 نظر حداقل.
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داشته باشیم  "برّی"علی حده داشته باشیم، یک تعاون بر "تقوی"و  "برّ"ت كه پس باید ما یک این اس

اگر مقسم به اصطالح احكام خود نفس تعاون باشد، نمیشود گفت مقسم را، بیاید یكی از اقسام شیی بشود 

 مقسم با قسم شیی باید دو تا باشد.

مختلف تعاون نمیتواند دوباره یک قسم آن تعاون باشد.  به ذهن می آید كه اگر تعاون مقسم شد برای اقسام

 و السالم علیكم و رحمه ال... و بركاته

 پس از بحث :

برادر حجت االسالم حسینی: اگر این به معنی االخص باشد ، میتواند آن وقت معنی را به معنی االعم هم بكار 

 گرفت.

 برادر نهاوندیان: در مقسم معنی االعم آن باشد.

حجت االسالم حسینی: آن وقت باید بگوئیم استعمال لفظ در اكثر من معنی میتواند باشد یا نه؟ یعنی برادر 

به دو معنی در یكجا میتواند بیاید یا نمیتواند؟ اگر به دو معنی میتواند بیاید باید یک مقداری هم آنجا بحث 

 كرد.

را كمک می  "هوی "یفی و وضعی، آن ولی ظاهر این است كه تفكیكی كه جنابعالی فرمودید بین حكم تكل

 كند ، یعنی یک احكام تكلیفی داریم مثل خمس و ترغیب به وقف، خیرات، صدقات اینها را می گوئیم تعاون.

برادر نهاوند یان: این میشود تعاون؟ ما كه عكس این را گفتیم. ما گفتیم آنهائی كه وضعی است، حكمی بر 

تعاونوا علی البرّ و التقوی  "شد ، این قسم آن می آید در "تقوی  "و  "برّ"آن نیست مثل بیع، اگر به قصد 

". 

 

 

 



 18جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

  1363شنبه پانزدهم دیماه 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 عاملیت و نظارت -آغاز دور دوم در اركان چهار گانه تعاونی مالكیت. سیاست گذاری 

 «بحث مالكیت » 

 -« امام»مالكیت تا آنجائی كه بنده در تحقیق فقهی به آن رسیدم، بر سه نوع است. مالكیت  در معصومی :برا

 «.خصوصی»و مالكیت « عمومی»مالكیت 

ملک در جمیع موارد اضافه ای » كنند و می فرمایند:  در ابتدا امام خمینی ، ملک را در كتاب بیع معنی می

ز مواردی كه دركتب تحریر الوسیله، بیع امام ، مكاسب بدست آمده ، سه ، و دیگر ا«است بین مالک و مملوك

 قسم است.

مالكیت «. من ال وارث له»یكی مالكیت امام است، كه عموماً انفال را شامل میشود و غیر انفال هم مثل ارث 

ری به است، كه مرحوم شیخ انصا« مفتوحه عنوه» عمومی ، آن چیزی كه مصداق كامل آن است، همان اراض

 این بیان میفرمایند: 

مالكیت عمومی = ) مفتوحه عنوه( ، نوعی از مالكیت است كه مالّك مالک آن نمیشود، بلكه مالكیت آن »

متعلق به همه مسلمین است و دارای ویژگی های خاص به خود است، و این مالكیت غیر از مالكیت امام 

 «است، و ملک شخص هم نیست.

تحریرالوسیله، باب القول فی االنفال میفرماید : من غیر فرق فی هذه الثالثه  368امام خمینی درج اول ص 

 بین ما كان فی ارض االمام علیه السالم او المفتوحه عنوه او غیر هما. 
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را غیر از ملک امام بیان می نمایند. خود تقسیم این مسأله معلوم می كند « المفتوحه عنوه»كه در اینجا امام 

 غیر از ملكی است كه در اختیار امام هست ، یعنی اراضی انفال.«  عنوه المفتوحه» كه 

 كتاب مكاسب میفرمایند:  161سپس مرحوم شیخ انصاری در ص 

آنها غیر مملوكه لمّالكها علی نحو سایر االمالك بحیث یكون لكل منهم جزء معین من عین االرض و ان قل و 

ی معینین لعدم تملكهم للمنفعه مشاعاً وال كالوقف علی غیر لذا الیورث بل وال من قبیل الوقت الخاص عل

معینین كالعلماء والمومنین وال من قبیل تملک الفقرء للزكوه والسّاده للخمس بمعنی كونهم مصارف له لعدم 

تملكهم لمنافعها بالقبض الن مصرفه منحصر فی مصالح المسلمین فال یحوز تقسیمه علیهم من دون مالحظه 

ذه الملكیه نحو مستقل من الملكیه قد دلّ علیه الدلیل و معناها صرف حاصل الملک فی مصالح مصالحهم فه

 المالك ثم ان كون هذه االرض للمسلمین مما ادعی علیه االجماع و دل علیه النص.

ایشان ملّاك را كلّ مسلمین می گیرند، و بعد می فرمایند این كل مسلمین ، مالک هستند به صورت مشاع، 

چه سهم هر كدام كم باشد ، ولی حق ارث از یكدیگر نمیبرند، ) یعنی خصوصیتی كه دارد ، به خالف اگر 

مالكیت خصوصی ، یعنی نوعی مالكیت خصوصی است كه درعین حال كه مالک دارد، از آن انواعی نیست كه 

 بشود از آن ارث برد(. 

و دلّ علیه النّص. .. ) مدرك قبلی ( و پنج الی ثم انّ كون هذه االرض للمسلمین ، ممّا ادّعی علیه االجماع 

را كه من از این دو مطلب استفاده كردم از حرف « مقدار» شش مورد دیگر در مطلب گفته میشود كه این 

كه همان « ) ما كان فی ارض االمام» امام، كه آنجا سه قسم كرده بودند بین ارض كه اختصاص به امام دارد 

 وحه و غیر این دو، كه اراضی غیر امام، و غیر مفتوحه عنوه میشود.انفال است( و اراضی مفت

نحوی است از مالكیت ، به » از این جا مالكیت بر ارض سه قسم شده بود، و اینجا هم كه ایشان میفرمایند 

نحو مستقل است واین مالكیت مستقلی كه روی این اراضی هست نه مثل وقف و زكات و غیره است. ونه مثل 

 خصوصی است كه بتوانند آن را تقسیم كنند و صرف نمایند، بلكه  مالكیت

 برادر حجت االسالم حسینی : مالكیت امام چگونه بود؟ 



 ····························································································  274 

 برادر معصومی : مالكیت امام سه نوع است.

 برادر حجت االسالم حسینی : مالكیت خود امام سه نوع است؟

ی موات باال صاله هست، كه سابق عمارت نداشته برادر معصومی : بله ، مالكیت امام بر اراضی ، اول : اراض

 باشد.

 برادر نهاوندیان : نوع است، یا سه مصداق دارد؟

 برادر معصومی : سه مصداق دارد. این سه قسم شد.

 دوم : اراضی عامره باال صاله ، كه كسی آن را آباد نكرده باشد.

 برادر حجت االسالم حسینی : عامره یعنی چه؟ 

مانند جاهائی كه احتیاج به تعمیر ندارند، مثل حاشیه رودخانه ها جاهائی كه خاك رس برادر معصومی : 

آمده و آماده كشت و زرع است ، احتیاجی به كار كردن روی آن نیست، قسمت اول آنهائی بود كه كار كردن 

كار كردن روی آن روی آن الزم است، موات باال صاله. ولی در این عامره باال صاله ، آنجائی است كه نیاز به 

 نیست.

سوم : اراضی موات بالعرض ، اگر عمارت آن اصلی باشد. اگر عمارت آن اصلی باشد، این هم متعلق به امام 

است، اگر عمارت آن بر اثر احیای معمِّر باشد ، در این كه در ملک او باقی می ماند یا اینكه هر كس آن را 

 آباد كند مالک آن میشود، اختالف است.

 ر حجت االسالم حسینی : موات بالعرض ، اراضی عامره باال صاله. براد

برادر معصومی : و اراضی موات بالعرض كه عمارت آن اصلی باشد ، نه باالحیاء. اگر كسی ملكی را آباد كرد، 

د، بعد مخروبه شد، اگر عمارت آن اصلی بوده، مال امام است، اما اگر عمارت آن اصلی نبود، باالحیاء معمّر بو

حاال دوباره مخروبه شده، دراینكه در ملک فرد معمّر باقی می ماند یا بر می گردد به ملک امام، اینجا اختالف 

 است و امام هم نظر نداده اند. و شیخ انصاری رحمه ال... علیه فرموده اند كه اختالف است.
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ن های مفتوحه عنوه نیست، و این سه قسم، مالكیت امان بر اراضی بود. كه هیچكدام از این سه قسم، زمی

دلیل دیگری هم ك این زمین ها ی مفتوحه عنوه قطعاً جزء ملک امام نمی آید، این است كه از خود این 

زمینها ، یک پنجم آن به امام اختصاص پیدا می كند اگر تصرف این زمین ها بر اساس جنگ با اذن امام 

د، اگر بی اذن امام باشد، تمام آن مال امام است. این باشد، یک پنجم آن باز به امام اختصاص پیدا می كن

 دلیل ، معلوم است كه ، 

 برادر نهاوندیان : رقبه آن به امام تعلق می گیرد، یا از درآمد محصول؟ 

برادر معصومی : نخیر، رقبه است، یعنی یک پنجم خود ملک مال امام می شود. بنابراین معلوم میشود كه این 

مستقلی است كه مال امام هم نیست، مال بخش خصوصی به آن صورت خاص هم مالكیت یک مالكیت 

 نیست.

یعنی وقتی ویژگی های خاص خودش را دارد، نه مال امام میشود ، نه مال مالكیت شخصی می شود، مالكیت 

شخصی نیست، چون قابل انتقال نیست و ارث هم از آن برده نمیشود. مال امام هم نیست به همین دالئلی 

 عرض شد.  كه

 برادر حجت االسالم حسینی : مالكیت خصوصی هم كه دیگر محرز است كه مال خودش است. 

برادر معصومی : بنابراین پس مالكیت قطعاً و حداقل ، در مسأله زمین بر سه قسم است، حاال در غیر زمین آیا 

 م بسازیم. یعنی ادعا كنیم. باز بتوانیم یک مالكیت عمومی دیگر پیدا كنیم ، آن. ... مگر اینكه بخواهی

 برادر حجت االسالم حسینی : انفال چگونه است؟

 برادر معصومی : انفال كلّاً تحت نظر امام است.

 برادر نهاوندیان: یعنی مالكیت امام است یا تحت نظر امام است؟

) مخصوصاً در  برادر معصومی : مالكیت امام است. كه البته در مورد انفال ، اذن عمومی داده اند كه كسی

 زمینهای موات باال صاله ، موات باال صاله غیر معمّر( اذن مطلق داده اند كه هر كسی خواست آباد كند.

 برادر حجت االسالم حسینی : انفال شامل چه چیزهائی میشود؟
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 برادر معصومی : كل ما ال یوجف علیها بخیل و ركاب ارضاً كانت او غیرها انجلی عنها اهلها اوسلموها

 (368ص  1للمسلمین طوعاً ) تحریر الوسیله ج 

كلیه چیزهائی كه به اصطالح بدون لشكر كشی به دست مسلمین افتاده باشد، چه زمین باشد و چه غیر 

زمین. حاال چه اهلش تسلیم كرده باشند طوعاً به حكومت اسالمی ، ویا قبل از هجوم لشكر اسالم فرار كرده 

 باشند.

كشی به دست مسلمین می افتد چه اینكه دیگران تسلیم كرده باشند، یا اینكه اهل  آنچه را كه بدون لشكر

 آن فرار كرده باشند. فرقی هم نمی كند بین ارض و غیر ارض. 

و منها : االرض التی ال ینتفع بها ااِلّ بتعمیرها. كه همان موات صاله می شود. و اینجا البته دو یا سه قسم 

 میشود.

 السیاف البحار و شطوط االنهار. ی بعدی ،«منها» و 

برادر حجت االسالم حسینی : حاال در قبلی، انفال شامل آنهائی میشود كه بدون لشكر كشی، یا اینكه با لشكر 

 كشی؟

 برادر معصومی : بدون لشكر كشی، و مفتوحه عنوه با لشكر كشی است كه به چنگ آمده. 

  برادر نهاوندیان : مالكیت عمومی میشود آن وقت؟

برادر معصومی : آن وقت اگر این با لشكر كشی بوده ، اگر با اذن امام بود، یک پنجم آن مال امام است، چهارم 

 و بود دسترس در امام یا –( 1پنجم آن مفتوحه عنوه است ، اگر بی اذن امام بود، باز اینجا دو قسم است: 

 بی اگر اما -(2(. نیست عنوه مفتوحه دیگر. ) ودمیش امام مال همه حالت این در كه بگیرد اجازه نرفتند اینها

 عدم دسترسی مسلمین به امام بود، در این حالت حكم اول را پیدا می كند. خاطر به ولی بود، امام اذن

برادر حجت االسالم حسینی : با اجازه شما بصورت حاشیه ای وارد بحث سوم. عرض كنم به ذهن میرسد كه 

بحث قرار دهیم، چون در دور دوم قرار شد كه یک تجدید نظر اگر الزم باشد ،  مسأله مالكیت را نباید مورد

 بكنیم.
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مفتوحه » بلكه مسأله سرپرستی ، كیفیت سرپرستی ، و مصارف را. چون واقع این است كه در هر دو اینها 

ت معین ، سرپرستی دست دولت است. شما در كیفیت آن میتوانید تز بدهید كیفیت مصلح« انفال» و « عنوه

 كردن آن.

یعنی میتوانید بگوئید مصرف آنهائی كه مال امام است، یک مقدار آن را خودش مصرف می كند، و یک مقدار 

 ولی باز آنها هم عمالً خرج اسالم میشود.« دستش در آن بزتر است» آن را هم هر گونه ای كه به قول معروف

ئیم بنا بر مبنای االن، بگوئیم كلّما لالمام المعصوم یعنی یک نفر حاكم بنا باشد، چون اگر ما خواستیم بگو

 علیه السالم، برای فقیه است كه رهبر است و مسئولیت را به عهده گرفته است. 

خوب اگر چنین حرفی ما گفتیم ) برای آقای خمینی مثالً( ، این انفال را تحت امالك شخصی ایشان بیاوریم 

 ین خرج بكنند، و بعد هم نگوئید كه ایشان در باره مسلم

 اول : سئوالمان این است كه از این ارث هم برده میشود یا خیر؟

 برادر معصومی : خیر، ارث برده نمیشود، مال منصب است.

 برادر حجت االسالم حسینی : مال امام است، مال منصب به معنای امام،میخواهد آن را چكار كند؟

یعنی چه؟ ما این را بفهمیم. یعنی هر كسی در منصب  عرض كنم این را كه می گوئیم مال منصب است، این

 رهبری قرار گرفت، میتواند مصرف شخص خودش بنماید. مثالً انفال را. 

گیرم كه شما همان مالكیت را مال منصب قرار دهید و هركس بیاید اینجا، میتواند در آمد آن را خرج 

 لی فرق است.خودش بكند؟ یا خرج بكند در جهت آن منصب؟ بین این وآن خی

آن وقت میگوئید: آقاجان! شما كه از اداره حقوق می گیرید، این خرج شخص خودتان می كنید، برای فامیل 

، قوم و خویش چیزهائی می خرید، هر كس كه تحت تكفل شما هست، خانواده شما هستند، خودتان نهار 

عرض كنم كه مهمانی می كنید، پدر  وشام میكنید، برای خانواده تان ناهار و شام می گیرید، به حضورتان

ومادر و یا فرزندی تحت تكفل داشته باشید،. .. آیا از این قبیل است، یا از قبیل بودجه ای كه برای دفتر 

 معین میشود؟
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یعنی برای تنظیم و تمشیت امور، مثالً آقای رئیس جمهور یک دفتر دارد كه آن كارهای حكومتی دارد می 

 ز آن است كه مربوط به شخص خودش است.كند، نهایت بخش خاصی ا

حاال من میخواهم اینجا یک قدم ، با اجازه آقایان باالتر بر دارم، بگویم یک مخارجی دولت دارد اساساً، كه آن 

خرج ها گیر خود مسلمین نمی آید. گیر یک سازمان مدیریتی می آید. یک سازمان رهبری می آید كه اینها 

 ست.حقوق كلیه مستخدمین دولت ا

یک خرج هائی هم هست كه خرج خود مسلمین میشود. اگر نفع آن هم به كارمندان دولت برسد، مثل سایر 

مسلمین رسیده است. مثالً شما برای آسفالت خرجی می كنید، كه عبارت از قیر و سنگ و رمل و مواد و 

 كارگرانی كه با ابزارشان روی اینها كار می كنند و خیابان تحویل می دهند. 

این قدر ملیون تومان در آمده است. سدّی ، چاهی می زنید، می گوئید « تهران -قم» می گوئید این اتوبان

این قدر میلیارد تومان در آمده است..... تفكیک بكنیم بین اموال عمومی كه در مصلحت عامّ باید خرج بشود 

 بدهیم و مشابه آن. « مفتوحه عنوه » ، آن را به 

گوئید مال شخص امام است كه خودتان هم میگوئید مال منصب امامت است، منصب  و اموالی را كه می

امامت را كه گاهی است در شكل شخص مالحظه می كنید، گاهی است كه می گوئیم دفتر وتشكیالتی دارد، 

گاهی می گوئیم كه چرا دفتر این را شما كوچک می گیرید: دفتر مگر چكار می كند؟ این كار را همه دستگاه 

 دولت می كند. 

آن وقت اگر از این زاویه نگاه كنیم، هر دو پول از نظر والیت دست دولت است، ولی دولت یک سقف های 

 خاص دارد كه از آن مقدار باالتر نمیتواند همه آن را برای پرسنل خودش خرج بكند.

لمین است كه به گونه ای اسمش را هم بگذاریم ما درباره مسلمین داریم كار می كنیم. نخیر، آنهائی مال مس

نقد گیر مسلمین بیاید. آنهائی از آن كه خرج امامت و مدیریت و رهبری و. .. است ،كه نه ، خوب مستخدم 

 الزم دارد كه حكومت الزم دارد درست كند.
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میشود آیا چنین تفكیكی را كرد؟ یعنی همین جا من میخواهم یک تفكیكی بكنم بین چیزی را كه در 

می گویند آن وقت عمرانی را « جاری » می گویند. حقوق مستخدمین را « ه جاری عمرانیبودج» اصطالح

 ؟«عمرانی»می گیرید، یا جزو» یک سئوال دارم، شما وزارت دارائی ، اگر ده ساختمان هم بسازد، این را جزو 

 برادر نهاوندیان: عمرانی.

ما یک فرق داشته باشد با آنها ، و آن این است  «جاری عمرانی» برادر حجت االسالم حسینی : نه ، اگر واقعاً 

كه كلیه خرج های پرسنلی به اضافه كلیه تأسیساتی كه برای پرسنل دولت قرار می گیرد، ولو خانه كارمندان 

 باشد، این بیاید در دستگاه جاری. آن وقت ممكن است جاری را دو بخش بكنیم: 

 «جاری ب»  -« جاری الف»

 سه بخش بكنیم: 

خانه های ساخته شده كه در اختیار « = جاری ج» ادارات، « = جاری ب » مستخدمین، «= الف جاری»

 كارمندان قرار داده میشود.

 را شما بخش های متعدد كنید.« جاری» 

را ، آنهائی كه عمران میشود برای ملت، نه از حیث اینكه كارمندان دولت هستند اصالً یک چیزی « عمرانی» 

ستند. مثل جاده، سد،. .. میشود این حرف را زد؟ اگر این حرف را بزنیم ، تبعاتش چه است كه جزو ملت ه

 چیزهائی است؟

برادر معصومی : اینجا كلّ انفال را میفرمایند كه به خاطر منصب امامت است، پس همه انفال را به منصب 

سیم دیگری بشود به میفرمائید من فكر می كنم شاید یک تق« جاری» امامت می دهند آنجائی كه قسمت

 مجموعه اینها زد و آن تقسیمی است كه : 

هم حق ندارد در « ولی فقیه» مصرفی آنها، محدود و مخصوص است كه  ۀبعضی از منابع هستند كه محدود

 غیر آن محدوده صرف كند و بعضی از آنها اینطور نیست، عمومی تر است.
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ا زكات خیلی فرق می كند. زكاه محدوده مشخص تر عمومی تر كه محدوده ندارد، مثل سهم امام كه ب آن

 دارد ، ولی سهم امام ، آن قسمتی كه مربوط به امام است، دست امام ظاهراً درخرج آن باز تر است. 

مصالح مسلمین اگر قرار می گیرد كالً. حق دارد از آن به طلبه هم ، ویا خالصه جاهائی كه احساس می  در

، وقتی كه جهت دارد، « وقف»یا « خمس» بازتر است تا نسبت به « هم امام در س» كند نیاز هست، دست او

 قطعاً دست ولی فقیه.

قرارداده میشود ، یعنی چه؟ ال اقل در « امام»حجت االسالم حسینی : نه، اول ببینیم آنچه را كه برای  برادر

واقعاً چكار باید كرد؟ شما تحریر زمان غیبت یعنی چه؟ آنچه را كه در فقه برای امام قرار می دهد. اینها را 

الوسیله را می خواهید در زمان غیبت، بیائید صحبت از پیاده كردن آن بكنید. اینكه می گوئید دو قسم 

 جزو كدام قسم است؟« هستند، االن، انفال

 باز هر كدام یک فرقی می كند.« انفال» معصومی : خود برادر

ا مشخص بكنیم. دسته بندی، صد تا بشود، باقی ماند صد موضوع. حجت االسالم حسینی : عیب ندارد. م برادر

باقی ماند اینكه می گوئید بعضی از آنها مال خود امام است، بعضی از آنها مصرف خاص دارد، بعضی از آنها 

 مصرف عام دارد.

 معصومی: خود امام كه چیزی ندارد، یعنی در مالكیت شخصی او در نمی آید برادر

 م حسینی : منصب او چه؟حجت االسال برادر

 «.لمنصبه» معصومی : منصب، همه انفال را می گیرید  برادر

را مردم در زمان غیبت بدون « موات باالصاله» كه نیست در زمان غیبت، « موات باالصاله» رامیری:  برادر

 اذن ولی میتوانند احیاء كنند.

 .معصومی: خوب ، حاال اگر ولی آمد و گفت كه دیگر اذن برادر

 نهاوندیان : یعنی شما میخواهید كه نحوه مصرف را فقه تعیین كرده باشد. برادر

 حجت االسالم حسینی : نه ، ما یک چیز دیگر را دنبال آن هستیم. برادر
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 آن هستیم كه آنهائی را كه برای امام قرار داده است، یعنی چه؟ دنبال

 نهاوندیان: این را فقه بگوید؟ برادر

 م حسینی : تا حدود كلی آن را نه جزئی آن را. حجت االسال برادر

 نهاوندیان : یعنی سئوالتان این است كه آیا فقه در این زمینه سخنی گفته است یا خیر؟ برادر

حجت االسالم حسینی : و آیا فقه گفته است كه برای امام است، این یعنی چه؟غرضش برای امام است  برادر

 ا برای ما توضیح بدهد، باقی آن دیگر درست است.ر« یعنی چه» یعنی چه؟ همین قدركه 

امام است، كه كالً در انفال است، این لالمام. لالمام، یعنی چه؟ برای شخص خودش كه ارث میرسد، و  برای

میرسد به فرزندانش همه انفال؟ كه چنین حرفی را نمی گوئی منافع آن را میتواند یا اینكه در مصارفی 

 كار رهبری و امامت او است. میتواند خرج كند كه مال

 نهاوندیان : درمالكیت شخصی، شما این سئوال را میفرمائید؟ برادر

 حجت االسالم حسینی : نه. برادر

است دیگر. در اینجا توقع این را دارید كه « زید»شد، دیگر برای « زید»نهاوندیان : یعنی وقتی كه برای  برادر

 فقه بیشتر از این سخن گفته باشد.

 را من نمی فهمیم یعنی چه؟ « لالمام» حجت االسالم حسینی : ببینید ما سئوالمان این است كه این ربراد

 را می فهمیم؟« لزید» نهاوندیان:  برادر

 را می فهمیم. « لزید»حجت االسالم حسینی : بله،  برادر

 را ، اگر همان را جاری بكنید، ایراد ندارد.« لالمام»نهاوندیان : خوب ،  برادر

 حجت االسالم حسینی : پس در زمان غیبت، انفال مال ولی فقیه است؟ برادر

 نهاوندیان : انفال را كه در زمان غیبت اباحه كردند، خالص شد. برادر

 حجت االسالم حسینی : نه ، این اباحه كردن باید ببینیم كه آیا واقعاً اباحه كرده اند یا نه.  برادر

 اند ، این عبارت:نهاوندیان : اباحه كرده  برادر
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معصومی: الظاهر اباحه جمیع االنفال للشیعه، فی زمن الغیبه علی وجه یجری علیها: حكم الملک من  برادر

 غیر فرق بین الغنی منهم والفقیر اال فی ارث من ال وارث له ، فان االحوط لو لم یكن اال قوی اعتبار الفقر فیه. 

ین عبارت را دركتاب بیع، در عین حال به یک گونه ای دیگر حجت االسالم حسینی : خوب ، عین هم برادر

هم دارند، كه آن را هم باید مالحظه كرد و اگر حتی الزم است روی آن استفتاء شود، اسفتاء كرد. یک مرتبه 

 نگویند آن نیست.

قیل و قال  نهاوندیان: رساله عملیه این ) تحریر الوسیله ( است، دركتاب البیع ممكن است ایشان هزار برادر

 نقل كرده باشد. شما خودتان یاد دادید كه كاری به چیزهای دیگر نداریم. این رساله عملیه تفسیر است.

 حجت االسالم حسینی : احتمال دارد كه فتوای متأخرباشد. برادر

 نهاوندیان : آن وقت اگر متأخر باشد ، ایشان خودشان اعالم می كنند. برادر

 ی فرمودند كه فتوائی در این مورد هست، كه اذن دولت را فعالً،امام الزم دانسته اند.امیری : آقای امام برادر

حجت االسالم حسینی : خود آقای راستی هم به ما گفتند، درباره نظر شورای نگهبان نسبت به آباد  برادر

 كردن زمینها ، گفتند كه اذن میخواهد.

 نهاوندیان: فتوای امام االن این است؟ برادر

 امیری : البته گفتند اگر بی اذن هم آباد كند، باز هم مالک است. ربراد

 معصومی: مال منصب امامت است به خاطر اداره امور مسلمین.  برادر

 حجت االسالم حسینی : كجا نوشته این را؟ اینجا كه این را ننوشته است. برادر

 لی ال... علیه و آله، لرئاسته االلهیه. معصومی : علی جهه الخصوص لمنصب امامته، كما كان للنّبی ص برادر

 حجت االسالم حسینی : از اول بفرمائید. برادر

معصومی : وهی ما یستحقه االمام علیه السالم علی جهه الخصوص لمنصب امامته، كما كان للنبی صلی  برادر

 ، القول فی االنفال(368ص  1ال... علیه و آله ، لرئاسته االلهیه ) تحریر ج 
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جت االسالم حسینی : ببینید وقتی كه حق منصب قرار دادند، ) تعویض نوار( واهله در همین االن به ح برادر

 اصطالح اگر ما گفتیم والیت در زمان غیبت محقق نمیشود. میشود االن هم بگوئیم؟ 

ر نهاوندیان: نمی گوئیم نمیشود. خود فقیه وقتی استتاج كرد كه صاحب منصب اباحه كرده است، اگ برادر

 فقیه این استتاج را نكرد، حرفی نیست همان فقیه كه از همه بیشتر التفات به والیت در زمان غیبت دارد.

 حجت االسالم حسینی : این یک مسأله را حداقل بطور ساده میتوان از آقای راستی به دست آورد. برادر

 نهاوندیان : من گونه ای دیگر هم تأییدی دارم.  برادر

م حسینی : یعنی اگر در دفتر استفتاء ضد این را جواب بدهند، آن وقت باید یک اصالحی حجت االسال برادر

 در تحریر الوسیله بكنند.

الموات باالصل و ان كان « 145ص  2ج » نهاوندیان: جائی دیگر را هم بخوانم؟ دركتاب، احیاء الموات برادر

مس، لكن یحوز فی زمان الغیبه لكل احد احیاؤه لالمام علیه السالم حیث انه من االنفال كمامر فی كتاب الخ

مع الشروط االتیه و القیام بعمارته ، و یملكه المحیی علی االقوی سواء كان فی دار االسالم او فی دار الكفر، و 

 ساء كان فی االرض الخراج كارض العراق او فی غیرها ، و سواء كان المحیی مسلماً او كافراً. 

وم آن كتاب است. فاما القسم االول فهو بحكم الموات باالصل ، دو قسم كرده اند، و ال بالعارض، مسأله د موات

یحتاج الی االذن من حاكم الشرع او الشراء منه ، بل یملكها المحیی و المعمّر بنفس االحیاء و التعمیر، و اما 

 فیه من الحاكم.  انالقسم الثانی ) كه مجهول المالک است( فاال حوط االستئذ

حجت االسالم حسینی : حاال این بیان مبارك امام، با آن بیان ایشان كه در بیع است، حداقل از آن  ادربر

 استفاده مغایرت میشود كه اهل فن باید رفع مغایرت بكنند.

 نهاوندیان: عین همین بحث را در دور اول داشتیم.  برادر

 نشاءال...حجت االسالم حسینی : این دیگر، صحبت دور آخرش است ا برادر

 معصومی : چه چیز را حاال باید سؤال كنیم؟ برادر
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فرمودند كه در دوره غیبت اباحه شده است « تحریر الوسیله» نهاوندیان: بحث اینكه آیا انفال كه امام در  برادر

 و محیی مالک میشود، و اذن حاكم در آن شرط نیست ، آیا این فتوی بر قوت خود باقی است یا نه؟

 فقیه جلد دوم است.والیت  بحث

 معصومی : ما بیائیم به اصطالح كیفیت صرف اینها را كه تعیین می كنیم ، در بیاوریم كه مصارف زكات. برادر

حجت االسالم حسینی : آخر در همان ها هم ، امام اذن فقیه را در آنجا ذكر می كنند. در سهم سادات  برادر

ر آن یک بصره ای دارند، وقتی كه میفرمایند علی االقوی ، بعد و زكات را هم ، اذن فقیه را ذكر می كنند، آخ

 میفرمایند كه : نعم یحوز. از آن راه نمیشود رفت.

چیزی برای امام معصوم هست، از والیت تشریعی در اداره حكومت، عین همان برای ولی فقیه است. اینها  هر

دم، ولی فقیه در زمان بسط ید بگوید را هم جزء همان میدانند. یعنی میشود امام معصوم بگوید بخشی

 نبخشیدم. 

 .346ص  2نهاوندیان: كتاب البیع ج  برادر

 االنفال ایضاً لم تكن ملكاً لرسول ال.. واالئمه صلوات ال.. علیهم اجمعین، بل لهم ملک التصرف.  والظاهران

 ی متصرف است. حجت االسالم حسینی : اگر ملک تصرف است ، امروز من متصرفم ، فردا دیگر برادر

 نهاوندیان : در حالیكه تصرف برای این ائمه اصل است بعد اینها. برادر

 حجت االسالم حسینی : در جائی دیگر می فرمایند: كلّما لالمام ، للفقیه برادر

 نهاوندیان : نه، اجازه بدهید. اگر قول همین باشد ، امام معصوم ، برادر

 دارد.حجت االسالم حسینی : ادن مصرف  برادر

 نهاوندیان : مالک تصرف، حاال این مالكیت تصرف را در زمان خودشان حضرت امیر المؤمنین.  برادر

علیكم و رحمه ال.. و بركاته  والسالم  

 





 19جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

 63دیماه  22شنبه 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 مالكیت

 22/11/63واحد طرح و برنامه 

قبل آقای معصومی توضیحاتی فرمودند، در سه نوع مالكیت ) مالكیت امام ، مالكیت عمومی و  ن : جلسه

مالكیت خصوصی( و اقسام آنها. سپس حاج آقا حسینی اشاره فرمودند كه به جای بحث در مالكیت امام و 

 حبت نمود.مالكیت عمومی ، باید در وجه مشترك آنها كه سرپرستی و كیفیت اداره و مصرف آنها است ، ص

بعد مسأله انفال پیش آمد كه این اباحه انفال كه در فتوای امام هست، چگونه است و آیا به این ترتیب 

سرپرستی و اذن حاكم شرع در آن بطور كلی در دوران غیبت نفی شده است یا آنگونه كه از كتاب بیع امام 

ث صحبت شود و ضمناً یک نكته دیگر این استفاده میشود در اختیار حاكم است كه قرار بود درباره این بح

بود كه مالكیت امام ، این كه مالكیت شخصی نیست و مالكیت منصب است ، یعنی چه؟ و این چه قیدی بر 

اختیار و انتخابی كه مام میخواهد برگزیند، می زند؟ و آیا از آن میشود استفاده ای در نحوه تخصیص و... كرد 

 یا نه؟

ن الرحیم. یكی از بحث های مهم این بود كه آیا چیزهائی كه امام معصوم مباح كرده اند استاد: بسم اهلل الرحم

و شیعیان را اذن داده اند كه اینها تصرف كنند، حاكم شرع میتواند ) ولی مسلمین، ولی غیر معصوم( بگوید 

بحث روی انفال كه مال دیگر از حاال اذن نمی دهم؟ این اگر بتواند این كار را بكند ، موضوعیت پیدا می كند 

منصب امامت است، و اگر نتواند این كار را بكند كالً اصل قضیه سربی صاحب تراشیدن است! سؤالی شد و 
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پاسخ آنكه ظاهراً میتواند چنین كاری انجام دهد ، این اختیاراتی كه در امر والیت و حكومت مال امام معصوم 

 تقل میشود.است، عین همان اختیارات به امام غیرمعصوم من

یعنی میتواند چیزهائی را كه اذن داده اند و اباحه كرده اند به حسب مصلحت بگوید كه من اذن نمی دهم. 

این كار را هم الزم نیست شخصاً انجام دهد ولو تنفیذ كرده ، و كسی را آنجا نشانده و گفته تو حكومت بكن 

را انجام دهد كه بیاید مصلحت سنجی بكند و بعد از طرف من، نایب منصوب از طرف او هم میتواند، این كار 

 از این كه مصلحت انجام گرفت و احراز مصلحت كرد، بگوید كه از این به بعد مباح نباشد.

 پس با این مطلب انفال از حساب عموم و مباح بودن خارج میشود.

 م: نایب منصوب هم همینطور؟

د كارشناس هائی تعیین كنند، اینها مصلحت را می سنجند، استاد: بله میتواند. مجلس، سازمان برنامه میتوانن

بعد هم قانون به مجلس و شورای نگهبان می آید ، و سیر اینكه ، این خالف شرع نیست و احراز ، احراز 

ماهیت قضیه را عوض می كند و جائی « ماهو» درستی بوده و اینها انجام می گیرد و بعداً میتواند. خوب، این 

 ای بعدها. نمی گذارد بر

كه مال « انفال»بعد از این مطلب ، آن وقت مطلب دیگری كه دقیقاً جای بحث پیدا می كند، این است كه 

كه مال مسلمین است. در انفال كه حق منصب امامت است ، والیت « مفتوحه عنوه » منصب است و فرضاً 

مصالح مسلمین باید صرف شود، آن در اختیار دولت است؟ مفتوحه عنوه هم كه مال مسلمین است، و در 

والیت آن هم دست والی است یعنی مفتوحه عنوه را هم باید صرف مصالح مسلمین بكند ولی چه كسی باید 

 صرف كند؟ حاكم ، والی. 

یک تفكیكی عرض كرده بودیم كه آیا ممكن است بگوئیم عمل والیت و امامت و رهبری یک خرج هائی دارد 

لت می شود. كلیه اماكنی كه برای آنها می سازند، كه بگوئیم انفال برای این كه شامل كلیه مستخدمین دو

قسمت است، هر چند اگر این قسمت كم بیاید ، باز جزو اهّم مصالح مسلمین داشتن نظام است، حاكم 

میتواند در فرض كسر آمدن و كم آمدن انفال برای اداره مسلمین به عنوان دوم، به عنوان اینكه هیچ 
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هم كنار انفال بگذارد و استفاده « المفتوحه عنوه» اعظم از حفظ حكومت اسالم نیست، میتواند از  مصلحتی

باید « المفتوحه عنوه » كند، ولی تا وقتی مرز آن به این مطلب نرسیده است، از نظر تعدد صندوق ، صندوق

مردم است. و انفال باید خرج خرج شود در مصالح مسلمین ، آب و برق و جاده و آن منافعی كه مستقیماً مال 

 منصب امامت و دستگاه رهبری بشود. لمنصب االمامه یعنی تشكیالت امامت.

 م : اگر چیزی مازاد بود، صرف مصالح مسلمین می كنند. 

استاد: به هر حال دست حاكم در اینجا بازتر است، و اگر چیزی هم زیاد بیاید، خرج پیش بینی هائی كه 

ده پرسنلی اش می شود، سرمایه گذاری بكند در ساختمانها ، یا به هر حال ابزار و درباره احتیاجات آین

 چیزهائی كه برای این منصب است. 

بخواهیم صحبت كنیم، یا تحت والیت دولت است، یا « والیت» ، از روی « مالكیت» حاال اگر بحث را عوض 

 تحت والیت دولت نیست.

الیت دولت نیست؟ عرض كنم كه اوالً نیست ، ثانیاً و بالعرض، سؤال این است كه آیا اموال شخصی تحت و

چرا. بله ، یک بیماری ها و بحران هائی جامعه پیدا می كند ، مشكالتی پیدا می كند والیت بر جان مسلمین 

 هم دارد ، واجب است مردم او را اطاعت كنند. ولی اوالً، نه.

ها ، مال كیست؟ والیت نسبت به نظام اقتصادی حتماً مال ما اگر از والیت آغاز كردیم ، والیت در تعاونی 

، والیت آن هم باز دست دولت است ولی نظام خیلی فرق « بما انّه نظام» دولت است ، نظام تعاونی ها هم 

دارد با كمیات جزئیه ای كه تحت آن نظام قرار می گیرد. سیاست گذاری كلی كه مسائلی نظام وتعادل نظام 

 ده او است.است، این به عه

 م : این حق او است، تا كجا این عنوان كلی پیدا می كند؟

استاد: وقتی كه من می آیم و میگویم شما چند عبا بدوزید، به چه كسانی هم دهید از كجا هم پارچه و 

 قیطان بخرید، از كجا نخ و چرم بخرید.
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یعنی اینكه چقدر نخ، قیطان، حال اگر جای مالكیت صحبت از والیت بشود، می توان گفت كه والیت خاص 

پارچه ، از كجا ، با چه چرخی بروید بدوزید. اگر والیت را جای مالكیت بگذاریم، آن وقت آیا میشود گفت كه 

بخش خصوصی والیت ندارد مطلقاً. باید میشود گفت كه والیت بخش خصوصی مشروط است به اینكه دولت 

ش خصوصی مشروط است به اینكه دولت احراز اضطرار احراز مصلحت نكند، یا میشود گفت كه والیت بخ

 نكند.

در مقام اضطرار ، والیت این از بین میرود، نه در مقام مصلحت. فرق بین اضطرار و مصلحت كه از فرق های 

مهم است مانند همان حرفی كه در جلسه قبل داشتیم ، اگر معلوم شود والیت مردم ثابت است، مادام كه 

 است، نه والیت مردم ثابت باشد مادام كه مصلحت ایجاب نكرده است. اضطرار پیش نیامده

ن : من میخواهم پله سومی را عرض كنم و آن اینكه مصلحت در موردی است كه دولت روی اموال خودش 

میخواهد تصرف كند، منوط به مصلحت است، ضرورت هم آن چیزی است كه به عنوان ثانوی عمل میشود. 

هایشان ، اصوالً عنوان ثانوی را از والیت جدا كرده اند یعنی اعمال والیت ولی فقیه هم،  امام در یكی از پیام

باز غیر از حكم ثانوی است كه در موارد اضطرار عمل میشود. وخود حضرتعالی نقل می فرمودید كه آقای 

یت نكرده ام ، آن چه احمدی در آن دیدار با امام، ایشان فرموده بودند كه من تا به حال یكبار هم اعمال وال

 بوده است، عنوان ثانوی بوده است و این بخثی كه االن مطرح بود، این سومی بود.

 استاد: حاال فقیه، میتواند مطلقاً اعمال والیت بكند؟

ن : در شرایط اخص از آن اضطرار هم حتی میشود، من عرضم این است. یعنی اگر مصلحت پیش آمد، در 

كند، اگر ضرورت پیش آمد به عنوان ثانوی میتواند عمل كند ، آن چه شرایطی  اموال خودش میتواند تصرف

است كه از عنوان ثانویه ، قدم فراتر می نهد و اعمال والیت می كند ، كه این بحث والیت در اموال اشخاص 

 از این قبیل است؟

یلی دایره اش ضیق استاد: اگر والیت منوط به تصرف شخص ایشان باشد) یعنی شخص فقیه( كه آن وقت خ

 تر میشود، اضطرار هم باشد و ایشان تصرف نكند، آیا دولت میتواند در اموال عموم تصرف كند یا نه؟ 
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 ن : االن كه ما وارد تفكیک دولت ا زحكومت نیستیم؟

در حكومت  -1استاد : خیر ، كاری به دولت به عنوان هیئت وزیران نداریم، كار به حكومت اسالم داریم. 

تصرف « كیف یشاء » ی، نایبان ولی فقیه، چه می توانند بكنند؟ آیا به عنوان مصلحت هم میتوانند اسالم

 بكنند در اموال مردم ، مثل تصرف در اموال دولت. 

) تصرف آنها در اموال بخش خصوصی مثل تصرف در اموال دولت ( تا بگوئیم بخش خصوصی آزادی كه دارد 

 دولت احراز مصلحت نكرده است. حكومت احراز مصلحت نكرده است.، آزادی مشروط است ، مادامی كه 

 ن : این كه نیست.

اینكه منصوبین از طرف فقیه، مادامی كه احساس اضطرار بكنند، میتوانند در اموال بخش خصوصی  -2استاد: 

 تصرف بكنند یا نه؟ 

تی كه اعمال والیت بشود، خوب ، اگر میتوانند بكنند، چه فرقی دارد با وقتی كه اعمال والیت میشود؟ وق -3

تصرف می كنند. یا آیا اضطرار از مقدمات اعمال والیت است؟ باید اول احراز شود، بعد اعمال والیت هم بشود 

 یا نه ) به عنوان حكم ثانوی (؟ 

 یک رقم تصرفات میشود كرد به حكم والیتی ، یک رقم تصرفات، نه. 

 «. مال»مالحظه كنید، بعد دوباره بر گردیم به مسأله « جان » ن : حاال این را میخواهید در مسأله 

یک مسلم به خطر « جان» حتماً هیچكدام از اعضاء حكومتی نمیتوانند امری بكنند كه « جان » در مسأله 

 بیفتد، اما شخص والیت فقیه باید بگوید مثالً جهاد است یا دفاع است.

 ز بكنند، می توانند.استاد: دفاع را چرا؟ دفاع را آحاد مردم احرا

 ن : آحاد مردم ، نه اجزاء حكومتی. آن دفاع شخصی است.

 اسالم بر مردم واجب است. ةاستاد: خیر، دفاع از بیض

: دفاع از بیضه اسالم ، تشخیص آن با چه كسی است؟ امر ، اگر امر اجتماعی شد مگر نفرمودید كه  ن

 تشخیص آن یک امر والیتی می شود.
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 گاه حكومتی باشد.: اگر دست استاد

 : بله ، ما در همین فرض داریم بحث می كنیم.  ن

: حاال آن دولتی كه منصوب می كنند، اختیاردر این قسمتها ندارد؟ یعنی اعالن جنگ و صلح چون در  استاد

 قانون اساسی نوشته ، 

 : حتماً مبنای شرعی داشته است؟ ن

شرعاً چنین چیزی تمام شده است ، باید با یک مرجّحی : خیر، در آن جا هیچكس دلیلی نمی آورد كه  استاد

تصرف كند. حاال این جا هم بحث قانونیش همین است. یكی است. ) گفت تا بزرگی بزرگان در نظر است، 

 اجتهاد محال است( به هر حال باید دقت كرد و مرجّح پیدا كرد.

دفاع واقعاً چگونه است، در وقتی كه حكومت  : چیزی البته باید وجود داشته باشد كه به آن قالب كرد ، امر ن

تشكیل شده است، ) حكومت اسالمی ( یک فرماندار یک بخشدار، یک شهر درا ، می تواند مثالً یک جا بگوید 

 كه من تشخیص می دهم االن اینجا، مردم بیائید تفنگ بردارید.

 : یا یک كسی كه او را فقیه نصب كرده برای فرمانداری لشكر،  استاد

 : كلی امر را فقیه باید تشخیص داده باشد. ن

: خیر ، ولی فقیه به صورت كلی می گوید : تو از طرف من فرمانده لشكر باش ، به دستور تو این جنگ  استاد

 و صلح شروع شود، این قابل واگذاری نیست؟

نها قابل واگذاری باشد، : اگر این اموری را كه ما كلّی استدالل و اثبات كنیم كه ویژه فقیه است ، همه ای ن

 دیگر همه چیزی می شود ساخت، آن وقت است فقیه فقط در رأس باشد، همه گونه آن را میشود در آورد.

: حاال ، آیا بعداً خود او نمی تواند تصرف كند و بگیرد؟ بعد آن وقت ، آن همه گونه ساختن شما ، درهم  استاد

 می ریزد.

 وانیم بگیریم. : آن وقت دیگر همه چیز را نمی ت ن

 : چرا نمی توانیم بگیریم؟  استاد
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 : اگر علت این واگذاری ها یک امر واقعی خارجی بوده باشد. ن

 : در قضیه بنی صدر ، شک وتردیدی نیست كه.  استاد

: مسائل سیاسی را عرض نمی كنم. اگر علت این تفویض ها ، عدم امكان سیطره برهمه این جهات باشد،  ن

 باز موردی میشود ، باز كل آن طرح ریزی میشود. تشخیص تخلف هم

: حاال می خواهم ببینم آیا واقعاً آقا برای هر دفعه حمله ای كه سپاه می خواهد بكند، ایشان تصمیم  استاد

 می گیرند؟

 : نخیر، االن اینكه با عراق جنگ شود. ن

است كه جزئیات مشخص می : جنگ شود. ولی چه وقت جنگ شود؟ چگونه؟ با چه تعداد؟ همین ها استاد

 كند.

: ولی آیا اینكه االن مثالً ما با تركیه هم وارد جنگ بشویم یا نه؟ این هم قابل تفویض است؟ اصوالً این  ن

تعیین خصم ، تعیین اینكه از فالن موضع، االن بیضه اسالم در خطر افتاده است، این اگر قابل واگذاری باشد ، 

 امر خیلی مهمی تفویض شده است.

: امری است كه تحت نظر فقیه می باشد، هر وقت خواست، آن را می گیرد. شما طرف دیگر آن را  استاد

 حساب می كنید یا نه؟ 

: من عرض می كنم این تفویض ، به چه دلیل است؟ به دلیل اینكه امكان تسلط ذهنی یک فرد برهنه این  ن

 جهات نیست؟ اگر این را دلیل پذیرفتیم. 

به این دلیل كه اختیار دارد، برای اینكه میتواند. آدم میتواند خودش برود استكان بخرد ،  : نخیر، استاد

میتواند كسی دیگر را بفرستد. هر وقت هم خواست، می آید در كوچه میگوید آقا معذرت میخواهم ، پول من 

 را بدهید ، خودم میخواهم بروم استكان بخرم.

 نیم. مقوله نصب را آقای راستی می فرمودند.: ما نصب ها را غیر از وكالت می دا ن

 : عزل هم میتواند بكند یا نه؟ استاد
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 : غیراز وكالت است.  ن

 : میخواهم ببینم ، پشت سر نصب ، اختیار عزل هم دارد یا ندارد؟  استاد

 : عزل می كند، ولی همه آثار آن نصب را نمی تواند جمع كند. ن

 : همین را توضیح بفرمائید. استاد

: صرف اینكه ما فكر كنیم كه هر لحظه عزل ممكن است این مجوز و موجه برای آن تفویض و نصب  ن

نیست. چون اگر بر آن نصب آثاری مترتب است، و آن منصوب افعالی را انجام دهد، اینطور نیست كه عزل او 

مجوز باشد كه ما  یتواندمپس از مدتی بتواند پاك كند و اصالح كند آن آثار مترتبه بر آن نصب را. پس این ن

 به او اجازه می دهیم كه نصب كند چون هر وقت بخواهد ، میتواند عزل كند. این كافی نیست.

: آثارش چگونه است؟ اینكه می گوئید یک آثاری می آورد، كه این آثار را می شود جمع كرد چگونه  استاد

 است؟

می دهد. سنت هائی در جامعه گذارده می شود. اگر  : تصرفات در امور اجتماعی می كند. نهادهائی را قرار ن

فقه  -ما برای غیر فقیه چنین اختیاری را قائل باشیم، با عدم بصیرت وی مسائل كه ما برا ی فقیه، به لحاظ

 شرط اصلی.  اینیک مناصبی را قرار دادیم ، یعنی شارع قرار داد. اگر  -دانستن او

 رد.: مسأله گو بودن كه فقیه شدن ندااستاد

 : پس استعدالالت شما در والیت فقیه چیست؟ والیت مسأله دان را قائل میشوید؟  ن

: نه ، من میخواهم عرض كنم كه ، می خواهم به همین دلیل استدالل شما را ببرم به مسأله والیت ،  استاد

ه را میشود. اتفاقاً چه بسا تعبداً به فقیه داده اند ، واالّ شما بگوئید به دلیل این است كه مسأله می داند، مسأل

 فقیهی كه مسأله نمی داند. 

بروید نزد آقای مرتضی حائری ، خود ایشان من یک وقت مسأله سؤال كردم، گفتند مسأله یک فن امت  شما

، من بلد نیستم. به هر كس كه مسأله دان است، فقیه گفته نمیشود. برای یک شخص كه دارای قدرت 

دی ، شارع نسبت به او قرار داده است. كه اگر مسأله دانی هم همه مسائل را فقاهت باشد، یک احكام تعب



 ····························································································  244 

بداند، مثل یک حقوقدان باشد، حقوق اسالمی را بداند ، و لكن تقلیدی بداند، ولو حتی اقوال را بیشتر از یک 

شد. صاحب نظر فقیهه بداند ، حفظ كرده باشد نظر آقایان گلپایگانی ، خونساری و. ... ولی همه آن تقلیدی با

 نباشد، مجتهد نباشد.

 : در ادله والیت فقیه ، یک نص صریح صحیح روشن چیزی داریم؟ هیچ ادله ای نداریم.  ن

: ما یک فتوی داریم در آنجا. فتوی داریم كه والیت داریم كاری به این كه پشت فتوی چه چیز هست؟  استاد

 ما چه میدانیم چه هست.

 رتعالی می فرمودید، بعد از این بود یا قبل از این بود؟: این مباحثی را هم كه حض ن

 : كدام؟ استاد

: اینكه والیت خالصه چگونه است و قابل نصب است و قابل عزل است و قابل تفویض هست یا نیست. بعد  ن

 فتوی بود یا قبل فتوی بود؟ نوع آن را میخواهیم استفاده كنیم.

این ما درباره فتوی داریم سؤال میكنیم لذا میگوئیم باید به فقیه : والیت قابل تفویض هست یا نیست،  استاد

 رجوع كرد.

 : پس بحث آن اینجا اصالً بی مورد است. ن

 : می خواستم بگویم نتیجه همین است.استاد

 : پس ما میتوانیم یک كار بكنیم و آن اینكه سؤالها را منظم بكنیم و بعد ارائه كنیم.  ن

 ، ولی در غیر مثل این باب ، آن وقت ما یک كارهای دیگر میتوانیم انجام دهیم.: در مثل این باب  استاد

: یعنی اینكه مثالً ما مالكیت ها را تحلیل كنیم، بعد میان آنها دسته بندی كنیم ، كه دو تای آنها یكی شد.  ن

 این چه گونه است؟ بعد از فتوی است یا قبل از فتوی؟ 

 ت.: اگر بگوئیم آثار عقلی اساستاد

سر پرستی » : نتیجه بگیریم كه ما روی مالكیت نمی خواهیم بحث كنیم چون جواب اینگونه در آمد روی  ن

 میخواهیم بحث كنیم. « 
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: صحبت این است كه ما وقتی كه می گوئیم من باب آثار باشد، آن یک رقم صحبت است ، یک وقتی  استاد

دیگر است. دراصل حكم و مستند آن به فقیه است من باب اصل حكم هست و مستند است، آن یک گونه 

 . دباید رجوع كرد، در آثارش باید بنشینیم روی آن فكر كنیم ، چگونه دسته بندی در می آی

 : آن وقت این آثار جنبه فقاهتی دارد یا جنبه حكمی دارد یا جنبه موضوعی؟  م

 ست؟وقت موضوعی كه باشد، اصول موضوعه ای كه در ذهن ما است، كدام ا آن

: حاال آن اصول موضوعه را یک بحث جداگانه دیگری می كنیم. ولكن اینجا را تمام می كند مسأله كه  استاد

 نظر به آثار حكم است. نظر به آثار حكم، جای بحث آن اینجا است. نظر به خود حكم. 

 : گزینش هم البته می كنیم، چون یک كار خاصی میخواهیم انجام دهیم.  ن

 ثار را به صورت مجموعه مالحظه كنیم. : اگر آ استاد

 : همه آثار را كه فعالً نمی توانیم بصورت مجموعه مالحظه كنیم.  ن

 : كلیات آن چطور؟ ترسیم شمای كلی آثار چطور؟ استاد

: آن هم ، همه االن در اختیار نیست. ما وقتی در مورد تک تک احكام گیر می كنیم، شش وجه در مورد  ن

ه دست می آوریم، اینكه بتوانیم كه ادعا كنیم كه همه آثار احكام، دستمان است، ولی خود فتوائی كه ب

كلیاتش. ما در بحث مالكیت كه خوب یک بحث اساسی بوده ، داریم روی كلی ترین قسمتهای آن ، تازه با 

خود  سؤال بعضی چیزها را می فهمیم. پس ادعای اینكه برهمه آنها مسلط هستیم نیست. پس مجموعه نگری

 ما هم نمیتوانیم داشته باشیم. 

 : حاال مجموعه را هم به نحو اجمال نمیتوانیم، یا مطلقاً؟ یا تجزیه را انتقاء می كند؟ استاد

: آن اجمال باز یک كار عقلی ما است، حكم نیست در خیلی از مجموعه نگری ها ما مجموعه ساختیم ، در  ن

 یزی كه كلیات احكام این سه صفحه است. خود رساله هر چه جستجو كنیم، یک همچنین چ

یک مرحله تفصیلی این ده صفحه ، نه ، اینطور نیست. كتاب طهارت را باز می كند ، دست را اینگونه  بعد

 بشود نجس میشود، اینگونه بشود طاهر می شود كلّی ندارد. 
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 : كلّی طهارت، یک كلّی نیست؟ استاد

 كه من در می آورم. : آن در رساله نیست، باز یک چیزی است ن

 : كلی طهارت ، صوم و. ... در رساله نیست؟استاد

 : كه چی؟  ن

 : یک باب داریم به نام طهارت. استاد

است. من از جبر و آنالیز هم میتوانم نیست آن را بدهم « است» ی نیست، یک « باید» : اینكه دیگر حكم  ن

 خدمتتان ، همچنانكه از احكام. 

 این قبیل است.  : گزینش هم از استاد

 : گزینش چی؟  ن

 : گزینش مجموعه.  استاد

 : بله.  ن

 است؟« است» : از قبیل آنالیز و  استاد

: اطالع از مسائل را می فرمائید ، كه می باید ما یک مجموعه نگری داشته باشیم ، این مجموعه نگری كار  ن

اده است خود آقایان فقهاء آمده اند، من است یا كار فقیه است؟ یعنی كار فقه است كه به من آموزش د

تر و همینطور.... یا نه ،  فصیلاین یک درجه ت« دوصفحه» مجموعه حقوق و تكالیف را بگویند، این كلی آن 

 از اول ورودشان تا آخر خروجشان در مسأله رساله عملیه، همانطور فرع فرع می گویند و می روند. 

حكم شرعی هم نمی دهند و به هیچ دلیل فقهی هم مستند : روی باب ها هیچ اصراری نیست، هیچ  ن

نیست. هیچ روی تقسیم بندی ، قسم حضرت عباس حاضر نیستم، بخورند حتی در اصول عقاید، می گویند 

هشت تا  گوئیمخود همین كه پنج تا است، اول دو تا بوده بعد. ..، در فروع چنین اصراری هم نیست كه ما ب

 است ، ده تا است.
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: بسیار خوب ، من میخواهم عرض كنم كه حضرتعالی اگر مجموعه نگری خواستید بكنید ، كارخودتان  استاد

 است ، نه كارفقه.

 : می فرمائید فقیه این را هم امضاء می كند؟ استاد

 : نمی گویم امضاء می كند. ن

 : آن وقت وضع مجموعه چگونه میشود. استاد

نگرش وجود دارد ، او می باید اثبات كند انتساب این را به فقه.  : آن كسی كه ادعا میكند كه فقط یک نحو ن

 اما اگر شما به هر كسی اجازه دادید.

 : یا هماهنگی آن؟ استاد

 : خوب ، هر كسی هماهنگی را ادعا می كند. ن

بوط : باید دلیل هم ارائه بدهید یا نه؟ آیا به فقه منسوب است بگونه ای كه فقیه باید فتوی دهد یا مراستاد

است ، فرق بین اینكه به فقه منسوب باشد یا مربوط باشد؟ اگر منسوب باشد، باید فقیه روی آن فتوی دهد ، 

 است؟ الیاگر مربوط باشد باید اثبات ربط عقالنی بشود كدام یک نظر جنابع

 : هر كسی ادعای ربط عقالنی آن را می كند، شما برای شكستن آن.  ن

 اهالً و مر حبا.  : میتواند اثبات كند؟استاد

 : اتفاقاً باید اول روش اثبات او را ببینیم.  ن

: پس بنابراین مسأله یک پله این طرف تر رسید. پس ما مدعی منسوب نیستیم، فقها هم مدعی آن  استاد

 نیستند ، به دلیل عدم تقید آنها به ابواب. بنا به فرمایش حضرتعالی 

 لی آن كه از فرض قبلی استفاده كردیم. : حاال شاید هم من اشتباه بگویم ، و ن

: ما مجبوریم علی فرض حركت كنیم. علی فرض علی المبنأ، بر فرض صحت نظر ، حضرتعالی در باره  استاد

ابواب ، كه میفرمائید دسته بندی فقه به اینگونه از كجا ریشه گرفته است. آیا روایتی داریم كه بیست و چهار 

حصر بعد روی آن روایت هم فتوی داده شده است؟ چون در روایات دسته دسته هستند و آن هم به این 



 ····························································································  313 

بندی زیاد شده است ، پنج دسته ، شش دسته ، چهار دسته ، موضوعات را دو دسته ، پنج چیز، شش چیز.... 

 و نظیر اینها.

 این دسته بندی چه نحو است؟ آیا

 ی میشود.: این دسته بندی هم ، طبق نظر هر فقیهی اینگونه دسته بند م

 : میخواهم ببینیم روی خود دسته بندی هم فتوی میدهد؟ استاد

 : نخیر. م

: میخواهم عرض بكنم كه اصل ریشه این بحث را ما از آنجاب آقای نهاوند یا نداریم. ایشان سؤال  استاد

ابعالی فرمودند كه این دسته بندی ها از اهل تسنن است، از شیعه است. از كیست و چگونه است؟ ما از جن

 استفاده می كنیم و همان را تكمیل می كنیم.

 میفرمائید كه : امام حبس را داخل در وقف می كند. جنابعالی

 : باز راجع به صدقه ، اتفاقاً به همین موضوع برخورد كرده بودیم و یک مقدار تأمل كردم.  م

الحظه می كنند و در یک باب می : حاال در ابواب دیگر هم ، گاهی دو چیز را از سنخ موضوع واحد م استاد

 آورند و یا یک چیز را شامل بر دو موضوع میدانند و در دو باب می برند.

 یک چنین تفاوتی وجود داشته است.« تحریر» و « لمعه » : این بین  م

داده میشود یا « فتوی » : حاال اگر یک چنین چیزی مالحظه شد ، اصالً قضیه تقسیم را ، روی تقسیم استاد

 الحظه میشود كه حاال در آن چه اینگونه مبنا داشته باشی چه آن مبنا را داشته باشی م

اگر یک كسی آمد ، و گفت : تقسیم اثر دارد ، اینگونه نیست كه اثر نداشته باشد، اگر بنا شد اثر داشته  حاال

ید مربوط به فقه باشد؟ باشد، به حضورتان عرض كنم كه آن وقت چه باید كرد؟ باید منسوب به فقه باشد یا با

 تقسیم نباشد. نفقه را بائی از این تقسیم نداشته باشد ، فقه ناهماهنگ با ای

 : یعنی عدم مغایرت.  ن
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: عدم مغایرت میخواهد ، یک مرتبه. وجود تبعیت از فقه میخواهد یک مرتبه ، هماهنگ بودن یک رتبه  استاد

بزرگتر میتوانند باشند ، ولی عدم مغایرت لزوماً اجزاء یک ثالثی است. هماهنگ بودن اجزاء یک مجموعه ای ، 

 سازگاری ، بله.  یمجموعه بزرگتر نیست. موافقت به معنای تبعیت نه ، موافقت به معنا

 : درهمین بحث است كه باید ببینیم كه روش اثبات چیست؟ یعنی خود این موضوع روش بحث آن.  ن

رك موضوعات ، برگشت به عقل ، آن وقت روش آن طبیعتاً : اگر حجمیت آن برگشت به حجمیت د استاد

عقالنی باید باشد. وقتی به فقه برنگشت، مربوط هم باشد عیبی ندارد، مربوط باید باشد وقتی منسوب نمیشود 

 باشد، بر می گردد به عقل. خوب حاال كه بر می گردد به عقل ، 

ست؟ میخواهیم عرض كنم كه در موارد نقلی هم به : حجیت كه در همه جا به عقل است، مگر غیر از این ا ن

 هر حال ، اینكه با این نمی سازد كه باز عقل تشخیص میدهد، یعنی میخواهم بگویم این تفاوتی نكرد.

: یک تفاوتی می كند و آن اینگونه، وقتی می گوئید نماز باید دارای ركوع ، سجود ،. ... باشد ، گاهی  استاد

ر حد ركوع دست ها به سر زانو برسد یعنی چه ، می گوئید عقل باید بفهمد، گاهی است كه در فهم اینكه د

بفهمد.عقل كه هماهنگی ركوع و سجود  یدمیگوئید اینكه بعد از ركوع سجدتین باید واقع شود ، این را عقل با

 در اینجا و سجده الزم است ركوع یكی ، عقل این را نمی فهمد. » را 

این دستور را داده اند. این یک نحو فهم عقل است ، یک نحو فهم عقل این است كه این را می فهمد كه  عقل

نه ، این هماهنگ است با آن ، احراز هماهنگی می كند. آنچه كه در این جا الزم است باید مقسم تقسیمات 

 تقسیم بندی ما ، احراز هماهنگی عقالنی باشد یا نه؟ 

ض را نمی پذیرد ، تضاد را نمی پذیرد در موضوع واحد مثالً، روی : یعنی خالصه عقل بر اساس اینكه تناق ن

این جهت حكمهائی می كند. در امور روزمره هم همینطور است، در امور علمی هم همینطور است. یعنی 

در این نیست كه از  حثحتی عقل یک فرد منطق نخوانده هم ، گونه ای است كه می فهمد. حاال، تفاوت ب

، در این هست كه ما در بعضی جاها قطعیت می خواهیم ، در بعضی جاها ترجیح  عقل بهره می گیرد

 میخواهیم. 
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در خیلی از مسائل ما حرف فالن كسی را می پذیریم چون او سخنش به اصطالح قدرت پوشندگی ،  یعنی

دعائی قدرت تحلیل گری جامعتری دارد نسبت به فرد دیگر. نه اینكه نقض كند او را. یعنی اگر كسی یک ا

معلوم است « تبصره »با تقسیم بندی مثالً « لمعه» كرد، مثالً درهمین موردی كه پیش آمد، تقسیم بندی 

كه فرق می كند و نیز با تقسیم بندی كه مرحوم شهید اول كرده است، اگر چه بر آن انتقاد می كنند، اما 

بلكه می گویند این تقسیم بندی بهتر از آن نمی گویند كه این اصالً ناسازگار با فقه بود، پس دور بیندازیم. 

 جهتی از جهات. هاست، حاال یا از جهت بهتر تفهیم شدن ، یا ب

می خواهم عرض كنم كه االن در این خصوص هم حضرتعالی می فرمائید كه آن طرف باید مدعی كند  حاال

كنیم در نقض این ادعا ما چه هماهنگی را ، هركسی ادعا می كند هماهنگی را. وقتی ما میخواهیم با او بحث 

نه ، خود تقسیم بندی داد می  هابزاری داریم؟ غیر از این است كه یک تقسیم بندی بهتر ارائه كنیم. یا اینك

؟اینطور كه نیست. چون در فقه جائی نیست كه این با آن در تعارض بین «من با فعل مخالف هستم» زند كه 

 قرار بگیرد.

 چیست؟: آثار تقسیم بندی  استاد

 : آثار تقسیم بندی نظری یا عملی؟  ن

 : مطلقاً آیا تقسیم بندی آثاری دارد یا ندارد؟  استاد

 : بله ، آثار دارد.  ن

: آثار عملی آن چیست؟ آثار نظری آن چیست؟ میخواهیم ببینیم آیا واقعاً اگر ما نحوه طرح موضوعاتی  استاد

تقسیم می كنیم، فرهنگ را آوردیم در عداد كفشک داشتن را ، سؤاالتی را تقسیم می كنیم مطالبی را كه 

یک هزینه پاپوش درست  یشود،مردم ، پاپوش داشتن مردم. و جمع هم بستیم و گفتیم كل هزینه اینقدر م

می كنیم، یک هزینه هم، برای اینكه فرض كنیم تا برود درس بخواند علم پاپوش ساختن را یاد بگیرد. فرقی 

 ندارد این دو تا. 
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تكنیک درست كردن كفش است ، این هم به كارگرفتن تولید كفش است، آن هم مصرف كفش است.  نآ

فرهنگ را از باب فرهنگ با اطالع بر خصلت های مادی گرفتیم و نیروی متخصص قیمتش برای اینكه چرم را 

هند و پاكستان درست دباغی بكنند چه بكنند وفالن، اینقدر است، تولیدش چند خرج بر می دارد، میشود از 

و یوگسالوی و. .. بیاورید. میشود هم نه ، متخصص آن را خودمان داشته باشیم و متخصص كارخانه آن را 

 بیاوریم. 

در آزمایشگاه بنشیند ، نگاه بكند كه كارخانه چرم خوب دارد درست میكند یا نه؟ مال خودمان یک  آن

خانه ، كارخانه را دارد می چرخاند، خارجی متخصص هست، یک متخصص هم از خارج آوردیم. متخصص كار

 میگویداست. متخصصی كه كنترل مرغوبیت محصول را ، متخصص خودمان است. او آزمایش می كند و 

 كارخانه خوب كار نمی كند، یا گزارش می دهد كه كارخانه دارد خوب كار می كند. 

اینها همه اش درباره مقوله همان پاپوش  متخصص هم داریم برای به بازار آوردن محصول و الی آخر. ... یک

هست. آن وقت شما فرهنگ را این می بینید یا نه؟ باید هم شأن آن همین است كه قرار بگیرد هم ردیف 

آنها. آن وقت دیگر در بازار و دسته بندی و اینها هم ، تعادل و عدم تعادل و غیر ذلک ، كه می كنید همین 

نند. یک وقت است كه نه ، فرهنگ را در یک كرسی دیگری شما می بینید ، باب را تعادل وعدم تعادل می دا

می گوئید نظام ارزشی تابع فرهنگ است. می گوئید كیفیت اعتقاد بوسیله ادراكات شكل می گیرد. ایمان 

 خدا، به سعی ما واگذار كرده و انتخاب می كنیم.  هموهبت الهی است اما كیفیت آن ، همه مربوط ب

شما خدا ایمان داد و ما نمی رویم دنبال كیفیت آن ، این كفران نعمت است. نباید آدم وقتی  كه به وقتی

خداوند به او ایمانی داد ، بگوید كه خدا مرا پیامبر هم بكند تا خودم بفهمم كیفیت فقه را. نه ، خداوند تبارك 

 وحی هم بفرستد.  و تعالی قرار نیست به هركس كه مؤمن شد، قوه پیامبری هم بدهد و برای او

باید برود عقل خودش را به كار بگیرد برای فهمیدن ، برود عقل «. لیتفقهوا» ایشان باید برود و بخواند نخیر

خودش را برای تفقه و تعقل به كار گیرد.... این تقسیم بندی فی مقام العمل چه اثری دارد؟مالحظه بیماری و 
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یا نمیشود؟ یعنی تقسیم بندی  یشودتقسیم بندی ظاهر معدم سالمت وتعادل وعدم تعادل ، نقش آن در 

 است كه معین می كند كه اولی وغیر اولی بیماری و صحت و كذا چیست؟

را به صورت یک ماشین مادی فرض كنید تا به صورت نخیر، ماشین مادی نیست. بشر دارای قوه اختیار  بشر

شما می گوئید این بهتر است آن بدتر است،  است، حاكم بر خود است ، چه و چه است این تقسیم بندی كه

همین مقسم و تقسیمات  كارآنجا جایش وارد میشود؟ فی مقام العمل كه می فرمائید تقسیم بندی اصالً همه 

و جمع بندی و تعیین اولویت و مدل سازی است، چیزی جز همین نیست. نسبت تغییراتی كه در این جامعه 

غییراتی كه واقع شده در عمل و نسبت تغییراتی كه واقع شده در واقع شده است در فكر ، و نسبت ت

 ارتباطات. 

شما می گوئید این تقسیم بندی را میتوانید بگوئید بهتر است از تقسیم بندی كالم یا بدتر است فرضاً  حاال

ورد ولی نمیتوانید بگوئید این اسالمی است، آن اسالمی نیست. می گوئیم : خوب ، خیر، صحبت در چنین م

، تفسیری كه از تغییر داریم رابطه  یرهست كه میتوانیم بگوئیم. می گوئید : چرا؟ می گویم : اینكه مسأله تغی

اش با مثالً یک امر ساده ، آیا تغییر جهتی دارد به طرف الی ال... تبارك وتعالی؟ به طرف وحدت و صدور 

ین یک قدم است. در تغییر اصالً چیزی بر مواهب خدای متعال ، رحمت ها و عنایات حضرتش هست، یا نه؟ ا

 اصالً. تاو حاكم نیست. یا تغییر تحولی اس

تغییر خاص، تغییر این كیفیت موجود به كیفیت مطلوب است، تبعیتی كه میخواهد از قانون تغییر بكند،  -2

 چگونه میتواند؟

چون صرفیون چنین كردند، ما  تقسیماتی كه در اینجا بكار می برید ، چیست؟ الحاصل: اینكه صرف اینكه -3

چنین بكنیم، این بار ، گرانی قدر بزرگان است چنین ما را به وحشت نمی اندازد ال توحشنی تفرد لو ساعد 

عرض كنم چون صحبت از  برادرانتنی الدّلیل یعنی اینكه آدم ، به هر حال اینجا من یک اضافه ای خدمت 

 رای ما محترم است و تا چه اندازه محترم است؟ بزرگان است،. ... ببینید فقه به چه دلیل ب
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وقت فقه از شارع محترم تر نمی تواند باشد، شرع شارع است ، مقدم بر خودش نمیتواند باشد ، این مقام  هیچ

اما غیر معصوم هم كه در والیت تشریعی گفته میشود كه اختیارات او اندازه امام معصوم است، برای ما ابتدائاً 

این است كه بگوئیم نه ، در هیچ رتبه ای این  نازگاری عدم ارتكاز می كند ، ما توقع ابتدائیماایجاد یک ناس

 همگنان با آن نیست. حق هم است. 

امر به باطن میتواند بكند، آن حقایق... واضح است الی آخر ولی حاال اگر هم مطلب را یک مقدار دقت كنیم  او

اندازه نگه بداریم كه احترام فقه از بین برود؟ احترام امام معصوم را تا آن آیا میتوانیم ما احترام فقیه را تا آن 

چگونه؟ می گوئیم حضرت علی علیه السالم ، شب ایشان  الًاندازه باال بگیریم كه خود امامت از بین برود؟ مث

، علی اصالً چنین و چنان، شما برو تا باالی سر جبرئیل امن اهلل است ، می گوئید : بنده خدا تو میدانی 

 خودش خدا است.

می گوئیم آن علی كه تو در ذهنت ساخته ای آن نیست با علی بودنش. علی بودنش بندگی خدا را الزم  بعد

دارد. والیت از طرف خدا را الزم دارد ، بعد بگو سراغ خود خدا میخواهم برویم ، بگو: خدا دارد ظلم می كند. 

 ائل هستم نمی سازد ، نمیشود كه قول خودش را نقض كند. این سخن با خود قول به اینكه خدا را ق

میخواهم عرض كنم كه اگر ما یک چیزی را مالحظه كردیم كه واقع شده ، عقودی را كفار آورده اند و  حاال

بزرگانی از ما هم در آن خالف ندیده اند ، به جهتی. حاال جهت آن هم مخفی باشد بر خود آقایان برما، یا بر 

یک وقت دیدیم كه عجب ، نظام پولی ما رفت در جیب كفار، آنها تصمیم می گیرند، ما تبعیت می  هردو. بعد

كنیم. حاال ما به دلیل عظمتی كه برای آقایان قائل می شویم این مطلب را ببینیم ، ولو یقین داریم كه اگر 

 . مطلب واضح بشود كه ما همانگونه كه آثارش هست نظر خود آقایان هم بر می گردد

برود برای آقایان صحبت بكن ، بگو شما الكل صنعتی را كه درباره اش نظر داده اید ، چگونه نظر داده  شما

اید؟ رفتید در آزمایشگاه؟ می گوید : نه. از آقای فالن و فالن سؤال كردم. بگو درباره پول چكار كردی؟ باز از 

كه پول را تشریح كرد، او خودش وضع  نفال دو نفر دیگر سؤال كردم. من می گویم : آقا جان ، آن آقای
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علمش خراب است، نمیتواند تشریح كند، چگونه شما می خواهید از او سؤال كنید؟ می گوید: چرا، اتفاقاً آدم 

 با سوادی هم هست.

گویم: همین با سواد در این باب بر اثر احاطه بر مطلب كاری كردند كه ما از نظر پولی وابسته شدیم. مهر  می

ری آن را هم می خواهند از دست مبارك شما بگیرند. سر این كه پول می گویند پشتوانه اش نفت است یا آخ

میشود از آن عبور كرد ، چكاره است  یكار است و چه و چه و چه. ... پول را در ماهیتش چگونه به این سادگ

ت؟ این حواله است چه این؟ اعتبار كیست كه به دست من داده اند؟ معتبرش كیست؟ پشتوانه اش كیس

 كسی در پرداختش ضامن است؟

علیكم و رحمه ال... و بركاته  والسالم  





 21جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

  1/11/63دوشنبه 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 طرح و برنامه دوره دوم: كیفیت مالكیت و اعمال والیت

ضرورت ، » ال آن بحث مالكیت و رفتیم به دنبال ن : جلسه قبل بحث سر پرستی مطرح شد و به دنب

، و بعد اینكه تصرفات والی در اموال شخصی مردم، آیا منوط به تشخیص مصلحت « مصلحت و اعمال والیت

است، یا منوط به تشخیص ضرورت است و حدود آن چیست؟ و بعد اینكه آیا منصوبین از طرف ولی فقیه 

ند؟ خالصه تصرف افراد در اموالتان مشروط به عدم اعالن حكومت است هم، حق چنین امری را دارند یا ندار

 در مورد تصرف حكومت، یا بالعكس؟

اواخر بحث به نكات دیگری كه خارج از بحث بود، یعنی مباحث متد ، كه اگر اجازه بفرمائید به متن بحث 

 برگردیم.

ویم. اگر در بحث مالكیت، نكته ناگفته ای چون آن سؤاالتی فقهی آن باقی مانده است. كه برمبنای آنها جلو ر

باقی مانده است، همان را بحث كنیم اگر نه، پیشنهاد می كنم كه قسمت سیاست گذاری را در این دوره دوم 

مالكیت خصوصی در بخش تعاونی، با آن بحث های » بحث كنیم. آن چه كه استفاده كرده ایم این است: 

 «.فقهی و بحث قانون اساسی روشن گشت

منتهی این نكته را اگر یک مقدار تصریح بیشتری كنیم، شاید مفید باشد كه اگر ما تعاونی را اینگونه تعریف 

كه اموالی است ) كه مردم مثالً انفاق می كنند، هبه می كنند، نذوراتی دارند( در این صندوق جمع » كردیم

مقدار روشن شده كه وقتی در دست  میشود از این صندوق به افرادی پرداخت میشود) كمک میشود( ، این
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قبل از اینكه ، كسی كمک بكند، » گیرنده كمک و عون قرار گرفت ، مالكیت آن ، مالكیت خصوصی است

 دست خود دهنده است و خصوصی است.

اما در این مرحله وسط كه در این صندوق ریخته میشود، گفتن اینكه این مالكیت خصوصی است ، یعنی 

چه شخص خاصی نسبت به این حقوق مالكانه دارد؟ ما دراینجا یک نوع والیت و چه؟ مالكیت كیست؟ 

سرپرستی در واقع داریم. والیت و سرپرستی كسانی كه متصدی این امر هستند. البته آنها حق ندارند این را 

ین برای منافع خودشان صرف كنند. لذا مالكیت خصوصی آن افرادِ متصدی این امر تعاونی، قطعاً نیست. ا

 مطلب اگر قدری روشنترشود، قطعاً كمک می كند.

مال كیست؟چگونه « مال»و « مالكیت» استاد: بسم ال.. الرحمن الرحیم ) پس از دعا( بحث در باره اینكه آیا

 هست؟ چند فرض كه به ذهنم می آید ، عرض می كنم:

ین را از طرف من به یک وقتی است كه آدم مالی در دستش هست و به یک وكیل میدهد، می گوید ا -1

فالن فقیر برسان. مادام كه به آن فقیر نرسانده است. ) یا حاال طرف فقیر هم نباشد. به فالنی برسان و بگو 

این هدیه را فالنی برای شما داده است(. مادامی كه نرسیده است چه حكمی دارد؟ بعد از رسیدن آن ، 

آن فردی كه شما برای او هدیه را فرستادید، در  پیداست كه آن همین قدر كه قبض كرد، دیگر تحت ملک

 می آید.

 ببینید قبل آن چگونه است؟ قبل آن طبیعتاً نیز مالک آن هست، نه در ملک وكیل. 

بحشید، جهت خاص ، نه آنكه وكیل كند. گفت من این صد « جهتی » حاال اگر این آدم مالی را برای  -2

ل و نفت بگیرند و به كسانی كه الزم دارند بدهند. این صد هزار تومان هزار تومان را قرار دادم برای اینكه ذغا

 را برای ساختن مسجد قرار دادم. برای روضه خوانی قرار دادم وباالخره برای جهت خاصی قرار داد.

آن وقت كه روضه می خوانند، خوب منبری می آید روضه می خواند ، پولی را می گیرد ، وقتی پولش را 

ملک وی میشود و آن میشود مال شخص خودش. چائی را هم كه در روضه جلوی شما می  گرفت داخل در

 گذارند ، حق مصرف پیدا می كنید روی آن. 
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یا آن كسی كه مسجد می سازد بنّا حقوق می گیرد تا مسجد را بسازد. مال پیدا می كند، ولی قبل آن 

ف هم نیست، اعطاء شده برای جهت خاص، چطور؟ قبل آن وقف برای جهت خاص شده است، یا نه ، كلمه وق

 آیا مالک میشود؟ « جهت» قرار داده شده برای جهت خاص ، نذر شده برای جهت خاص ، 

« جهت » بله ، ظاهراً بنابر فرمایش آقایان، جهت مالک میشود. حاال اگر فرض گرفتیم كه جهت مالک شد،

نمیشود برای یک مطلب، گاهی هم است كه والیت میخواهد، والیت جهت چه میشود؟ گاهی كه ولی معین 

 معین میشود. گاهی می گوید كه نذر كرده ام كه هیئت بنی هاشم روضه بخوانند. 

متصدیان هیئت هم مشخص هستند. گاهی هم است كه نذر كرده ام برای روضه خوانی اگر مالكی نداشته 

، ولی اموال است كه ولی ندارد، این باشد آن جهت ولی نداشته باشد، آن هم خالفی نیست كه ولی مسلمین 

 مال جهت مشخص دارد ولی ، ولی ندارد. حتماً بر می گردد به تحت اختیارات او.

حاال آیا ما میتوانیم بگوئیم در بخش تعاونی ملزم هستند كه ولی قرار ندهند، تا دولت ولی قرار بگیرد، یا 

 نمیتوانیم بگوئیم؟ 

ست. یعنی هر كسی میتواند صندوق بگذارد، تعاونی ایجاد كند، مردم این به نظر من یک بحث قابل دقتی ا

 هم بگویند ما میخواهیم زیر نظر این فرد، تعاونیها ایجاد بشود یا نمیتواند؟

آثار و لوازم آن خیلی زیاد است. اگر بتوانند مردم ، همانگونه كه خودشان ازمال شخصی خودشان میتوانند 

انجام دهند. مسجد بسازند، همینطور افرادی را منصوب قرار دهند ، تا  تحت والیت خودشان یک خیری را

 چقدر این میتواند پیش برود؟ 

در حد جزئی مثالً، افراد یک محله ، امناء مسجد یک محل یا در سطح كل كشور هم میشود؟ اگر شد، این 

یک نفر را در مشهد فرض والیت نسبت آن، با والیت سیاسی چه میشود؟ آثار سیاسی كه بر آن بار میشود. 

كنید كه كل موقوفات مشهد در دست او باشد. یک نفر هم در شیراز تمام موقوفات احمدبن موسی)ع( در 

دست او باشد. یک نفر هم در قم كل موقوفات حضرت معصومه سالم ال.. علیها، بعد این سه نفر تحت نظر 

 یک والی باشند.
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دی كه همه مساجد وتكایاو. .. را بیاوریم زیر یک قلمرو، ولو فرضی، فرض كه میشود كرد. اگر باال برویم در ح

یک قدرت عظیمی از نظر تبلیغی و از نظر سیاسی و اقتصادی پیدا می كند. بگوئیم این ممنوع است كه 

چنین كاری بكند. به چه دلیل ممنوع است؟ بگوئیم جایز است ، مزاحمت آن به چه دلیل است؟ نسبت آن با 

 طه اش چیست؟ رابطه ندارد؟ یا رابطه دارد؟ حكومت، راب

یک قسم هم از اموال در قبال اینها است كه مال خود دولت است، میتواند بدهد به تعاونیهائی كه االن به 

مصالح مسلمین مالحظه می كند. چون دولت هم خودش مثل افراد خیر میتواند پول بپردازد برای این امر. 

م هم میتوانند؟ یا مردم باید به نحوی كارشان زیر نظر حكومت در آید؟ ظاهراً كالم در این است كه آیا مرد

 آنچه را كه در باب مالكیت گفته میشود، تصرف شخص درمالش مشروط به اذن حاكم نیست. 

كه هر چند بعضی آن بحث والیت قبلی اینجا هم ثمره آن ظاهر میشود، حاال آیا تا چه اندازه ما میتوانیم 

مسجد را مسلمین رفته اند مستقالً ساخته اند ، دستور هم هست، تأكید هم هست،. ... و هكذا بگوئیم كه 

 اوقاف ، صداقت ، آب انبار، كمک و انفاقات ، شرطی ندارد چنین چیزهائی. 

آیا اگر منعی هم پیدا كرد، كافی است كه دولت مصلحت نداند یا باید با عنوان ثانوی اضطرار و اینها. .. باشد. 

عنی مصلحت دانستن دولت شرط است یا نه، دولت اگر ساكت هم بود ، من باز اختیار دست خودم است. اگر ی

مصلحت نداست من حق ندارم ، یا اگر احراز ضرر كرد دولت ، باید والیت من در مال خودم سلب شود. 

د كه اگر چیزی مضر مسجد ضرار را ظاهراً خراب كردند. ظاهر مطلب مسجد است. پس ظاهراً محرز باید بشو

بود به حال مسلمین، میشود حاكم بر آن قید بزند. حاال عدم مصلحت هم باید سكوت ولی فقیه هم باشد یا 

نباشد؟ ابتدائاً به نظر میرسد كه باید این هم حكم فقهی اش تمام شود، هم در قضیه والیت كه تمام بشود 

 اینجا آثارش ظاهر میشود و تمام میشود. 

آید مثل اینكه مردم مختار در اموال خودشان هستند مگر آنكه منع بشود، پس میتوان مؤسسات به نظر می 

تعاونی مردمی داشت كه عامل آن و خصوصیات آن همه منصوب از طرف مردم هستند و دولت در آن 

را تنفیذی هم ندارد. میتوان یک دسته تعاونیهای دیگری هم داشت یا به عبارت دیگر بگوئیم اسم اینها 
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كه مردم با هم در تعاون كردن شریک میشوند، كمک می كنند، تشریک « شركتهای تعاونی » بگذاریم 

مساعی می كنند با هم در ساختن این مسجد و هر آجر آن خالصه مال یک نفر است تا یک مسجدی بنا 

 میشود.

یم خیر، دولت باید همیشه مؤسسات را هم می گوئید نخیر، دولت رأساً خودش. حاال با اینكه بر گردیم بگوئ

كمک بكند این شركتها را. مؤسسات تعاونی امری است كه دست دولت بسته نباشد اگر یک وقتی دید 

نمیتوان ، مؤسسه تعاونی هم كنار آن بگذارد. اصل اولی این است كه دولت سعی كند مردم از نظر اقتصادی 

 روی پای خودشان بایستند. 

حتی است كه از مدیریت با قصد قربت.. مردم قبول بكند. كمک هم میخواهد كمک هم میخواهد بكند به مصل

بكند برای ساختن مسجد، اداره اوقاف ، اولی این است كه بیاید مثل آحاد مردم ده هزار تومان به صندوق 

اید بریزد، آن جائی كه دید كسی دست باال نمی زند، یا آنهائی كه زده اند دچار یک مشكالتی هستند، آنجا بی

 برای مسجد ساختن اقدام كند.

اصل اولیه این نیست كه خود دولت بیاید مسجد بسازد. اگر مبنی در مدل و الگوی اصلی این باشد كه در 

امور اقتصادی زمینه را دولت باید فراهم كند، حافظ نظام است، نه حافظ مصداق. آثارش اینجا این میشود كه 

برساند به مردم. كما اینكه در فرهنگ آثارش را دیدید كه كمک  اینجا را باید بدهد به دست مردم كمک

بدهد كه مسجد ساخته شود اگر آنگونه شد كه نخیر، خودش متكفل هست جزء وظایف خودش در آمد، آن 

وقت باید در قلم بودجه اش نوشته شود كه ساختن صد وپنجاه مسجد در مثالً قراء فالن جا. اگر وظیفه اش 

ی گوید اینقدر كمک كردم ، بعد هم می گوید الحمد ال.. رب العالمین روی پای خودشان نشد سالهای اول م

 ایستادند بنابراین عوامل از این باب كه بیائیم ، یا عاملین لزوماً دولتی نیستند.

م : مالكیت كه خصوصی شده ، قبل آن مال افراد است بعد آن هم مال افراد است، آن موقعی كه دست این 

 عاونی هست، عنوان، عنوان وكالت داشته باشد.عاملین ت

 استاد: نه، دیگر آن وقت میشود مثل وقف بر جهت.
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 م : قبض در خیلی موارد مطرح است.

استاد: من می خواهم عرض كنم كه شما وقتی كه كسی را متولی قرار می دهید برای روضه خوانی كردن. 

گوئید می خواهم در روضه خوانی شریک شوم. آن  بعد به فالن هیئت می روید هزار تومان می دهید. می

رئیس هیئت هم پول را از شما گرفت، در حقیقت شما این هزار تومان را نذر كردید، وقف كردید بر یک 

 جهت مصرف خاصی. پذیرفتید هم كه تحت والیت او باشد، به تولی این. 

كه بعد خودتان هم حق ندارید بگوئید اگر اول كار در نذر شما داخل شود كه من نذر فالن هیئت می كنم 

كه من نمی دهم به اینجا. رفت دست آن هیئت. نذر روضه خوانی هیئت بنی هاشم. این دیگر مال شما 

نیست. صرف قبضی را كه این آقایان می كنند نذر شما ادا میشود. ولی آنها نمیتوانند ببرند در خانه خرج 

خودشان مالک نیستند. جهت مالک است. ظاهراً بحث درباره بكنند، آنها سرپرست هستند در مصرف خاص، 

اینكه جهت میتواند مملّک بشود می تواند مالک بشود یا نه؟ تحت تملیک در آورد چیزی را یا نه؟ بحث آن 

 در فقه شده است.

ن: پس در آن قسمت بحث فرمودید كه اختیار مردم در مورد مصارف بریه اموال خودشان محدود و منوط به 

 ذن حكومت نیست.ا

 استاد: اگر در مقسم گفتیم زمینه امور اقتصادی. كه در تقسیم بندی باالئی میخورد هكذا امر فرهنگ. 

 ن : اما اگر حكومت ممنوع كرد.

استاد: یا مصلحت ندید، امری است كه خارج از، من باب مثال دیگر ثمرات سیاسی آن كار را برای برایش 

 اجازه نمی دهد.

دیدگاه مردم بود، حاال در موضع حكومت بنشینیم حكومت چگونه است كه این تشخیص را ن : این از 

 میدهد، چون بیشتر مورد ابتالء این مطلب است.

استاد: اصل حكومت كه وضع آن ، وضع رهبری سیاسی مردم است به حسب آن بحثی كه اول عرض كردم. 

ببینید وقتی حكومت ضامن اقتصاد و فرهنگ و این بر می گردد به اینكه حكومت را چگونه تعریف كنیم؟ 
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سیاست و همه اینها در جزئیاتش هست مثل یک حكومت حزبی كمونیستی ، كه دیگر بحثی نمی كنیم. یک 

وقتی است كه می گوئید : نه ، حكومت نسبت به سیاست باید تا جزئیات دخالت بكند، نسبت به دو بخش 

ک از دو بخش اگر ثمره سیاسی پیدا كرد كه با مصلحت سیاسی دیگر زمینه را فراهم می كند، نعم ، هر ی

دولت نخواست میتواند پیشگیری كند. چرا؟ چون باید عمل سیاسی آنها در بخش خودشان تابع سیاست 

 دولت باشد نه مانع سیاست.

و ن: بله ، در این توجیهاتی هم كه اخیراً می شد، همه چیز روی مسائل سیاسی می شد كه این تصمیمات 

مصلحت سنجی ها و ضرورت سازی ها، ضرورت تشخیص داد نهاد ، امور اقتصادی و فرهنگی. .. روزنامه دست 

 فالن نباشد كه سیاست است ، تجارت فالن گونه نباشد كه سیاست....

استاد: گاهی بدون گز و پیمانه می سپارند به هم. گاهی است كه خط مشی سیاسی روی آن می دهند. یعنی 

كشور است. برای مثال جنگ با عراق در سیاست خارجی ما ، طرفداری از مستضعفان ، و بیست  سیاست كلی

 چیز دیگر شما قرار می دهید، اینها خطوط كلی كارمان است. 

كسانی كه كار فرهنگی دارند، منبری ها! شماها نمیتوانید در باب جنگ با عراق مصلحت اندیشی كنید 

ح تبدیل كن. منبری ها! نمیتوانید بگوئید كه خدایا جوانهای ما را از آتش و بگوئید خدایا این جنگ را به صل

خون نجات بده. نخیر، فرضاً ما استراتژیمان جنگ با كفر اس تا وقت شكست سازمان ملل فرضاً. به فرض 

 محال می رویم جلو، شما نمی توانید بگوئید این جنگ ، همین گونه تمام بشود، علیه جنگ نق نزنید.

نمی توانید بگوئید كه آقای فالن، منبر نروید، میتوانید بگوئید كه شما نسبت به مثالً موضع گیری ، االن  ولی

امام میتوانند بفرمایند كه دولت، دولت من است، هیچكس حق مخالفت ندارد. مخالفت اگر بخواهد بشود به 

ونه ای تلقی شود كه خالف موضع شخص نباید بشود. برنامه را هم اگر قرار است بررسی شود. نباید یک گ

فقیه باشد، در موضع كمک باید باشد. بهر حال میخواهم عرض كنم كه موضع سیاسی مسئولیت آن به دست 

 دولت است.
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البته منوط به اینكه دولت در قسمت سیاست و اقتصاد حافظ نظام باشد، نه حافظ نظم درونی. كمیت ثروت 

شد، كمیت ثروت این فرد و آن فرد را كاری نداشته باشد، كیفیت این قشر و آن قشر را كاری نداشته با

 مجموعه را همیشه مالحظه كند.

ن : می گوید بحث تخصیص االن به مسائل سیاسی لطمه می زند؟ یعنی اینكه می فرمائید به كمیت این 

كرده ، بحث عتدالتی قشر و آن قشر كاری نداشته باشد، می گوید اتفاقاً االن اینكه بزرگترین مشكل را ایجاد 

 اجتماعی ، تبعیض طبقاتی است. همین بحث می گویند سیاسی است. 

استاد: نه ، قضیه سیاسی باید معلوم باشد كه استراتژی سیاسی دولت چیست؟ من هم ممكن است بنشینم 

لی بیسكویت بخورم. بگویند تو جرم سیاسی مرتكب شده ای برو زندان. نه، باید معلوم شود كه خط سیر ك

 سیاسی حكومت چیست؟ چه كارهائی را میخواهد انجام دهد؟

ن: من اگر مدعی باشم كه حكومت اسالمی مصلحت سیاسی آن وقتی به خطر می افتد كه محرّمات مثالً در 

 جامعه شیوع پیدا كند.

یا  استاد: نه، همین وقتی كه من باب مثل محرّمات را بودن آن در جامعه، مصلحت سیاسی به خطر می افتد

نمی افتد ، این را در یک رتبه ای از آن ، باید به فقیه بگوئیم یا نه؟ سیاست كلی فقیه باید از این جهت 

 روشن باشد یا نه؟ 

اگر سیاست كلی آن روشن شد اعالم كرد، مگر نمیگوئید االن زنا در كشور راه افتاده است؟ حاال نباید سراع 

آقای خمینی واقعاً یک كالم محكم می گفت سوسیالیستی االن زنا رفت، من هم همین را می گویم من اگر 

 برای كشور الزم است، من هیچ وقت اعتراض نمی كردم. چكاره هستم كه اعتراض كنم.

من شخصاً كه اینگونه بودم. مگر كسی فقیه باشد و برخودش هم خدای نخواسته از كالم آقای خمینی این 

عزول میشود و لذا من باید االن به وظیفه قیام كنم واال تا وقتی كه استنباط را بكند كه عادل نیست و لذا م

 آقای خمینی را عادل می داند، كسی دیگر حق تصرف ندارد به حسب كتب فقهی. 



 ····························································································  314 

موضوعاً تعدد بردار نیست، این فرمایشی را كه آقای صافی با آقای شریعتمداری آن اول انقالب گفته بودند، 

... گلپایگانی ، گفته بودند، موضوعاً، ایشان خالصه اشاره فرموده بودند كه چرا در داالن منزل حضرت آیه ال

مزاحمت دارید ایجاد می كنید البته با لحن لطیفی نه اینكه با یک بیان... خالصه آقای خمینی مشغول كاری 

بالفاصله هست و باید همه او را كمک بكنند. ایشان گفته بود خوب هر كسی باید به نظر خودش عمل كند. 

 آقای صافی گفته بود. 

موضوعاً تعدد بردار نیست. اگر موضوعاً تعدد بردار باشد، اصالً حكومت نیست. این را باید تمام می كرد اگر 

موضوعاً متعدد است به تعدد مجتهدین ، حتی حكومت قبیله ای نمیتواند باشد، چون یک قبیله در یک 

فالن قبیله در آن جا هست. ده فالن جا، فالن قبیله « كمره» منطقه خاص ساكن است. مثالً میگویند ده 

 است.

باز یک حدود و ثغوری دارد در آنجا ، این رئیس قبیله دارد حكومت می كند و لو ملوك الطوایفی باشد. 

طوایف مختلف حكومت كنند. بهرحال مناطقی هستند. ولی اگر گفتید ، نه این در این محل است، بقالی آن 

این عالم عمل می كند، عطاری آن به فتوای آن عالم عمل می كند. بزاز آن به فتوای هیچ كدام از به فتوای 

آن دو تا نیست. به فتوای سومی هست خارجاً اصالً این ) اعمال حكومت( ممتنع میشود. خوب وضع جمع 

 است. یک خصوصیاتی دارد كه با وضع فرد فرق می كند. مثالً احتیاط وجوب در مسئله فرد ممكن

ن: از بحث رفتیم ، بحث این بود كه مصلحت سنجی ، از پائین نگاه نكنیم. از باال همان كه می گویند این 

 مصلحت است، آن مصلحت نیست، آیا این خالصه اسلوب دارد یا اینكه سلیقه ای است؟

بعد از همه  استاد: ببینید سلیقه داشتن، منطق داشتن، اسلوب داشتن، روش داشتن همه اینها هست. ولی

اینها چه كسی میخواهد پیاده كند؟ میخواهم بگویم آخر كار كسی كه قلم دست دارد و نسخه می دهد، 

 كیست؟ كسی كه نسخه را مهر می كند كیست؟

 ن : منصوبین از طرف ولی فقیه هستند.

 استاد: نه ، میخواهم بگویک كه آخرین مهر، مهر خود فقیه است پشت سر قضایا.
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 نصب را مهر می كند.ن : آن كلی 

استاد: اگر روزی خط سیر كلی را هم. االن در شرایط فعلی كلی نصب را ، اینكه حكومت منصوب فقیه میشود 

نه اینكه حكومت فقیه میشود. اگر بنا شد، خطوط كلی االن را خودش دخالت می كند. االن می گوید جنگ 

ود كه كسانی نشسته بودند صحبت كرده بودند یا صلح باشد. من یادم سال گذشته بود كه شش هفت ماه ب

 كه چه و چه. ... آخر كار آقا یک سخنرانی كرد و به آنها هم چیزی نگفت. 

ولی یک سخنرانی كرد و گفت باید اینگونه نشود. استراتژی ، خط سیر كلی خط حاكم بركار، بعد باید اینهائی 

ان. نمیشود به هر حال معیار تنها را داشت بدون آن كه پائین ترند، تطبیق بكنند آن خط را بر كارهای خودش

، به اصطالح كسی كه معیار را به كار می گیرد و نمیشود بالعكس آن ، معیار نداشت و فقط همان شخص 

 باشد.

 والسالم علیكم و رحمه ال. .. و بركاته 

 

 



 21جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

18/11/63  

 ينحسي والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 بحث دوم دوره ادامه –طرح برنامه طرح كلی تعاونی 

ن : مباحثی را كه از قبل مانده بود، یكی مسأله اعمال والیت بود و تفاوت آن با مسأله سصلحت یا انطباقش ، 

و اینكه آیا اعمال این توسط چه كسی ممكن است صورت بگیرد و چه شرایطی. خالصه حیطه اش ، كه قرار 

 د و ما از نتایج آن استفاده كنیم.بود بحث فقهی شو

بحثی هم كه جلسه قبل مطرح شد، درباره مالكیت مال تعاونی در هنگامی كه داخل تعاونی است یعنی از 

كمک كنندگان گرفته شده و در صندوق تعاونی آمده است و هنوز به استفاده كنندگان داده نشده است چون 

 ولت كمک دهنده.قبل آن معلوم است كه بخش خصوصی است، یا د

كمک گیرنده هم وقتی در اختیار و قبضه او قرار گرفت بخش خصوصی است. اما صحبت این بود كه در این 

صندوق چگونه است؟صحبت شد ممكنن است به شبیه وقف بر جهت خاص باشد و بعد اینكه وقتی اینگونه 

 است آیا والیت دولت بر این امر چگونه است؟

ا مردم هر گونه كار خیری را كه به هر نحو می توانند و این با امر سرپرستی دولت یک امر اجتماعی است، آی

 تعارض دارد یا ندارد؟ من به ذهنم اینگونه بود كه مطلب تمام نشد.

استاد: بسم اهلل الرحمن الرحیم. بحث درباره این است كه مالكیت وقتی كه مالی را مردم می دهند یا دولت 

 ری قبل از اینكه مصرف بشود در آن ، این تحت چه ملكیتی است.می دهد برای یک امر خی
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اگر بنا شد كه جهت بتواند مملّک بشود، این جهت مالک ملكی بشود، فرق ظاهراً ندارد در مصرف آن كه این 

جهت برای مصرف عزاداری حضرت سید الشهداء باشد یا برای موسسه خیریه حضرت سید الشهداء باشد. من 

 می كنم: بعضی از هیأت ها هستند كه اینها محل توجه مردم هستند.باب مثال عرض 

یعنی مردم نذر می كنند انفاقات خودشان را می آورند به آن بپرسد كه خرج یک دهه چقدر است. از قند و 

. چائی و بلندگو و. ... تا برسد به منبری و چیزهائی كه آن جا الزم است ، می آید پانصد تومان یا هزارتومان...

می اندازد در صندوق كه برای یک چنین جهتی آنجا گذارده اند و معلوم هم هست كه این صندوق تحت یک 

 توّلی و سرپرستی اداره میشود. 

همین گونه است حال صندوق های خیریه ای كه برای اطعام هست، برای ذغال دادن به فقرا است و همین 

 است. گونه است حال صندوق هائی كه برای سرمایه دادن

فرقی ظاهراً نمی بینیم. جهت مالک می شود. جهت كمک ، جهت تعاون ، جهت انفاق ، می گویند كه برای 

چه آنجا پول می ریزی؟ می گوید كه این موسسه وام میدهد به یک كسانی كه مثالً سرماه ندارند، ما كمک 

 می كنیم به این صندوق.

ید من هم یک پولی را در این صندوق می ریزم. حاال مردم دولت هم خود ش میتواند مانند یكی از آنها بگو

 میتوانند خودشان مستقیماً یک پولی را به كسی وام بدهند. دولت هم می تواند مستقالً وام دهد. 

نهایت این است كه به حسب نوشته قانون اساسی كه گفته است اختیار در دست دولت متمركز نشود، اگر بنا 

ستقیم بكند، و خودش را خلع نكند از آن ایصال به مطلوب ، رساندن به خود آن شد دولت كمک خودش را م

فرد وام گیرنده ، این مشكل حاصل میشود كه تمركز پیدا میشود و یک چیزی بیش از آنچه كه نسبت به 

 بخش خصوصی هست، برای دولت پیدا میشود.

مالكیت خصوصی، هر چند در وسط میشود  در حالی كه در اینجا میخواهیم بگوئیم مالكیت، نهایت آن میشود

 مالكیت تعاونی. این یک اشكال.
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اشكال دوم این كه ببینیم آیا دولت خودش میتواند یک قسمت از پولش را بگذارد برای جهت خاصی با 

مدیریت خودش؟ آن وقت دیگر صدق می كند كه جهت مملّک است؟ یا وقتی بیاید به آن شخص كه وام 

 ه مالكیت تعاونی نیست، مالكیت خصوصی است، تمام شد. میخواهد، آن وقتی ك

وقتی هم كه نداده است هنوز، و در دست خودش است مال شخصی خود دولت است، همینطور كه در اموال 

 خصوصی ، من تخصیصی داده ام در اموالم كه این قندان را ببرم برای مجلس روضه. 

الكیتی را تبدیل به مالكیت جهت می كند قصد كرده ام. ) قبل از این كه ببرم صرف این نیتی كه می كنم، م

هنوز فعل و نقل و انتقالی واقع نشده( وقتی بردم در مسجد ، یا حسینیه گذاردم میشود مال جهت. دیگر 

 تصرف خودم هم آنجا به اذن متولّی است. مشروط به نظر متولی های آن است. حاال دولت چطور 

 ا در می آورد به جهت خاص. ن : دولت هم از جهت عام آن ر

 استاد : از جهت عام آن را در آورده به جهت خاص، ولی باز هم این در تحت ملک دولت است.

 ن: میتواند متولی دیگری را بگذارد.

 استاد: متولی خاصی بگذارد.

ن : حاال چیزی كه میخواستم عرض كنم این است كه دولت لزوماً در تعاونی پول بده نیست. ارزش 

 صیالت دولت بیشتر است.تح

استاد: حاال اول وضعیت پولی اش را ببینیم چطور میشود؟ میفرماید یک وزیر یا معاون یا. .. دارد به نام 

مسئول این تعاونی. در حقیقت خودش تاسیس كرده است یک هیات را ، یک متولیانی نصب كرده است برای 

 جهت خاص.

برای یک دسته از مستخدمینش كه زیر نظر آنها یک تعاونی  مثل اینكه یک مالک خصوصی سهمی قرار داده

 انجام بگیرد. ولی میخواهم ببینیم این آیا مستقل است از دولت یا نمیشود مستقل باشد.

 ن : شما مفروض گرفتید كه دولت خودش تعاونی تاسیس كند.
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می كند و چیزی را استاد: ما فرض می كنیم كه اگر دولت خودش تاسیس كند چگونه میشود؟ تخصیص كه 

قرار می دهد برای آنجا ، آیا همین كه این معاونت پول را تحویل گرفت، مثل این است كه یک موسسه ای 

 مستقل از دولت باشد، در حالیكه عزل و نصب و همه این خصوصیات به دست دولت است.

 

م كه پول دولت است، هیچ ن : اینكه دولتی میشود، چون كارمندان آن حقوق بگیر دولت میشوند، پول آن ه

 فرقی با یک سازمان دولتی ندارد.

 م : اگر ببخشد با قصد قربت به جهت ، دیگر حق پس گرفتن آن را ندارد.

 ن : آن وقتی است كه قبض می كند كمک گیرنده این پول را. 

 استاد: حاال متولی جهت ولو مستخدم شما باشد

 ن : وقتی كارمند شد.

 لی قبض می كند برای این مطلب استاد: كارمند است ، و

 م: قبض وقتی صدق پیدا كرد، دیگر دولت پس نمیتواند بگیرد.

ن: حاال سازمان بهزیستی ، دقیقاً همین است. سازمان بهزیستی یک بودجه هائی دارد كه به آدم های معلول 

كمک به كودكان پول می دهد، كمک می دهد. كمک هزینه میدهد. آقای رئیس اداره كه مثالً مسئول بخش 

 افلیج است یک اعتباری در بودجه است كه داده اند به سازمان بهزیستی. 

در بودجه سازمان بهزیستی به این اداره خاص، این هر ماه امضاء می كند كه آقای حسنعلی بیكی ، مثالً این 

كارندارد. دولت اعاناتی تومان را بگیر. این همانی است كه حاج آقا فرموده اند. هیچ فرقی با دولتی شدن  751

 دارد.

م : صحبت اینجا است كه بعد از قبض آیا اختیار دارد كه پس بگیرد یا اختیار دارد كه حاال اینگونه نوعی 

 دیگر مصرف كن یا نه؟ ) بعد از قبض همان كارمندی كه به عنوان متولی هست(
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برای او ، شما هیچ هویت مستقله ای قائل  ن : اصالً تولی این به تولی باال دست او هست. خود این كه مستقالً

 نشدید.

استاد: یعنی از قبیل این است كه خودتان، در آن اموالی كه در جیب شما هست، یک قسمت از آن را بگذارید 

برای صدقه. می گویند چون والیت این از خودش نیست بر جهت، بلكه به نصب وزیر هست، به نصب مقام 

 باالتر هست.

 در واقع همان مقام باالتراست. م : این ولّی

استاد: بله، ولّی جهت و ولّی غیر جهت هر دو و یک نفر هستند، مثالً مالی كه شما در جیبتان هست هم 

 مالک آن هستید ، مسلط هستید بر آن در خرج كردن برای منزل، هم یک مقدار آن را كنار گذاشتید.

ندارد كه صورت گرفته باشد. حاال اگر مثالً از همین جا  قبض و اقباضی دیگر می خواهید بگویند اینجا معنی

هم بتوانیم بگوئیم كه موسسات خیریه این رقمی، مثالً از مالكیت خصوصی جدا میشوند به همان نحو كه از 

 مالكیت دولت هم جدا میشوند. والیت هایشان جدا میشود.

ند، درست مثل آنجائی است كه متولی وقف م : همین جائی كه االن آدم به نیت صدقه پول را كنار می گذار

را خودش قرار می دهد، خودش قرا داده دیگر این ملک عنوان وقف پیدا كرده ، نمی تواند پس بگیرد. اگر 

 ملكی را وقف كردیم و خودش را هم متولی وقف قرار داد ، نمی تواند تصرف كند.

 استاد: درست است.

وان صدقه می گذارد ، دوباره نمی تواند بگیرد و برود بیسكویت بخورد. م : پس بنابراین این پولی را كه به عن

 اگر قصد قربت كرده باشد، اگر قصد قربت نكرده باشد میتواند، 

 استاد: یعنی خارج شد از تحت سلطه اش. 

م : چون در یكی از موارد كه میتواند پس بگیرد آنجائی است كه عوض وجود داشته باشد ، و قصد قربت هم 

و این عقد واقع شده، دوباره نمی تواند « عوض»رده باشد. اگر قصد قربت كرده باشد ، قصد قربت میشود نك

 پس بگیرد.
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استاد: حاال دولت باید قصد قربت بكند تا منتقل بشود؟ یا قصد مصلحت یا قصد تدبیر یا قصد مدیریت. قصد 

هم میتواند قصد قربت داشته باشد، ولی  قربت عامّه ای كه دارد آدم میتواند برای خرج كردن درخانه اش

قصد قربت نسبت به جهت خاص كه ایجاد خصوصیت بكندو شیئی را از حالت اول در بیاورد، به یک حالت 

 دومی بیاورد. بشود دیگر ملک جهت، هلل تبارك و تعالی. 

داشته باشد ثواب بر م : ظاهراً چنین قصدی باید داشته باشد تا ثواب بر آن مترتب باشد. اگر چنین قصدی ن

 آن مترتب نیست.

استاد: آن وقت به دولت میشود گفت باید چنین قصدی داشته باشی؟ یا اصالً عنوان دولت دیگر روی این 

نمی آید. دولت متكفل مصالح است، نه متكفل قصد قربت كردن. برای چه كسی قصد قربت بكند؟ مال ملت 

وكالت كردن میتواند قصد قربت بكند، ولی برای اینكه چی  را خرج ملت می كند. مثل اینكه وكیل شما در

 بخرم ، چكار بكنم ، دیگر نمیتواند قصد قربت بكند. میتواند یک چنین كاری بكند؟

 ن : یعنی حكومت امانتی است دست دولت.

 استاد: میخواهم من همین را عرض كنم. میخواهم بگویم این والیت منصب، این دیگر فرق پیدا كی كند با

ملک شخص، نسبت به اصل قبول والیت، اصل قبول وكالت،. .. میشود قصد قربت كرد. حاال من قیم صغیر 

شدم. یک بار قصد قربت كردم، هیچ اجرتی هم نخواستم، زحمت هم متكفل شدم كه اموال صغیری را 

 نگهداری كنم. 

رای من كه این كار را كردم. می حاال آیا من میتوانم در تک تک كارهائی كه میكنم، بگویم این هم ثواب ب

گویند چكار كردی؟ می گویم: به مصلحت صغیر كار كرده ام نه به ضرر او. می گویند: نمی توانستی به ضرر 

 او كار كنی. 

و لهذا به ذهن ابتدائاً میرسد. ) این سؤال خوب است یادداشت شود تا در هفته آینده بحث شود، آیا دولت 

تخصیص به جهت بدهد به نحوی كه جهت خارج از ملكیتش قرار بگیرد و ملک  خودش میتواند به اصطالح

 جهت بشودیا دولت چنین كاری را نمی تواند بكند؟(
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علی فرض كه جهت مالک بشود، دیگر آن موقعی كه مردم پول می دهند، یا دولت پول می دهد ، دیگر 

كنند در تصدی آن جهت آن وقت نسبت به جهت عاملین هم، عاملین آن جهت هستند، با هم كمک می 

سیاست گذاری كلی این میشود مدیریتش دبا دولت. همان گونه كه مال خصوصی. عوامل آن هم میشوند، 

اینهائی كه عوامل آن جهت هستند، آن وقت تسهیالت را هم می خواهم عرض كنم، تسهیالت برای جهت 

 است.

نج و. ..( خالصه تصرفات دولت كم می شد فقط مثل تسهیالتی كه دولت برای هیئت ها می كند) دادن بر

 خدمت میداد به آن هیئتی كه مثالً میخواست كاری انجام دهد.

ن : پس این سؤال بطور روشن این شد كه تا زمانی كه در صندوق تعاونی است این اموال، ملک جهت است 

 منتهی سرپرست دارد.

 استاد: سرپرست آن عواملش هستند.

 اونی قطعاً مستخدم دولت نباید باشند.ن : كه سرپرستان تع

 استاد: آن اموال شخص اش را كه حتماً نباید به اصطالح. .. باشد.

اول دولتی اش را هم كه ، دولت آیا میتواند موسسه تعاونی مقابل اینها درست كند یا نه؟ ظاهراً با این اشكالی 

ون اساسی هم میشود منسوبش كرد، با توجه كه مطرح شد، نشود این كار از نظر مالحظه آن چیزی كه به قان

 به اینكه گفته شده متمركز نباشد، دولت به صورت یک كار فرمای مطلق در نیاید، از نظر حقوقی.

 ن: اصالً فارق بین بخش تعاونی و دولتی از بین میرود اگر دولت بخواهد، تعاونی بزند، دیگر فارقی ندارد.

 استاد: اسم گذارد.

 قانون اساسی میشود.ن : و این خالف 

استاد : این دوتا. و از نظر نظام مدیریتی هم كه مثالً آن چیزی كه میتواند همیشه صورت نقش یک سوپاپ 

اطمینان را عمل كند، عامل كنترلی باشد و خیرات گونه ای باشد انشاءالل. تعالی قدیم هم بوده كه كسانی 

 ند رشد كنند.كه در آنها یک زمینه های رشدی هست، واقعاً بتوان
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البته ممكن است ما اصولی را كه در تعاونیهای ایران می آوریم نه با اتحادیه تعاون بین المللی بخواند. ونه با 

 تعاون روسی بخواند، و نباید از این قصه استیحاش داشت. روسها در شبكه تعاونی كه درست كرده اند. 

تعاونی مان اینگونه هست، آن ها این جرئت را دارند كه  تحاشی نداشتند كه دنیا بگوید این تعاونی نیست. ما

اینگونه اند، بخش تعاونیمان این است. ما هم می گوئیم آقاجان ، ما « ساوخوزها» بگویند بخش دولتی مان ، 

هم بخش دولتی مان این است. بخش تعاونی مان این است. بخش خصوصی مان این است. آنها تغییر بدهند 

ی تعاونیشان را ، كما اینكه در مسأله كار هم مطالبی را كه میگوئیم ، سازمان كار جهانی قوانین بین الملل

نپذیرد. اصالً اینگونه نیست كه ما بخواهیم در چهارچوبی كه دیگران درست می كنند یا ملل عالم با عقائد 

قالب هائی كه  مختلف به توافق میرساند در آن چهار چوب عمل كنیم. آدم در خانه خودش هم بگوید در

 دیگران بپسندند ما را ، و به یک اشتراكی رسیده باشد.

م: در مورد مصلحت و ضرورت و والیت. مالكیت مردم مقید نمیشود به مصلحت ) مصلحتی كه حكومت 

بخواهد تشخیص دهد( بلكه مقید است به ضرورتی كه تشخیص داده شود، از ناحیه ولی فقیه یا افرادی كه 

جانب ولی فقیه تشخیص ضرورت در موضوعات بدهند و بعد اعمال مالكیتی را مقید كنند. آن  اجازه دارند از

وقت مسأله اعمال والیت می آید روی دو تا ، هم عنوان اولی ، هم عنوان ثانوی. آنجائی كه مردم به قانون به 

 عنوان اولی یا به قانون به عنوان ثانوی عمل نكنند.

صرف می كند در مال آنها، چه اینكه كسی خمس ندهد ، ولی فقیه الزم ببیند ولی فقیه الزم بداند خودش ت

تصرف كند یا مالیاتی را كه وضع شده است بر اساس عنوان ثانوی اگر ندهد، ولی فقیه می آید تصرف كند. 

ن پس تصرف والیت، آنجائی اعمال میشود كه الزم باشد. دیگر فرق نمی كند كه در عنوان اولی باشد یا عنوا

 ثانوی.

 آن وقت این حق والیت هم قابل واگذاری نیست خود ولّی مستقیماً اعمال والیت می كند.

 استاد: ولی اگر مصلحتی را دید؟
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م: مصلحت دید ، حق تصرف در اموال مردم ندارد، باید بر اساس ضرورت قید اضطرار بخورد، به عنوان قانون 

ند. ممكن ضرورت پیش بیاید و قانونی هم به عنوان ضرورت در بیاید و بعد اگر الزم دید، اعمال والیت ك

 تدوین شود، لكن باز هم ولی الزم نداند كه اعمال والیت كند.

استاد: سؤال این است كه یک وقت مشروط است ، می گوئید مردم آزادند مادام كه او مصلحت خودش را 

ضرورت باشد. نزد حاج آقا راستی بودیم،  اعالن نكرده است، این خیلی فاصله دارد. آن وقت می گوئید باید

فرمودند كه مردم آزاد هستند مشروط نیست به مصلحت، ولی اگر مصلحت عام تشخیص داده شد، این 

 مصلحت حاكم است.

 م : آنگونه كه من از ایشان استفاده كردم ، اینكه مردم آزاد هستند مگر وقتی وقتی كه ضرورت ایجاب كند.

 را بفرمائید. ن: فرق ضرورت و مصلحت

م : مصلحت در امور خود دولت میشود و به حد ضرورت نمیرسد. ممكن است كه دولت چیزی را مصلحت 

 ببیند، ولی به حد ضرورت نرسد كه عنوان ثانوی پیدا كند.

استاد: من یک فرقی بین مصلحت وضرورت به ذهنم می آید كه باز خوب است همین را هم سؤال كنیم.به 

آن جائی كه ضرورت می گوئید باید در ترك آن یک ضرری باشد، یک فشاری باشد كه  نظرم می آید كه

 میرسد كه از همه موانع می گذرد گاهی هم به آن حد نمیرسد. « عسر» گاهی ضرورت به حد

آن جائی كه صحبت ا زمصلحت میشود نسبت به جلب منفعتی است ، نه دفع ضرری. گاهی است كه آدم یک 

 ه دست آورد. میگوید مصلحت كار را می بیینیم كه اینگونه عمل كنم.نفع را میخواهد ب

گاهی است یک ضرر و خطری متوجه است، عدم منفعت نیست، وضعیتی كه االن داریم، دارد به خطر می 

 افتد، نه اینكه یک سودی به دستمان نمی آید. اینگونه به ذهنم میرسد.

شند و والیت آن از جانب مردم باشد و رشد كند تا كجا میتواند م: در مورد اینكه اگر این تعاونیها مردمی با

جلو برود؟ اینجا را هم فرمودند كه قدرت سیاسی كه در آنجا پیدا میشود تزاحم پیدا كند اینجا را فرمودند تا 
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وقتی كه حاكمیت، حكومت، ضرورت تشخیص بدهد كه این به ضرر مردم تمام میشود، تا وقتی كه عنوان 

 برای مردم ، این میتواند هر اندازه كه قدرت پیدا كند، اشكال ندارد. ضرر نداشت

استاد: در نظام مدیریتی هم در عین حال داریم صحبت می كنیم نه اینكه گاهی از باب اصل والیت است، 

گاهی اینكه ما میخواهیم یک نظامی برای این مردم قائل بشویم. به ذهن می آید كه هرگاه غیر متمركز 

 عنوان سیاسی یا ندارد یا بسیار ضعیف است عنوان سیاسی آن. باشد، 

صبغه سیاسی ندارد. ولی هر گاه متمركز شد، صبغه سیاسی پیدا می كند. یعنی اینكه مدیریتی است در بین 

 مردم ولو نسبت به معایش.

تعیین می م : من به این صورت دو مثال را عرض كردم. یكی مسأله وقف بود. مردم می آیند متولی وقف 

 كنند، و این متولی وقف این قدر بزرگ میشود كه وقف سراسر كشور را به عهده بگیرد.

این متولی از جانب مردم. یا مسأله تعاونیها، مردم تعاونی هائی از خودشان تشكیل بدهند و متولی و مسئولی 

سیطره او قرار گیرد. ایشان برای آن تعیین كنند كه گستردگی پیدا كند، و خالصه تعاونی های همه شهر زیر 

فرمودند، عیبی ندارد تا آن جا كه مزاحمتی پیدا نكند و حكومت تشخیص ضرورت ندهد كه این به ضرر 

 مردم است، هیچ مانعی ندارد.

استاد: حاال از شهر هم میرویم باالتر، میرسیم به یک كشور. سیاست گذار نظام اقتصادی مردم، در آن هنگام 

 ن مدیران.دولت میشود یا ای

 م: با این وضعیت این مدیر میشود.

 استاد: شد یک نظام اقتصادی بزرگ. سیاست های كیفی می گذارد، كمی می گذارد همه كار می كند.

 ن : این وقتی بد است كه با والیت فقیه در تعارض قرار بگیرد.

 .استاد: اول بیائیم متمركز كنیم آن را. از حالت دموكراسی آن را در بیاوریم

 ن : همین است. مردم رأی می دهند در یک محله ،... رئیس جمهوری كه هماهنگ با ولی فقیه عمل كند.
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استاد: نه، اصالً میخواهیم ببینیم كه این یک نظام است یا دو نظام؟ حاال بسیار خوب ، دموكراسی ، ولی 

ام بسازند به عبارت دیگر. كه میخواهیم ببینیم آن وقت شما می گوئید دموكراسی نه، كه مردم حق دارند نظ

 مخالف اسالم نباشد.

یا حق ندارند نظام بسازند اال بر اساس اسالم. این خیلی فاصله دارد. اگر مردم حق دارند نظام بسازند كه 

 مخالف اسالم نباشد. والیت مال فقیه نیست، والیت مال فقه است. 

اگر والیت را حق منصب می دانید مثل قضاوت ،  چون می گوئید مزاحم اسالم نباشند، تنفیذ هم نمیخواهد،

كه می گوئید آدمی كه این خصوصیات را داشته باشد ، مسند قضاء برای او است. له مسندالوالیه ، و نصب او 

هم به آراء نیست. به كسی است كه می گوید: له ، از جانب شارع به نیابت ولی اهلل اعظم ، عهده دار بر این 

 ت. تولی و سرپرستی اس

اگر این هست، این نمیشود، ما اول كار همه اموال ایران را اختیارش را دادیم دست یک نفر، به گونه ای كه 

سیاست گذاری ایشان هست كه سیاست كیفی و كمی را ، ) البته كیفی كه می گوئیم از طریق تعیین نسبت 

 كمیت ها( اداره كیفی می كند.

د نتیجه آن در جامعه این میشود و بعد مردم میروند دنبال خانه می گوید امسال اینگونه عمل كنید ، بع

اجاره كردن ، میروند دنبال خرید سیاست پنج ساله می گذارد ، وقتی كه به این وسعت شد، چهارسال دیگر 

 اینگونه عمل كنید. 

گاه كنیم ظاهر مطلب این است كه این نتواند مطلب را تمام كند هر چند به صورت جدا كه از نظر فقهی ن

این برایش مانعی به ذهن نمی آیند ، ولكن از طرف دیگری كه برویم نفی انحصار را مالحظه می كنیم 

 انحصار آن است كه شما با حق خودتان سلب كنید زمینه حق غیر را. 

 ن : البته در اسلوبی كه ایشان گفتند، پیدایش آن انحصار اَبعَد احتماالت است.

ید گرفت، روی آن دقت كرد ، و آمد روی پائین تر تا مرحله نازل آن. شما در آزمایش هم استاد: اَبعد آن را با 

همین كار را می كنید، یا در مقیاس خیلی خیلی بزرگ می كنید و در فرضیه نگاه می كنید. می آئید 
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اید آن صحبت از فاصله كرات می كنید. یا می آئید بسیار ریز می كنید. ما برای شناختن خطای یک چیزی ب

 را یک كاری بكنیم تا بتوانیم تمیز بدهیم.

حاال ما می گوئیم اگر بنا شد والیت مخصوص منصب باشد، والیت نظام. اگر مال یک كشور نباشد، مال یک 

 شهرستان باشد، خالصه آن جائی كه شكل نظام پیدا می كند و سیاست گذاری كلی میتواند بكند

ور خصوصاً در زمینه اقتصادی ، برای عدول مومنین یک والیت هائی یا ن : فقه به هر حال در یک سری از ام

قرارداد ه یا نداده است. برای خود مردم حق وكالت را قرار داده است ) توكیل را ( یا قرار نداده است. اگر قرار 

 داده. 

 استاد: مهم در مطلب این است كه والیت سیاسی وضعیتش چگونه است، سیاست اقتصادی.

 ن ما داریم بحث اقتصاد می كنیم.ن : اال

استاد: نه ، سیاست اقتصادی را یادمان نرود، یعنی نسبت والیت به اقتصاد چیست؟ این را باید تمام بكنیم كه 

والیت، مسأله تولّی مسلمین نسبت آن به اقتصاد چه نسبتی است، مثالً می گوئید نسبت زمینه سازی است. 

 ه باید بسازد. سیاست گذاری كلی هست.مستقیماً نباید دخالت كند، زمین

ن: این نكته را میخواهم عرض كنم. این نفی انحصاری را كه در آخر روی آن دست گذاشتید، چطور در بحث 

مثالً بازار ، بحث اجرای احكام، یک كسی به شما می گوید كه آقا این به تكاثر می رساند این به تداول ثروت 

 ند به كجا و كجا و كجا. به انحصار ثروت میرساند. شما چه میفرمائید معموالً.بین االغنیاء میرساند ، میرسا

معموالًً می فرمائید كه نه. مكانیزم عمل احكام وقت یكه در مجموعه عمل بشود، اصالً امكان چنین چیزی را 

تثنائی است نفی میكند. اگر رسید به جائی كه تمام این مكانیزم هم عمل نكرده بود، آن وقت ، آن حالت اس

 كه دولت اعمال نظر می كند.

در اینجا هم همینطور ، ما ببینیم قاعده چگونه اقتضا می كند ، ببینیم كه جریان عمومی نیروهای مؤثر در 

این حركت چه چیز را اقتضا میكند و به كدام سمت می كشاند، به این سمت نمیكشاند كه چنین انحصاری 

مردم را صاحب اختیارهای یكسانی داریم قرار می دهیم. اگر اینگونه در اقتصاد حاصل شود، بالخصوص كه 
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شد، آن انحصارهائی كه در دنیا ایجاد میشود ، با اختیارهای نا برابر است كه به آن میرسد. صاحب اختیار ، 

 همان را كه وكیل كرده بود ، فردا میگوید: نه آقا، نمیخواهیم. 

قی كه دولت حقی را به كسی بدهد، كه به دیگران نداده است ) به استاد: انحصار یک شكلی دارد، شكل حقو

هر وسیله( بگوید آقا امتیاز فالن صنعت یا. ... را در مقابل پرداخت این مالیات یا این تعهد یا این شرایط 

 واگذار كردم به آقای زید. این یک نوع انحصار است. 

ن اشخاص دیگر. كه این منشأ این بشود كه یعنی به رسمیت شناختن حقی برای یک كسی یا كسانی دو

دیگرانی كه می خواستند حقی را استفاده كنند، جلوی آنها گرفته شود. بگویند حق منحصر است در این امر 

 خاص، به این پنج تا.

شما می گوئید حق ندارید كه از این پنج تای دیگر ، از آن هفت تای دیگر. ... از آن سایر مردم، كه آنها هم 

داشتند چنین كاری را بكنند، ولو االن هم تصمیم نگرفته اند، ولی اگر تصمیم می گرفتند می توانستند. حق 

 شما حق ندارید چنین معنایی را برای آنها بگذارید بگوئید منحصر است به این.

 در قضیه ای كه شما به رسمیت می شناسید یک چیز را، میگوئید كه ولی اگر جوراب باف های شهر با هم

متحد شدند، من اتحاد اینها را احترام می گذارم. من می گویم: چه احترامی دارد؟ و به چه دلیل شما احترام 

می گذارید؟ جوراب باف ها همه متحد شدند كه نخ از كجا ، بخرند، به چه نرخ جوراب بفروشند، این را 

 مصداق انحصار می دانید یا نه؟

 ه الزامی دارد؟ن: شنیدن حرف این برای جوراب بافها چ

 استاد: جوراب باف ها خودشان آمدند و متحد شدند. دولت این اتحادیه را به رسمیت بشناسد یا نشناسد؟

ن : جوراب باف بودن كه خود دروازه ورودی آن انحصاری نیست. هیچ كس نمیتواند بگوید كه ما تمام 

 جوراب باف ها هستیم. چون فردا ممكن اس یک كسی بیاید.

اال مایک قدرتی ، جوراب باف ها آمدیم با هم شدیم. یک قدرتی داریم كه می توانیم نرخ بازار را باال استاد: ح

و پائین ببریم. قدرت داریم دفع بكنیم كسی را كه میخواهد بیاید. یعنی من میتوانم حاال نرخ را بشكنم، دیگر 
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یتواند باشد یا نمیتواند باشد؟ اینها والیت كسی تنهائی نمیتواند بیاید مبارزه كند. دولت حامی این اتحادیه م

 پیدا كردند بر بازار مصرف.

 ن: دولت حامی فعالیت اقتصادی میتواند باشد.

 استاد: همین. فعالیت اقتصادی بقول عام، ما هم داریم كار اقتصادی می كنیم، مگر چه كار می كنیم.

 ن : همانگونه كه رابطه اش با این هست، با هر كس دیگر هم.

 استاد: بسیار خوب ، حاال آن ضرر می كند، صرف ندارد برایش، نمیتواند كاركند

ن: شما در مورد یک فرد چگونه می فرمائید؟ یک فرد پولش میلیاردها است؟ یک كسی ده شاهی هم پول 

 ندارد، نمی گوئید بیاید كه ثروت این را بشكند.

می شكند، با « حصر»ابطی كه مصرف را به دفع استاد : نه ، عرض من این است كه خیلی فرق است این رو

روابطی كه نمی شكند، این كار را نمی كند، یعنی اگر ما می گوئیم روابط و قوانین اسالمی یک چنین چیزی 

 را دارد، واقعاً هم نظر به آثار احكام می كند نه اینكه نظریه آثار احكام نكند.

ر را نفی می كند، روی آن توجه داریم. به عبارت دیگر : و لذا در مجموعه سازی ، مجموعه ای كه این آثا

عرض می كنیم كه : دولت نباید یک چنین اتحادیه ای را بپذیرد ، این اتحادیه قانونی نیست، دولت حامی آن 

 نیست. میتوانند اینها تبانی سری داشته باشند. 

حامی آن باشد، می گویم: می گوئید چه فرقی دارد؟ چه خصوصی شب درخانه هم جمع شوند چه دولت 

وقتی خصوصی شب جمع می شوند، تخلف هركدام آنها از انتزاماتی كه داده اند ، قوه حقوقی و اجرائی دنبال 

آن را نمی گیرد ، بلكه بالعكس میشود. برای افرادش صرف می كند كه تخلف نكنند. از هم می پاشد. نظامی 

 ظام حقوقی كشور سازگار نیست. نیست متكی به نظام حكومت، نظامی است كه با ن

در امر شركت هم همین حرف را می زنید، نظامی كه مبتنی بر نظام حقوقی است و تكیه دارد از طریق 

 را میتواند ایجاد كند. « حصر» حقوق به نظام كل كشور، آن خطرناك است اگر پذیرفته شود. و
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مال اینجا مطرح میشود كه احتمالی هم و بالجمله بر می گردیم عرض می كنیم كه حداقل به صورت احت

است كه باید روی آن یک مقدار دقت كرد. بحث مدیریت را در اقتصاد با این دامنه و عرض و طول صحبت 

 كردن و بالفاصله یک چیزی درست كردن به عنوان قانون تعاونی ، این جمع نمیشود.

ث ها است كه به نظر من می آید یک ولی در عین حال بحث های مهم اقتصاد هم بدون تعاریف همین بح

لبه قضیه پرتگاه سوسیالیست است ، لبه دوم آن پرتگاه سرمایه داری است و اینكه آدم در این لبه بلغزد ، ونه 

درآن لبه و جرئت روحی او هم بحول اهلل وقوه ادامه پیدا كند. یعنی نگوید خوب این وضع ، پس بنابراین با 

 هم میشود، قابل پیش بینی نیست، خطرناك است اینگونه هست.كارشناسی نمیشود یا حتی در

 

 





 22جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

24/11/63  

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 مالكیت بحث دنبال

ن: بحث سیاست گذاری را امروز اگر مصلحت بدانید شروع می كنیم و نتیجه بحث مالكیت را در ضمن آقای 

 د.معصومی می فرماین

 م : قرار بود از آقای راستی دو مسأله را سؤال كنیم ، كه ایشان متأسفانه طهران هستند.

 را كافی دانستند.« احراز مصلحت» استاد : ولی یک سؤال از ایشان كردیم، ایشان

م: سؤال دیگر آن كه : آیا دولت میتواند مال خود را تخصیص جهت دهد، كه از مالكیت خودش خارج شود؟ 

 كه مال دولت در تعاونی قرار بگیرد. آنجائی

استاد: ظاهر مطلب این است كه اگر مصلحت حاكم شد بر تأثیر آن نسبت به ا موال دیگران ، نسبت به آنهائی 

 كه در دست خود ش هست، به نحو اولویت تمام می شود.

ره امور اقتصادی منوط به حاال، اول درباره حكم آن كه قبالً هم صحبت شده بود كه آیا به اصطالح والیت دربا

چیست؟ به احراز مصلحت است یا اینكه اضطرار هست یا اینكه تصرف والیتی الزم دارد؟ یعنی وقتی كه ما 

 یک تصمیمی می گیریم و این تصمیم ضیق می كند مطلبی را بر یک عده ای ، و یا سعه می دهد.

ی راستی كردیم، گفتند كه احراز مصلحت این آیا چگونه میشود؟ به حسب سؤالی كه در خاطرم هست از آقا

كافی است، اضطرار و یا تصرف والیتی الزم نیست. و توضیح هم دادند كه تصرف والیتی به آنجائی می گوئیم 

كه اصل مطلب تمام است، برخود آن فرد الزم است كه انجام بدهد ولی انجام نمی دهد، این جا به وسیله 

 كند او را به انجام ، حكم به مجبور كردن، حكمی است والیتی.  تسلط خاصی كه ولی دارد، مجبور می
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 م : چه حكم اولی باشد، چه ثانوی؟ 

استاد: بله ، فرقی نمی كند. حاال، در اموال خودش تخصیص جهت بدهد، این عمالً منوط به این میشود كه 

این قدر دست والیت باز مصلحت بداند، و با خصوصیات هم میتواند قرار دهد ، علی فرض اینكه مصلحت ، 

هست كه میتواند پول را گونه ای خرج كند كه بر یک عده ای ضیق شود یا سعه ، پس بنابراین قید 

خصوصیت برای جهت، بگوید من آن پول را می دهم منوط به اینكه در شكل متمركز باشد یا در شكل چه 

 و می تواند یک چنین كاری بكند.  باشد، این ابتدائاً الاقل بحث به اینجا میرسد كه دست باز است

 ن : پس مالكیت تعاونی )خالصه كنیم همه بحث را( شد مالكیت خصوصی.

 استاد: بله ، یعنی به كسی كه كمک كردند، بعد او مالک می شود.

 ن : تا قبل از اینكه به دست او ، ) یعنی او قبض كند این را( مالكیت جهت است.

یا اینكه این جهت تسلط آن ، به دست دولت است یا نه؟ بازگشت می كند استاد: مالكیت جهت است، حاال آ

 به مصلحت. یعنی سلطه.

ن : بازگشت به مصلحت می كند؟ قاعده چیست؟ قاعده این است كه بخش تعاونی هر گونه تعریف كنیم، 

 متولیان بخش تعاونی به اصطالح ، سلطه بر این مالک دارند و متولی این مالكیت جهت هستند.

 استاد : ولی آن ها ، چه كسی را می توانند متولی بگذارند؟ سؤال این جا است. متولی آن دولت است؟ 

 ن : االن در این قانون داریم قرار می دهیم كه بخش تعاونی چیست؟

 استاد: از قبیل اوقاف است.

رندگانی ن : یعنی مالكیت جهت است. وقتی مالكیت جهت شد، یک كمک دهندگانی دارد، یک كمک گی

دارد. كمک دهندگان بخش خصوصی هستند یا دولت. حاال این كمک دهندگان ) هر كسی می باشد( اینها 

 می توانند متولی قرار بدهند برای این جهت. 

دولت هم می تواند متولی جهت باشد. اما اگر دولت متولی جهت شد، از بخش تعاونی خارج شد. پس به این 

 «بما هو تعاونی» اند متولی جهت آن دولت باشد. ترتیب بخش تعاونی ، نمی تو
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استاد: چرا نمی تواند؟ اگر این طرف آن را بگوییم كه دولت یک كارهائی می كند كه در ملک افراد واقع نمی 

شود نفع آن به افراد می رسد، داخل در ملک هیچ كس نمی شود. مثل جاده درست كردن. نفع این به افراد 

 تحت ملک كسی در نمی آید. پل میزند...یک شهر میرسد ولی در 

 ن: همه اینها را ما می گوئیم بخش دولتی.

استاد: ولكن اگر بنا شد به كسی پول بدهد كه نفع آن به فرد خاص میرسد، این را بگوئیم تعاون می كند. 

 دولت كمک می كند. چه عیبی دارد كه اینگونه بگوئیم.

ش كه ما راجع به آن صحبت می كنیم ، از قانون اساسی گرفته ن : به یاد بیاوریم كه اصالً این سه بخ

 ایم.قانون اساسی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران را سه بخش كرده است. 

بخش دولتی ، بخش خصوصی ، بخش تعاونی. این سه بخش هم از یک دیگر منفک هستند، متداخل عموم و 

د استفاده اش به مردم میرسد استفاده اش به بخش خصوص و. .. نیستند. خود همین مواردی را كه فرموده ای

 خصوصی میرسد، قانون اساسی در ذیل كدام یک از این سه بخش آورده ایم بخش دولتی یعنی جاده.

پس هر جائی كه مالكیت آن دولتی بود و مدیریت آن هم دولتی بود ، این دولتی میشود. همین االن به عرف 

ولتی را چه می گویند، سازمان دولتی را چه می گویند ، مؤسسه مدیریت كشور مراجعه كنید، شركت د

دولتی را چه می گویند؟ شركتی كه بیش از پنجاه درصد سرمایه آن مال دولت باشد شركت دولتی خوانده 

 میشود. 

% آن دولتی است، 51% آن بخش خصوصی است اما به صرف اینكه 34گر چه در آن بخش خصوصی هستند، 

صدم آراء می آید به این ترتیب شركت را دولتی می خوانند. از این جا معلوم  51طرف مدیریت شركت به 

میشود كه در این بخش تعاونی كه ما صحبت كردیم مالكیت آن كه معین شد در قبل از قبض گیرنده، و بعد 

توسط ا زاعطاء كمک دهنده، این مالكیت، مالكیت جهت است. متولی می خواهد، متولی برای این امر هم 

 دهندگان معین می شود.

 م : یک مثال دیگری شبیه به این، مسأله زكات است كه جمع آوری می شود.
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استاد: یک سئوالی دارم: سهم سادات مال سادات است. حاال با این كه وقتی كه مال سادات است، و تا سادات 

وقت هم نمی گوئید حاال به فقیر هستند، مصرف دیگری ندارد، مع ذلک تولیت آن به دست دولت است، هیچ 

 صرف اینكه تولیت آن دست دولت است، این دولتی می شود.

اوقافی داریم كه تولیت آن دست دولت است، ولی جهت خرج و مصرف آن مشخص است. اوقافی كه جهت 

 آن مشخص است، والیت دولت آن را دولتی می كند؟

 ن: نصب و عزل مدیر آن با كیست؟

 لكن مصرف ، مصرف غیر دولتی است.استاد: با دولت است و 

 ن : عیبی ندارد. شما این امر را به كسی دیگر هم واگذار می كنید غیر از حاكم؟

 استاد: می خواهم بگویم، صرف اینكه تولی آن دست دولت باشد، آن را نمی تواند دولتی بكند.

 ن : پس در بخش خصوصی هم میشود ما تولی دولت را بپذیریم؟

 ولت هست، كه می گوئید احراز مصلحت آن تصرف می كند.استاد: تولی د

 ن : نه، آن درجه به ا صطالح درجه فوقانی و سیاست گذاری مطلب است در آن بحثی نداریم.

استاد: در آن سیاست، تصرف می شود. یک كسی ورشكست می شود، محدود می شود، محدودیت در مال 

 می آید.

 تمام كنیم. بحث مالكیت ، مالكیت جهت شد. ن : نه ، االن فعالً بحث مالكیت را 

 استاد: شما االن بحث والیت و سرپرستی آن را می كنید یا بحث مالكیت آن را.

 ن : می خواهیم مالكیت را تمام كنیم بعد می رویم در سرپرستی و مدیریت.

 د یا استاد: مالكیت شد مال. جهت.ولكن متولی می خواهد، كه متولی آن روشن شودكه دولت باش

ن : حاال اگر كسی احسانی بخواهد بكند، وقفی بخواهد بكند، تبرعاتی بخواهد بكند و از این قبیل ، شارع 

 تعیین متولی و سرپرست اجرای او را به دست چه كسی داده است اوالً، نه ثانیاً؟

 استاد: دست خودش ، اگر احراز مصلحت نشده باشد كه الزم نیست كسی متولی معین كند.
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شده است. در آنجا این « قاعده » شما آن احراز مصلحت را گونه ای به كار می برید ، كه مثل اینكه ن: 

مطلب تمام شد كه تا احراز مصلحتی از طرف حكومت نشده است، همه امور دست مالک است بالعكس آن 

راز مصلحت حكومت كه نمی توانیم قاعده را استثناء كنیم یعنی، تصرف من در مال خود منوط به اذن یا اح

 نیست، احراز مصلحت حكومت اگر شد ، می آید جلو او تصرفات عمومی و به قاعده مرا می گیرد.

استاد: عیبی ندارد، حاال من می خواهم بگویم كه اگر احراز مصلحت را تمام دانستیم انسان در غیر اجتماع 

آن می شود مالكیت مشروع، حتماً هم كه زندگی نمی كند، انسانی كه در اجتماع زندگی می كند، مالكیت 

 دولت یک نحوه تصرفی می كند. دولت هم بدون هیچ گونه تصرفی 

ن : اینكه حضرتعالی فلسفه اجتماع و... اینها را دارید وارد می كنید ، ما می خواهیم بپرسیم شرع چه می 

 گوید؟

ا تعیین كرد حاكم دیگران باید استاد: من عرضم این است كه این بیان شرع كه می گوید هر گاه مصلحت ر

تبعیت كنند، این هیچ موقع فرض ندارد كه حاكم هیچ مصلحتی را معین نكندمصلحت معین نكردن هم 

 خودش مصلحت است.

 ن : عجیب است! این مصلحتی است كه شارع گفته، دیگر والی كه در این وسط دخلی ندارد.

اصی را بگذارید. این سیاست است یا نیست؟ این یک استاد : والی میگوید كه امسال الزم نیست سیاست خ

اختیار است یا نه؟ شما انسان را در شكل فردی اش، می گوئید خالی از اكوان نیست، نمی تواند اختیار نكند. 

 می گوئید اختیار بكنم كه حرف نزنم. 

اشم، این اختیاری این یک اختیار است. آن جائی كه می گوئید اختیار بكنم به این كه مقید به چیزی نب

است. اختیاردر همه جا است. یعنی جائی را شما نمی توانید بگوئید كه من یک كاری می كنم كه اختیار 

نكنم، شما مجبورید به اختیار كردن همین قدر كه شما آن طرف قضیه را تمام كنید به مصلحت، ما این 

 حت.طرف آن را می توانیم ادعا كنیم، كه علی كل مشروط شد به مصل
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ن: شما یک مورد نشان دهید كه جای قاعده و استثناء را به این بیان لطیفی كه فرمودید ، نشود عوض كرد. 

 همه انسان ها شش انگشتی هستند، اال بعضی كه پنج انگشتی هستند.

استاد: ما كه قاعده نظری نمی خواهیم بدهیم، قاعده عملی می فرمائید ، منتهی خیلی كه جای قاعده و 

 ناء را حضرتعالی در شرع عوض فرمودید. استث

شرع فرمود كه مردم آزاد هستند در تصرف مالكانه و اموالشان، اگر مواردی حكومت دید و مصلحتی دید و 

مصلحتی تشخیص داد كه آن مصلحت د رتعارض این تصرف مالكانه بود، آن وقت حرف والی را در طول 

 حرف شارع باید پذیرفت. 

لب را خیلی ظریف این گونه تبدیل فرمودند كه : مردم اگر حكومت احراز مصلحتی نگرد و ن: حاج آقا این مط

چیزی را اعالم نكرد و این ها را مقید نكرد، چون نكرده آزاد هستند. تازه خود همین هم یک نوع احراز 

 مصلحتی است از حكومت كه 

ین گونه كه می فرمائید سعه داده ایم یا ضیق استاد: من می خواهم بگویم كه شما ببینید آیا ما این كار را هم

 كرده ایم.

 ن : حكومت اجازه ندارد كه آزاد بگذارد مردم را ، شارع آزاد گذاشته.

استاد: من عرضم این است كه اگر ما بگوئیم كه مردم مشروط هستند به مصلحت دولت ، دولت هر كاری 

 الحی دیده و این قید را نزده است.بكند ولو امسال هیچ قیدی نزده ، این را بر اساس یک ص

ن : این صالح را شارع دیده است. اختیار مردم را شارع به دست حكومت قرار نداده است. عدم اختیار آنها را 

 بدست او قرار داده است.

استاد: عیبی ندارد. تعبیر شما را قبول می كنیم. می گویند كه شرط عدم، اینكه از این حد جلوتر نیاید، این 

 ا به دست دولت قرار داده ، ما همین را ببینیم چه ا زاین عبارت می توانیم بفهمیم. ر

 5/44ن: البته شما می توانید اگر حاكم بشوید ، بیاوریدتا 
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استاد: نه ، ببینیم از این قضیه چه فهمیده می شود. می گویند آنجائی كه هیچ تصرفی نكرده ، آنجائی كه 

است كه تصرف نكرده یا صالح ندیده تصرف نكرده است. یعنی حلّل للوالی هیچ تصرفی نكرده صالح دیده 

 اینكه دقت كند ببیند مصلحت چیست یا نه؟

یعنی والی حق دارد به اهمال بگذارند و نظر نكند كه االن صالح است كه یک ریال پیشگیری كند یا صالح 

 نیست یا اینكه او حق اهمال و اجمال ندارد؟

 ن : والی مسلم است؟

 استاد: مسلم است. چكار كند؟

ن : اگر والی مسلم است، احكام شرع را هم وارد است چنین كسی قاعد تا باید معقتد باشد كه اجرا شدن 

 احكام بزرگترین مصلحت است ، و مبنای احكام بر اختیارمندی افراد قرار داده شده است. 

د، در حالت كلی مصلحت جامعه تأمین میشود اگر موردی را دید، كه در این جا مصلحت جامعه به خطر افتا

 با اختیارات افراد. اگر موردی به نظرش احتمال داد، احتمال قوی داد و به تفحص كرد و به نتیجه رسید.

استاد: آیا قاضی میتواند مهمل بگذارد و بررسی نكند كه االن صالح مردم چه چیزهائی را اقتضا می كند یا 

 د و دنبال این مسأله برود كه آیا مصلحت كدام است. وظیفه قاضی است كه تحرز كن

ن : اصالً قاضی باید دنبال مفسده ها باشد، صالح عمومی در جریان عمومی احكام با اختیار افراد تأمین می 

 شود.

استاد: سؤال همین جا است كه قاضی اگر وظیفه اش این شد كه دنبال صالح و فساد هر دو را بگیرد، یک 

 و لكن اگر قبول كرد كه صالح هست من باید جلوی فساد را بگیر، آن یک چیز دیگر می شود.رقم می شود. 

قاضی در اقامه نظام اسالم، در این اقامه مالحظه مصلحت می كند می گوید كه كمییات كه جزو احكام 

بیاورد، می  هستند، كیفیات جزو احكام هستند، كمییات نسبتشان چگونه باید باشد كه اقامه كیفیات را الزم

گوید من برای وظیفه ای كه شرعاً دارم اقامه نظام است اقامه كیفیات است. اقامه كیفیات نسبتش با كمییات 
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چیست؟ هیچ نسبتی ندارد یا بگویم نسبت دارد می تواند فساد باشد می تواند صالح باشد. آن وقت آیا من به 

 امه نظام است باید سعی كنم، تالش كنم.فسادش فقط باید پیشگیری بكنم، یا به صالحش هم كه اق

 ن : اینجا بحث ضرورت برنامه ریزی را نداریم.

استاد: نه، ضرورت برنامه ریزی نیست. من فقط یک نكته را تمام می كنم كه اگر اینجا بگوید كه والی وظیفه 

 اش احراز صالح است ، آن وقت مقابلش تصرفات مشروط می شود به مصلحت حاكم. 

 را حضرتعالی در مسند فقه می فرمائید؟ن : این 

استاد: همین كه آن طرف را فرمودید كه مشروط است به عدم مصلحت، من هم این طرف را می گویم خالی 

 از اكوان است، یعنی خالی از مصحلت ممتنع باشد حاكم، مشروط می شود به صالح این. 

همه این مصلحت ها را وظیفه حاكم قرار داده ن: شما این را از فقه هم برای ما بفرمائید كه تشخیص به 

 است؟

استاد: می خواهم عرض كنم كه الزمه سبب و مسببی مربوط به فقه نیست، الزمه عقالنی است. یعنی فقه 

یک حكم به ما می دهد ، لوازمش را من مجبورم رعایت كنم شما وقتی كه می گوئید وجوب مقدمه، بر 

 اساس ضرورت سببی اش واجب می شود.

ن : اینگونه كه اصالً متعذر است ، مالحظه همه مصلحت ها توسط حاكم در جامعه ، آیا مصلحت است كه 

 این آقا پای راستش را اول جلو بگذارد یا پای چپش را ، آیا مصلحت است كه امروز ، پلو بخورد یا آبگوشت؟ 

تر است، اصالً ما باید ببینیم كه كمک واقعاً اگر چنین سیستمی می بود حتماً به هر حال یكی از این دو تا به

را وظایفش را چه كسی تعیین می كند؟ شارع اگر تعیین میكند ببینیم در لیست وظایف او چنین چیزی 

 هست یا نیست؟فقه این را باید تعیین كند، شما این را مفروض نگرفتید در فرمایشانتان. 

ه مكلف داریم شارع فرمود كه مكلف تو آزاد هستی ، او از آن طرفش گفته بود كه اگر در دستور العملی كه ب

اما اگر موردی شد كه حكومت برای تو یک دستورالعملی داد ، مصلحت اجتماعی مثالً به خطر افتاده بود، تو 
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این را رعایت كن. از این ما نمی توانیم دستور العملی برای حاكم در بیاوریم. برویم د ردستورالعمل خود 

 آنجا هم صحبت كرده ، آنجا ببینیم. از این كه قطعاً ما نمی توانیم در بیاوریم كه حاكم كه فقه در 

استاد: اینكه ما ادعای قطع می كنیم كه وظیفه حكومت نیست این را ما نمی خواهیم ا ز اینجا در بیاوریم، از 

 جمع دو چیز ما این را می توانیم تمام كنیم.

 ن: وظایف حكومت را فقه باید بگوید.

تاد: وظیفه حكومت اقامه نظام است. در پی اقامه نظام به حضورتان عرض كنم كه نمی تواند ناظر به اس

 مصلحت نباشد.

ن: همه مسائل را باید مالحظه كند. محل بحث این بود كه در تعاونی كه مالكیت آن شد مالكیت جهت، این 

ی در آن امر را قرار دهند، اگر حكومت مالكیت جهت را مثل وقف، مثل چیزهای دیگر افراد می توانند متول

 اعالم كرد نظری را، البته موظفند كه رعایت كنند نظر حكومت را. 

استاد: اگر حكومت گفت كه متولی را باید دولت قرار دهند ، كه عمالً بر واقف واجب میشود كه متولی را 

می خواهید قرار دهید باید این  دولت قرار دهند. اگر گفت نه ، الزم نیست دولت قرار دهید، هر كسی را

 اساسنامه را بپذیرد، من این را فعالً مصلحت می دانم و اساسنامه داخل در وقف می شود.

ن : االن خود این طرحی كه ما داریم می نویسیم، خود همین مصلحت سنجی حكومت است، حكومت چیز 

یک مصلحت سنجی كلی است كه دیگری كه نیست، یعنی این اگر بخواهد قانون بشود در مجلس، این 

حكومت دارد می كند كه این قبیل كمک های مردم چگونه باید باشد، بر این مصلحت سنجی یک مصلحت 

سنجی باالتری فائق است، و آن مجلس خبرگان اول است كه آنها نشسته اند یک مصلحت سنجی كلی كرده 

بخش است. بخش خصوصی و تعاونی غیر از  اند ، آنها آمده اند گفته اند كه اقتصاد جمهوری اسالمی سه

 بخش دولتی است. 

 این غیریت اگر برای ما روشن است بكار ببندیم و اگر روشن نیست ، آن را بحث كنیم.

 استاد: غیر است. 
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ن: اگر غیر است ، پس آن نوع تصرفی را كه دولت در بخش دولتی دارد ، قطعاً در بخش خصوصی و تعاونی 

 می یک رابطه دارد با سه بخش كه در آن رابطه سه بخش با هم فرقی نمی كنند.ندارد پس حكومت اسال

و یک رابطه دارد خاصه با بخش دولتی كه آن رابطه با بخش خصوصی و تعاونی نیست االن ما می خواهیم 

مدیریت بخش خصوصی در اموال خودش این به اصطالح دولت در « ال نزاع فیه» بگوئیم كه آن چیزی كه 

 الت دارد؟ ندارد، اگر ندارد پس این نیست آن رابطه ای كه حكومت با هر سه بخش داشت.آن دخ

 م : تا احراز مصلحت نكرده.

 ن : بله ، آن دیگر میرود همان تصرف والئی ، یعنی آن میشود رابطه با كل نظام. 

 استاد: آن می شود در سیاست گذاری. 

ه بخش یكسان است. پس این مدیریت افراد در اموال ن : سیاست گذاری اقتصادی ، كه رابطه اش با س

خودشان ، كه در بخش خصوصی ما جایز می دانیم و این را مغایر و منازع با آن تصرف كلی حكومت ندانیم، 

 پس شبیه این در تعاونی هم می تواند باشد. 

وال خودش در من این نتیجه را میخواهم بگیرم. پس میتواند بخش خصوصی مدیریت داشته باشد در ام

 بخش خصوصی. همچنین میتواند اعمال مدیریت كند در اموال خودش كه میخواهد هبه و اعانه كند.

پس میتواند تصرفات مدیریتی قرار دهد، پس می تواند متولی این ملک جهت را خود بخش خصوصی قرار 

 دهد.

 استاد: مادام كه به عمل سیاسی نینجامد ، اینجا مجبوریم قید بزنیم.

 : این مادام در بخش خصوصی هم هست.ن 

 استاد: مادام در آنجا هم هست البته ، یعنی اگر اتحادیه درست كردند یک صنف ، 

پرسنل اگر استخدام كردم ، آنجا هم كه خوف اینكه اگر  111/511ن : نخیر، شركت استخدام می كند. من 

 خطر سیاسی، بگویم آقا بیائید را می دهید.
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بط اسالم مغایر با حكومت اسالم نیست، و نفس روابط اینگونه نیست كه به سادگی یک استاد: در نفس روا

 تمركز اینجوری را به وجود بیاورد كه پانصد هزار نفر زیر دست یک نفر باشند.

ولی اگر بخواهیم یک شبكه ای درست كنیم، مثل مثالً همین كه بگوئیم كه شركت عقد الزم است و این را 

 ندازه ای كه یک شركت را كفلر یا مورگانی درست كند، نه دیگر این از حد خارج میشود.تسری بدهیم به ا

معلوم نیست كه پذیرفته بشود، كما اینكه اگر خود چرم فروش ها آمدند ، با همدیگر متحد شدند، اتحادیه ای 

نرخ چرم را این درست كردند، در عین اینكه اموالشان مستقل از هم است، آمدند با هم قرار گذاشتند كه 

مقدار قرار دهند، تصرفاتی كردند كه جامعه را درضیق انداختند به وسیله تصرفاتشان، كه مسأله ، مسأله 

 سیاسی شد، دولت میتواند جلوی اینها را بگیرد.

ن: این از قبیل تصرفات سیاست كلی است یعنی ما یک والیت كلی برای حاكم اسالمی، برای فقیه قائل شده 

ر جا خطری مفسده ای تشخیص داد... ) تعویض نوار( یا بخش تعاونی یا بخش خصوصی یا بخش ایم كه ه

دولتی نیست، در همه سه بخش پس ما االن داریم در حیطه خود بخش تعاونی ، یعنی مشخصات بخش 

 تعاونی صحبت می كنیم، وقتی صحبت از مشخصات و فارق هست.

 استاد: یعنی بخشی است غیر سیاسی واقتصادی

 ن : كه اگر مفسده سیاسی پیدا شد 

استاد: الزمه سیاسی اگر پیدا شد ، نه مفسده سیاسی، الزمه سیاسی اگر پیدا شد دولت میتواند پیشگیری 

كند، میخواهم فرق بگذارم بین الزمه و مفسده، یعنی دو قدرت سیاسی در یكجا نیست ، یک درجه سیاسی 

مائید كه انفكاك پذیر از هیچ پدیده اجتماعی نیست، هر حركت به آن معنای اعمی كه خود حضرتعالی می فر

اقتصادی یک بعد فرهنگی دارد، یک بعد سیاسی دارد ، در خانواده هم كه یک والیتی پدر بر فرزندانش دارد 

 یک معنای سیاسی نهفته است.

فائقه حكومت  در عقد اجاره حتماً یک معنای سیاسی وارد است، اما همه درجات آن تعارض با آن والیت

 ندارد 
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 م: در طول است نه در عرض. 

 ن: در طول است ، هر وقت خواست در عرض قرار بگیرد آن وقت قطعش می كنیم.

استاد: به این معنی كه هم عرض نیست. درست است یعنی موضعش ، موضع تبعیت میشود، وقتی گفتید هم 

ر سیاست و تدبیر حق ندارم علیه نظام عرض نیست، معنای آن این است كه در خانه هم كه هستم من د

 حرف بزنم ، یا تحریكاتی كنم كه علیه نظام نتیجه دهد.

ن : پس به این ترتیب: مالكیت تعاونی در صندق مالكیت جهت است. این مالكیت جهت متولی میخواهد، 

ی است، به این متولی طبق قاعده تعیین میشود به وسیله اعطاء كنندگان ما ، آن استثناء سرجای خودش باق

 ترتیب به اصطالح این حلقه وصلی شد بین این مالكیت و بحث مدیریت.

استاد: حاال ما در كرسی مصلحت هستیم ، ) در نوشتن همین جزوه( آیا مصلحت این است كه تعاونی را 

 دولت بگوید مدیریت آن به دست خود دولت باشد نه مالكیت آن، یا اینكه نه، مصلحت ایجاب می كند كه

بگوئیم پول هائی را كه خود دولت هم میخواهد بدهد، بدهد به تعاونی هائی كه مدیریتش با مردم است. 

 ةظاهر و حداقل ابتداء امر به ذهن میرسد كه یكی از احتماالت این است كه اگر بنا شد دولت وظیفه اش اقام

وكمک به صدقات این است كه نظام اقتصادی باشد، اقامه صدقات این است كه دولت به صدقات كمک كند، 

والیتش به خود مردم داده شود، و دولت هم  د،تشویق بشوند مردم ، نه اینكه از مردم اختیارات سلب شو

 كمک هائی كه مال خودش است، اضافه بدهد به اینها ، از طریق مردم باشد.

است كه ) اگر در كرسی  به ذهن می آید كه این مرحله ابتداء كه به ذهن می آید ، مصلحت این ابتدائاً

مصلحت باشیم( دولت پول بدهد یا ترخیص بدهد یا ارز بدهد، به اصطالح خدمات دیگر بدهد به تعاونی هائی 

اند در شهر ستان ها، تقویت  هكه مردم خودشان سرمایه گذاشته اند ، وقف بر جهت كرده اند ، متولی گذاشت

 بكند. این یک احتمال است.

كه نحوه تقویت ، تقویتی است كه در مدیریت هائی به كار میرود كه بر اساس انگیزه  دوم این است احتمال

 اقتصادی بخواهند كار كنند، یا كه هلل می خواهند كار كنند؟ خوب این معنایش تشویق های مادی است.
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واهند : تشویق مادی برای چه كسی؟ وقتی هلل می خواهند كار كنند، نمی خواهند كا نازشان كنند، می خ ن

برایشان فرش بخرند، می خواهند كه برایشان ماشین تراش بدهند و از این كارها، و اینها پول می خواهند و 

 این مساعدت است.

: همین جا، می خواهیم ببینیم كه مساعدت دولت ، آیا برای اقامه نظام است ) برای اقامه نظام انفاقات( استاد

به نام اوقاف و انفاقات والی آخر... حاال می خواهد اقامه كند این  بخشی از نظام یک زیر مجموعه كوچک دارد

 و فرهنگ است. گیزهرا ، مردم تحریک شدنشان برای این كار، آیا یک تحریک در ان

 : می تواند به خزانه یک حواله بدهد، كه صد تا بارك اهلل به این تعاونی واریز فرمایند ن

ود. این چه باید بكند، آیا اخالقیات را در جامعه باید قوی كند، : بارك اهلل هم تشویق مادی می شاستاد

 تبلیغات اخالقی در جامعه بكند.

: امیرالمومنین در دستوری كه به مالک می فرمایند ، اینگونه عمل كن، رعیت را اینگونه نگه دار، سخت  ن

 یک ذره مادی هم هست.نگیر مالیات را ، تشویقشان كن آبادی كنند.... اینها همه معنوی است ، یا 

 : بحث االن در همین است كه آیا مدیریت شما بر چه اساس است؟استاد

 : اساس آن یک چیز است، و ابزار آن یک چیز دیگری است. ن

 : ابزار آن به اساسش می خورد یا نمی خورد؟ یا اصالً ابزارش از یک اساس دیگر تبعیت می كند؟استاد

ست ، منتهی تعیین كننده آن مبنا است آب را همه می خورند، هم مؤمن و : نخیر، مورد استفاده اساس ا ن

هم كافر. ماده حیاتی اش هم هست، ابزارش هم هست ، اما می گوئیم خوردن این با خوردن آن از زمین تا 

 خودمان، ذاریآسمان فرق می كند. بحث مالكیت آن روشن شد ، برویم در بحث مدیریت سیاست گ

 ر كمک كننده خود دولت باشد؟امیری : اگ برادر

: اگر كمک كننده خود دولت باشد، بخواهد متولی اش را هم دولت بگذارد كه میشود بخش دولتی. این  ن

 اصالً از مسأله حذف شد.

 % نمی تواند كمک بكند؟ 51امیری : یعنی به هیچ تعاونی دولت بیش ا ز برادر
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 : نه ، مدیریت آن را نمی تواند قرار دهد، ن

 : صد در صد هم میتواند كمک دهد، نهایت باید آن را از كیسه دولت در بیاورد.اداست

 : یعنی داده میشود به تعاونی فالن كه مردم تاسیس كرده اند، مدیرانی هم از مردم دارند. ن

: هر چند غیر مستقیم تر هم باشد، بهتر است. اگر كمک به صورت خدمات، ارز ، غیره بدهد بهتراست تا استاد

 اینكه بخواهد پول بدهد. 

همین كه پول شد تخصیص یک كمک به یک تعاونی بیش از تعاونی دیگر ، حداقل آن را از شكل  چون

 مدیریت مردمی خارج می كند، مگر اینكه احراز مصلحت شده باشد.

 : این مورد قبول حضرتعالی هم هست؟ ن

 : اینگونه به ذهن می آید ابتدائاً.استاد

ه هم همین مطلب را دارد، شاید حاال اگر یک دقت مجددی آقای امیری بفرمایند و از قانون : قوانین جاری ن

آن كه تعریف  3اساسی ما این مطلب را بتوانیم استخراج كنیم، چون در قانون محاسبات عمومی ، ماده 

 شركت های دولتی را می نماید، صریح است در این مطلب. 

اج كنیم كه اگر دولت خواست یک چنین مدیریتی را به دست بگیرد به از قانون اساسی بتوانیم استخر اما

اصطالح می شود بخش دولتی ، این مطلب را خیلی مستحكم تر می كند. پس اگر بخواهیم وارد بحث 

ی جلسه بعدی  اسرپرستی شویم، آن دو قسمت را كه حاج آق فرمودند.... عنوان بحث را معین كنیم كه بر

 انشاءاهلل. 

آن قسمتی را كه والیت دولت هست بر همه بخش ها، من جمله بخش تعاونی ، این را تحت عنوان  : یكین

 سیاست گذاری بحث كنیم، آن قسمتی كه مدیریت اجرائی تعاونی است ، آن را تحت عاملیت بحث كنیم. 

 البته در یک سیاست گزار تعاونی داریم ، كه مدیر كل كشور است و یكی عاملیت تعاونی داریم حاال یعنی

 اینكه تعبیر مدیریت بهتر است یا عاملیت بهتر است، این را باید مقداری تأمل كنیم.
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دو بحث را از هم جدا كنیم. جلسه آینده بحث سیاست گزاری كلی را بكنیم. یعنی رابطه سرپرستی  این

ن رابطه بخش خصوصی تعاونی با حكومت كه قاعدتاً باید یک نوع رابطه ای را هم اثبات كنیم كه كامالً عی

 باشد با حكومت. 

 : سیاستگزاری در بخش تعاونی استاد

: حاال البته ما مفروض گرفتیم كه حكومت سیاستگزار باشد شاید برسیم به این كه نه، سیاستگزار هم خود  ن

 مردم باشند.

 : سیاستگزار در امر اقتصاد كشور حتماً دولت است. سیاستگزار كلی را دولت میكند.استاد

 : یا اینكه این زیر بخشی بشود از آن. ن

: همین كه شما، این را دیگر نمی توانید آنجا وقتی احراز مصلحت را دادید دست دولت ، نمی توانید استاد

 اصل سیاست گزاری را. .. آن وقت سیاستگزاری اقتصادی كه شد، نهایت سیاستگزاری كیفی میشود نه كمی. 

است برای اقامه حدود الهی كه زمینه سازی كمی می كند، تصرفات كمی كیفی به دست دولت  سیاستگزاری

 مال ملت است.

 جلسه بحث كردیم و. ... 6،  5: بحث سیاستگزاری را در تجارت خارجی مفصل به آن مبتال بودیم و  ن

 امیری : باالخره به آن سیاستگزاری كیفی ، برنامه ریزی میشود گفت. برادر

ی كیفی دولت میتواند بكند كه معنای این ایجاد زمینه می دهد، نه تصرفات در نفس : بله، برنامه ریزاستاد

اقتصاد. در نفس اقتصاد در ابتدائاً تصرفات مال دولت نیست دولت تصرفات سیاسی در نفس خود عمل ، مال 

 دولت است.

علیكم و رحمه ال... و بركاته  والسالم  

 

 





 23جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

11/12/63 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 ادامه بحث سیاست گذاری و مدیریت در تعاونی

ن: جلسه قبل رابطه مدیریت و سیاست گذاری با مالكیت تمام شد. یعنی بحث این شد كه چون مالكیت 

تعاونی, در وقتی كه در صندوق تعاونی است, مالكیت جهت است, متولی ملک جهت را, اعطاء كننده آن 

لک, چون تعیین می كند, به این ترتیب پس تعیین مدیر توسط اعطاء كننده هست. حاال اعطاء كننده اگر م

بخش خصوصی باشد, متولی آن قرار می دهد, می شود غیر دولتی اگر هم اعطاء كننده دولت باشد اگر 

 بخواهد او قرار بدهد می شود بخش دولتی و دیگر بخش تعاونی نمی شود.

 كه متولی باید حتماً غیر دولتی باشد تا بشود تعاونی.پس معلوم شد 

استاد: بسم اهلل الرحمن الرحیم, صحبت این است كه آیا هر چیز كه در دست دولت است و مالكیت و تولی 

 آن دست دولت است, درست است بگوئیم دولتی است؟

, حرم حضرت عبدالعظیم... مثالً مشاهد مشرفه ای مثل حرم حضرت رضا علیه السالم یا حرم حضرت معصومه

یا اوقاف عامه ای كه هست, حتی بلغ به اینكه در حكومت اسالمی قیم صغیر را دولت معین میكند. اینكه 

 تصمیم گیری یا مالكیت از آن دولت باشد می شود گفت اینها دولتی است؟ یا نمیشود.

, گاهی است كه می گوئید دولت می خواهیم ببینیم آیا دولت اگر از اموال خودش بخواهد چیزی را بدهد

مستقیماً نباید كمک كند, بلكه در امر اقتصاد و فرهنگ, دولت حفظ نظام می كند, هر كجا بخواهد كمیت 

گذاری بكند. )حفظ نظام با كیفیت گذاری او, ابتداً هر كجا بخواهد كمیت گذاری بكند, كمیت گذاری می 



353  ···························································································································································  

در خود مطلب( تهسیالتی كه در دست دولت است برای  كند در زمینه و شرائط, نه كمیت گذاری می كند

انفاق می گذارد, آن وقت می گوئید پول دستی می دهد. این پول برای هر كس بخواهد, می شود جز تعاونی. 

اگر بخواهد پول بدهد حتماً باید بدهد به صندوق تعاون؟ و خودش نمی تواند صندوق تعاون تاسیس كند؟ 

ولت كار اقتصادی نیست, اوالً و با لذات كار دولت امر سیاست است. در این مرحله مگر بگوئید كه چون كار د

 عرضی هم باید متناسب كار كند.

م: اگر مالكیت و مدیریت هر دو در دست دولت باشند, دیگر هیچ فرقی با دولتی شدن های دیگر موارد ندارد. 

م مدیریت. در مورد وقف و غیر هم, مالكیت آن دیگر فرقی با كار های دیگر دولت ندارد. اگر هم مالكیت و ه

مال دولت نیست. به فرض كه مدیر اوقاف یا ولی صغیر را دولت معین كند, ولی در جائی كه هم مال و هم 

 مدیریت از آن دولت است, دیگر دولتی شدن آن قطعی میشود.

مال به مصرف می رسد, به  استاد: حاال اگر كسی چنین چیزی گفت در پاسخ حضرتعالی, و گفت كه وقتی آن

مصرف جهت می رسد, یعنی پول خرج پرسنل دولتی نمی شود, هر چند دولت هم خودش جهت را در سایر 

امور هم حفظ می كند, ولی در اینجا فرق است گاهی كه می گوئیم آن پولی كه می رسد دست یک نفر 

است و... یک وقت است كه می خیاطی كه عضو یک تعاونی است و یک نفر نساجی كه عضو یک تعاونی 

گوئیم این جا هم مالكیتش مال دولت است, كانه دولت یک فروشگاه باز كرده است. گاهی می گوئید اینجا 

 كه رسید مال دولت نیست, تا قبل آن مال دولت است.

 م: اعمال مدیریت دولت تا كجا است, تا وقتی كه پولی را به دست این خیاط بدهد؟

ه پول را بدهد به دست این خیاط, بعد خیاط هم مالک است, هم خودش هم آنجائی كه این استاد: تا وقتی ك

 5خیاط بخش خصوصی است, آن قسمتی كه در جهت بود چرا, یعنی از آنجائی كه تخصیص می دهند 

 میلیارد, ده میلیارد پول را, تا آنجائی كه می رسد به دست فرد این می شود مالكیت خصوصی. در این فاصله

چرا مدیریتش و مالكیتش دولتی نباشد؟ مالكیت آن را گفتید مال جهت, چرا مدیریت آن دولتی نباشد؟ مگر 

 اینكه بگوئید این موجب یک تمركز بزرگ می شود.
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م: اصالً چرا اسم تعاونی بگذاریم؟ خدماتی است كه مثل جاهای دیگر دولت دارد انجام می دهد. مانند كمیته 

 امداد.

 قاف شما چه می گوئید؟استاد: در او

ن: اصالً این تفكیكی كه ما داریم بخش دولتی بخش تعاونی, بخش خصوصی, به یاد بیاوریم كه این از كجا 

است؟ اصالً این تفكیک سه بخشی از قانونی اساسی است. اگر نبود ذكر این معنی در قانون اساسی, این 

بندی دیگری می كردیم. پس ببینیم كه این بخش  تقسیم بندی را ما ملزم به آن نبودیم, شاید یک تقسیم

بندی را خود قانون اساسی چه می كند؟ كه بعد ما مطلبی را كه از فقه بیان می كنیم اگر بخواهیم به این 

 اصطالح صحبت كنیم, تعریف اصطالح را رعایت كنیم.

مالكیت عمومی و در  , در اول آن دارد كه بخش دولتی شامل... است كه به صورت33بخش دولتی را اصل 

اختیار دولت است بخش تعاونی شامل شركت های تعاونی و موسسات تعاونی توزیع است كه در شهر و روستا 

 بر طبق ضوابط اسالمی تشكیل می شود.

 پس فارق بین بخش دولتی و تعاونی را از دیدگاه قانون اساسی باید از همین دو جمله بتوانیم در آوریم.

 می كه ظاهراً مال دولت هم ضوابط اسالمی می خواهد.استاد: ضوابط اسال

ن: بله, همه ضوابط اسالمی می خواهد. در آخر هم گفته مالكیت در این سه بخش از محدوده قوانین اسالم 

خارج نشود, پس آن فارق نیست. فارق از همان دو كلمه ای كه در بخش دولتی هست كه به صورت مالكیت 

 است, در می آید.عمومی و در اختیار دولت 

 استاد: ولی به صورت مالكیت جهت و در اختیار دولت قرار می گیرد. مالكیت مال دولت نیست.

 ن: مالكیت دولت كه تماماً مالكیت جهت است, غیر جهت ندارد.

 استاد: نه, جهت خاص داریم, آن جهت عام است كه جهت تعاون است.

 كه عام تر از همه وظائف دولت است.ن: جهت تعاون است؟ تعاون خاص است. آن تعاون 

 استاد: می شود كلمه تعاون را در دو جهت مطرح كنیم.



356  ····························································································································································  

 امر كلی را, اسم آن را بگذاریم تعاون. -1

 یک امر خاصی را بگذاریم و آن را اصطالحاً تعاون بنامیم. -2

بوده است كه فارق  ن: آن اصطالحی است بعد از قانون اساسی. در قانون اساسی معنائی از تعاون مورد نظر

 بین تعاونی و دولتی است.

 استاد: فارق آن و مالكیت را بیان نمائید.

 ن: عرض می كنم مالكیت كه در دولتی هم مالكیت جهت است. حضرتعالی می فرمائید كه.

 استاد: جهت مالک است به چه معنی؟

 ن: شما یک مورد از مالكیت دولت دارید كه مالكیت جهت نباشد؟

 ت عام نه جهت خاص.استاد: جه

 م: جهت خاص؟

 ن: یعنی می گوید كه این مال, مال این السبیل. این مال , مال سادات....

 استاد: این ها قبل از تخصیص چگونه هستند؟ باز مالكیت جهت است یا نیست؟

 ن: قبل از تخصیص مالكیت جهت است.

 استاد: آن جهت عام است یا نه؟

 مائید تا روشن شود.ن: عام و خاص را در این جا بفر

استاد: یعنی جهت قبل از تخصیص برای مصالح مسلمین, بدون قید بهزیست و سادات و عمران و... عام است. 

 خاص است یعنی بعد از تخصیص.

ن: اگر این گونه باشد من ادعا می كنم كه در این صورت فارق بین بخش خصوصی و بخش دولتی را هم 

ولت را مشترك قرار بدهید بین هر سه بخش, رابطه دولت با بخش تعاونی باید همین قرار بدهیم, در اختیار د

همان رابطه ای باشد كه با بخش خصوصی دارد در اعمال مدیریت. یعنی چون دیگر مالک آن نیست, از باب 

 شان والیتی كه بر كل نظام و اقتصاد و اینها دارد.
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 فارق آن با خصوصی چیست؟ استاد: بله, از این باب بود كه ظهور مطلب. آن وقت

 ن: خصوصی و تعاونی؟

 استاد: بله.

 ن: خصوصی و تعاونی در مالكیتش كامالً متفاوت است.

 استاد: وقتی كه میرسد به دست فردی كه دارد كار می كند كه می شود خصوصی.

ه بعد از او, ن: وقتی كه تخصیص پیدا كرد, بله اصالً مال او است. در این جا ما اصالً مدعی این نشدیم ك

گفتیم آن كسی كه كمک می گیرد, دقیقاً او بخش خصوصی است, منتهی تا زمانی كه یک كسی اعطاء كرده 

به یک موسسه ای, به یک جائی كه این حاال می خواهد برود تخصیص بدهد به نیازمند, در اینجا این صندوق 

 ن تعاونی هستند.)صندوق تعاونی( مالكیت آن, مالكیت جهت است. مباشرین آن عاملی

استاد: درست است, فرمایش حضرتعالی صحیح است. و به این لحاظ هم تقدیمش تمام شد كه قبالً بحث 

كرده بودیم كه دولت حافظ نظام تعاونی باید باشد كما اینكه برای خصوصی هم حافظ نظام خصوصی است نه 

یا كار تعاونی را بخواهد انجام دهد, آن  اینكه به اصطالح خودش بالمباشره باید كار خصوصی را انجام دهد,

وقت حاال اگر یک چنین چیزی بگوئیم نسبت به كل اقتصاد دولت حافظ نظام است یا اینكه كل اقتصاد را 

 خودش عهده دار است.

قرار داده است كه  33ن: آن جائی كه بحث برنامه ریزی صحیح و منظم است یک جائی بدین گونه خود اصل 

 عنوان یكی از افراد سه گانه مطرح است. دولت یک بار به

 استاد: چرا به عنوان یكی از افراد سه گانه؟ چون در قانون اساسی گفته شده است؟

 ن: می گوید بر پایه سه بخش دولتی, تعاونی, خصوصی.

 استاد: می گویم این علتش همین است؟

 ن: بله

 استاد: در قانون اساسی گفته شده یا اینكه
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 , اصالً كامالً عقالً هم این دو شكل از هم مفكکّ است.ن: دو شأن دارد

استاد: می خواهم ببینم دولت به چه دلیل كار اقتصادی می كند؟ منابع در آمدی اقتصادی دارد؟ یا اینكه كار 

 اقتصادی می كند؟

ه ن: این را باید در مصلحت سنجی مشخص كرد كه آیا این مالكیت هائی را كه شرع برای دولت قرار داد

مصلحت االن هست كه خودش مباشرت كند؟ یا پیمان كاری بدهد؟ این را باید بروید در بخش دولتی بحث 

كنیم. من االن استفاده كردم كه خوب است ما در مقدمه این طرح تعاونی جایگاه رفیعی را كه برای دولت 

ت را از داخله بخش تعاونی می نسبت به كل نظام قائلیم, مقدمتاً گفته شود كه اینكه ما به اصطالح دست دول

خواهیم كوتاه كنیم, به معنای خرج از والیت دولت نیست شأن آن را می خواهیم شأن اشرافی قرار دهیم. 

این مقدمه الزمی است كه مقداری هم دیدگاه را نسبت به كل نظام اقتصادی, اقتصاد سه بخشی روشن می 

 كند.

یا هم هست, اگر مثال بزنید بهتر است. كه نظام سه بخشی استاد: آن وقت نظام سه بخش است, كه در دن

داریم كه متمركز است در عالم, نظام سه بخشی هم داریم كه بر اساس انحصار و سرمایه ساالری می چرخد 

نظام سه بخشی هم داریم در قانون اساسی كه دقیقاً از هیچ كدام از این سنخ خا نیست. دولت ساالری و 

ه انحصارات به هر نحو. ان هم سه بخش است, یعنی نظام غرب را هم آدم می تواند سه سرمایه ساالری, كلی

بخشی ببیند و شركت های تعاونی زیادی هم در فرانسه )شاید( درست شده رود. یک خصوصی هم داریم, 

 همان جا هم یک بخش دولتی است, ولی در شكل غربی است.

ی را این گونه داشته باشیم كه به هیچ وجه نمی تواند ن: پس این مطلب تمام شد, پس ما مدیریت تعاون

 دولتی باشد, اگر دولتی شد, جزء بخش دولتی می شود, اصالً از بخش تعاونی خارج می شود.

نكته ای كه اگر روشن شود خوب است, االن سه عنوان داریم: مدیریت, سیاست گذاری, عاملیت اگر این را 

ار ببریم, ما بین مدیریت و عاملیت تفكیک ایجاد كرده بودیم ولی بحث هم قطعی كنیم كه تعبیر را چه به ك

دوره اول به نتیجه رسید كه مدیر در تعاونی كیست؟ و عامل در تعاونی كیست؟ االن با این بر خوردی كه 
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مطالب روشن تر شده است, من این بیان را عرض می كنم, روی آن یک مقدار بحث و گفت گو شود تا 

ر ما این گونه بگوئیم: مدیر در تعاونی با عامل بر هم منطبق هستند. یعنی افرادی كه جمع مشخص شود, اگ

آوری می كنند این پول ها را از كمک كنندگان, و اعطاء می كنند به كمک گیرندگان, اینها می شوند اعضای 

 بخش تعاونی.

 باشد یا نه؟استاد: حاال بین همان ها یک شبكه ای هست كه مدیر و عامل و... داشته 

 ن: یک مؤسسه است.

و تفكیک بكنیم بین مدیریت نظام « مدیریت نظام»استاد: می خواهم عرض كنم كه سیاست گذار را, بگذاریم 

و مدیریت های جزئی آن. مسئولیت مدیریت یعنی اداره نظام هم صرفاً مال دولت است, احدی در آن شركت 

نظام, اقامه حدود اهلل و جهت دادن مسلمین به طرف  ندارد. مدیریت نظام خصوصی هم مال دولت است.

مصالح این امری است كه وظیفه دولت است. پس این مدیریت را می شود دو بخش كرد, به تعبیر دیگر می 

توان گفت مدیریت مؤسسات یا مدیریت خرد, مدیریت كالن یا مدیریت نظام. سیاست گذاری در نظام. 

 دیر نسبت به نظام است.سیاست گذاری وظیفه كسی است كه م

 ن: یعنی تعبیر حكومت مقصود تان است, به بخش دولتی.

استاد: نظام اقتصادی, سیاست گذاری آن دولتی است. با یک هدف خاص كه اقامه حدود الهی باشد یا مثالً 

د یعنی اصل می شو«. رشد جریان احكام در جامعه»كلمه اقامه حدود را هم روشن تر كنیم, می نویسیم كه 

چه در سیاست و چه در اقتصاد و چه در... آنچه به صورت تبعی مالحظه می شود و از راه تبع « رشد كیفی»

اندازه گیری می شود, رشد تولید نا خالص ملی است, رشد كمّی است. رشد كمّی همیشه به تبع از رشد 

ر مقایسه باید رشد كمی اصل كیفی اندازه گیری می شود. و بر عكس آن, آنجائی كه انسان را مختار ندید, د

شود و رشد كیفی تابع آن گردد. حاال اگر چنین شد, آن وقت بگوئیم كه مدیریت نظام اقتصادی دولتی است, 

 لذا مدیریت نظام تعاونی نیز دولتی است.
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ی ن: كه از این به بعد كلمه سیاست گذاری را به این معنی به كار می بریم. دیگر كله مدیریت را به این معن

 به كار نمی بریم. سیاست گذاری كل نظام كه.

استاد: یا سیاست گذاری بخش تعاونی به وسیله )حاال من می خواهم ببینم كلمه اداره نظام تعاونی می 

 خواهد بگوئیم یا نه؟(

 ن: چون سیاست گذاری است, در بخش

 نه؟ استاد: اداره بخش تعاونی از طریق سیاست گذاری و كمیت گذاری هم می كند یا

ن: اركان را از این به بعد از چهار تا به پنج تا افزایش دهیم. مالكیت را بحث كردیم سیاست گذاری را هم 

بحث كنیم كه عبارت است از نقش دولت در بخش تعاونی كه همان مدیریت كل نظام است. بعد مدیریت در 

 آن می شویم, و نظارت را.تعاونی را بحث كنیم, عاملیت را در تعاونی بحث كنیم كه بعداً وارد 

 استاد: سیاست گذاری نظرش وضعیت كیفی است. آیا دولت پول هم می دهد؟ بودجه گذاری هم می كند؟

ن: بله, اگر حكومت بخواهد یک جا را تسهیل كند, تشویق كند, تضعیف كند, یكی از ابزارش پول هائی است 

 كه در اختیار می گذارد.

 د لقب سیاست گذاری داد.استاد: به بودجه گذاری نمی شو

 ن: بودجه چیزی نیست جز بیان كمی سیاست ها.

 استاد: یا اینكه بودجه گذاری تبعیت می كند از سیاست؟

ن: بله, تبعیت می كند. یعنی, بیان كمی آنها است. قرار است كه در این پنج سال فالن قسمت مورد تشویق 

 قرار بگیرد.

 می شود عمل اداره نظام تعاونی؟استاد: می خواهم بگویم این دوری هم 

 ن: مقصود حضرت عالی از بودجه گذاری بودجه دولت بود؟

 استاد: بله

 ن: دولت وظایف متعددی دارد. من جمله اقامه نظام تعاونی است و كمک و تسهیل در این اقامه.
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نظام بگوئیم صحیح تر  این دولتی است. همان گونه كه اقامه نظام است, آیا اقامه« اقامه نظام تعاونی»استاد: 

 است یا این كه اقامه را بگذاریم برای اقامه حدود؟ اقامه نظام اسالمی؟ یعنی شامل بر كل بگیریم.

ن: شامل بر كل اگر باید این را گرفت باید گفت رشد و گسترش روابط تعاون. یعنی نظام را بگیریم كل نظام 

ارد, روابط در بخش خصوصی روابط در بخش تعاونی, جامعه اسالمی, بعد هر كدام از این ها یک روابطی د

 روابط در بخش دولتی.

استاد: هر گاه گفتید روابط, آن وقت خوف این است كه مخلوط شود با آن چیزی كه تحت اداره قرار دارد. 

مدیریت مؤسسات تعاونی, یک مؤسسه های تعاونی داریم )نوشته مؤسسات و شركت های تعاونی( مؤسسه را 

 ف می كنید.چه تعری

 ن: هنوز تفكیک نكردیم, االن سیاست گذاری تعاونی را تردیدی نیست كه مال حكومت است

 م: در این جا كلمه بخش خود قانون اساسی آورده, اقامه بخش تعاونی.

كلیت آن را بهتر می رساند. وارد جزئیات آن اصالً نمی خواهد « نظام»ن: مقصود حاج آقا این است كه كلمه 

 بشویم.

استاد: بخش تعاونی به عنوان یک نظام و یک زیر سیستم تلقی می شود. مثل نظام بانكی, در عین حال كه 

 خودش یک بخش از بخش دولتی است, به آن سیستم یا نظام بانكی می گوئیم. هر دو معنی دارد.

این بحث  ن: پس تكلیف سیاست گذاری روشن شد. مدیریت و عاملیت را ببینیم دو نا است یا یكی است؟

دیگری است كه با استفاده از این مطلبی كه در اواسط بحث فرمودید كه می شود دو تا باشد یعنی ما یک 

عده مدیران تعاونی داریم كه همان متولیانی هستند كه مالک گذاشته, یعنی اعطاء كنندگان كمک این 

دارد. شاید الزم باشد كه یک فرد  متولیان را گذاشته اند. اما كار این اعطاء و تخصیص خودش یک كار كمی

 استخدام كند.

 استاد: روی عاملین آن هم می خواهیم حساس باشیم.



362  ····························································································································································  

ن: می خواهیم همین بحث را بكنیم كه آیا به هر حال انجام این كارها, همه این كسانی كه انجام می دهند 

مه در آن یک پایه هستند؟. .. یک حكم دارند, یا این تعاونی را این واحد خیریه كه كنار این مسجد هست, ه

)تعویض نوار( این بود كه تعاونی ها گسترش پیدا كرد, ظاهرش این بود كه اصالً تعاونی برای صاحب سهام 

شدن و مشاركت كسانی كه پول ندارند, دور هم جمع شدند, و خود آنها شدند سهامداران و سرمایه دارانی, 

التی كه برای سازمان بین الملل تعاون پیش آمد روابط بین خود این تعاونی فرد استخدام كرده, از معض

 مجمع عمومی تعاونی با مستخدمین این تعاونی ها بود كه روابط آنها روابط سرمایه داری بود كامالً.

بعد نشستند و گفتند كه ما آن اصل و فلسفه ای كه برای تعاونی ذكر می كردیم كه خود كارگر ها, )كارگر 

ند تعاونی دست كردند( اما خود كارگر ها كه كارگر آن كارخانه هستند, در این تعاونی, های فالن جا آمد

كارگر جدید استخدام كردند, حاال در بحث ما هم آیا اصالً نباید استخدام كنند, اگر بخواهند استخدام كنند 

است كه  آن عامل تعاونی عقدش, عقد اجاره است, كه آن می شود در واقع بخش خصوصی, یک كارگری

 اجیر شده است یا اینكه,

استاد: حاال می خواهیم ببینیم كه كل افرادی كه مدیر و عوامل این بخش تعاونی هستند, این ها مطلقاً 

حقوق بگیر نیستند و فرق آن با اوقاف عام می خواهیم بگوئیم همین كجا است.برای وقف شما یک حق 

 خواهیم بگوئید یک چنین چیزی نگذارند.تولیت می گذارید. در حالی كه برای این ها می 

 ن: پس صلواتی بچرخند!

استاد: یعنی افرادی كه می خواهند كار خیر بكنند, بسم اهلل هیچ رئیسی هیئتی به عنوان اینكه رئیس هیئت 

 است, پول نمی گیرد.

 فراد بخواهند بروند.م: آنجا انگیزه قوی تر است, افراد می روند, ولی اینجا آن مقدار انگیزه وجود ندارد كه ا

 ن: در این طرح تعاونی, اصالً تعاونی را بر اساس انگیزه مذهبی قرار دادیم.

استاد: یعنی اگر دیدیم گرایش ضعیف است, باید انگیزه را یک كاری بكنیم درست شود. انگیزه را مادی 

 نكنیم. آن وقت این منشأ رشد تعاونی هم می شود.
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ارم. آقا جزء كسانی هستند كه قربه الی اهلل آمده اند برای من یک چرخ دستی من یک كارگر, ابزار كار هم ند

گرفته اند و داده اند به من تا جنس بفروشم. من نرفته ام در منزلش. ایشان گشته اند در محل و مرا پیدا 

ازه شد, اگر كرده اند. بعد هم من دیدم كه ایشان از این جا اصالً شود ندارد, من وقتی گاری ام تبدیل به مغ

هم یک كاری از دستم آمد )هیچ كس نمی خواهم بفهمد( حاضرم بیایم مجانی انجام دهم. یعنی انگیزه را تا 

وقتی كه شما مادی حفظ كنید, تعاونی اسالمی انجام نمی گیرد, اسالم آن بخشی كه مخصوص منفعت و در 

زی را بگوئیم, بگوئیم این مدیریت و آمد است, در بخش خصوصی قرار داده است حاال اگر ما یک چنین چی

 عاملیت باید لوچه اهلل این كار را بكند این با اوقاف دیگر جدا می شود.

حاال یک كلمه تعاونی هم صحیح است برای این آقایان بگذاریم. بگوئیم عده ای پول دارند, عده ای توان 

بنشیند مخصوص كار تعاونی, معین  انسانی دارند نه همه ساعات خودش را, شبی دو ساعت بیاید در مسجد

می كنند و بین خودشان تقسیم می كنند. جای آن هم اتفاقاً گفتیم باید حتماً هم بافت باشد با مسجد و 

حسینیه... اگر یک چنین چیزی بگوئیم آن وقت آیا این ها می توانند فرد استخدام بكنند یا نه؟ اگر خودشان 

م كنند. در موارد غیر مستمر غیر استخدامی می توانند روز مزد حقوق نگیرند, می توانند فرد استخدا

استخدام كنند. رفته اند چرخ خریده اند برسانند به افراد, سوار تاكسی بار باید بكنند, می خواهند یک 

 كارهای تداركاتی این رقمی, ولی حسابرس و منشی می خواهند, او را نباید استخدام كنند.

فرق مهمی بگذاریم با چیزهای دیگر كه صحیح باشد به این ها عوامل بگوئیم و  می خواهم بگویم باید یک

صحیح هم باشد كه بگوئیم این ها دارند به همدیگر كمک می كنند پول و سرمایه را این ها می دهند, 

 سودی هم نه برای كسانی كه پول داند, دارد, نه برای كسانی كه خدمت می كنند.

مردم در دولت كه شدید تر است و مالكیت او هم كه مالكیت جهت است و ن: مطلب خدمت رساندن به 

 مالك هائی را هم كه برای والی و متصدیان حكومت ما قائلیم خیلی شدید تر و دقیق تر است تا آن قسمت.

ما در آن جا قائلیم كه می تواند استخدام كند, یعنی ما یک والی داریم كه نصب می كند ولّی او را, یک 

 ین حكومتی دارد, كار گزاران دارد, مستخدم دارد,عامل



363  ····························································································································································  

 استاد: بفرمائید خود والی هم می تواند مصرف كند.

ن: او به لحاظ این كه شارع قرار داده این مطلب را, اما در این جا اعطاء كنندگان مال قرار ندادند این حقوق 

 را.

 ال موجب این نمی شود كه قصد قربت نكند.استاد: شارع قرار داده است چه بهتر. معلوم می شود كه وجود م

 ن: این جا اعطاء كننده مال: اعطاء نكرده است برای این آقا زندگی اش از این جا بگذرد.

استاد: ما داریم شرط می كنیم كه اعطاء نكند, آن شرط او نبود. می خواهم عرض كنم اگر ما چنین چیزی را 

 خواهد یک چیزی قرار دهند. شرط نكنیم, اعصاء كنندگان آن مال دلشان می

ن: آن را بایستی به عنوان دیگری در صندوق دیگری بریزند. یعنی باید دو پول قار دهیم این دو را نباید با 

هم خلط كنیم. یک پول برای اعطاء به كمک كیرندگان و یک پول هم بابت چرخش كار در صندوق قرض 

بیاید, اما یک پولی هم داشتند در سپرده شان كه  الحسنه هم یک عده كمک می كردند كه خرج صندوق در

از آ قرض الحسنه داده می شد. چون اگر حساب ها خلط شود, آن خطری كه حضرت عالی یک بار هم اشاره 

فرمودید, ممكن است پیش بیاید كه این جا یک دكانی بشود و انگیزه اقتصادی اصالً غلبه بكند بر انگیزه 

اگر بخواهیم دست را در استخدام عامل هم ببندیم, انصافاً گاهی از پول... مثل  مذهبی در مورد مدیران. اما

 استخدام مسجد.

استاد: استخدام روز مزد غیر از استخدام دائم است. بعضی از كارها اضطراری است و لحظه ای, این را بگذارید 

 برای استخدام روز مزد.

 ست( قانون آئین نامه استخدامی كه نمی نویسیم.ن: ما آئین نامه استخدامی )چون این بخش دولتی نی

استاد: آئین نامه بخش خصوصی را شما بنویسید قانون كار شما قانون كار نمی نویسید, قضاوت نمی كنید كه 

 صحت داشته باشد.

 ن: یعنی هر كس كه خواست قرار داد اجازه بنویسد, میل با خودشان است. این قاعده اش است.
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داد اجازه بنویسد, این قرار دادش است, نه كسی را مجبور می كنیم بكن و نه كسی را هر كس خواست قرار 

 مجبور می كنیم, نكن. از احكام وضعی است. این جا ما نمی توانیم بگوئیم باید استخدام نكنی,

استاد: می گوئیم اگر استخدام كردی می شود جزو اوقاف خصوص, آن وقت می شود یک بیمارستان یک 

ما خیریه را نمی خواهیم بگوئیم نباشد, خیریه های خصوصی باشند, كمک دولتی ندارند, كمک خیریه, 

 دولتی آن جائی می كند كه افراد آن جا حاضر شده اند لِلّه كار كنند.

 ن: ما كه اصالً شرط نكردیم كه در بقاء بخش تعاونی كمک دولت را.

ای این مرحله انتقال. ما یک چیزی را از خارج, وضعیت استاد: ما یک ابزاری بعداً می خواهیم درست كنیم بر

ایران را مطالعه می كنیم. اول برای همه جا نمی نویسیم تعاونی برای ایران را می نویسیم. ایران كشوری است 

 كه قبالً دچار یک دردی به نام درد سرمایه داری بوده است. این درد را از موضعی كه شناختند...

رحمه اهلل و بركاتهو السالم علیكم و   

 

 

 





 24جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

13/12/63 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 مدیریت و عاملیت

م: جلسه قبل دوره دوم بحث مدیریت و عاملیت در تعاونی بحث شد, و رابطه بین این دو, و مقیدات آن 

بگیر باشند, نباشند؟ فرق بین مدیر و عامل صحبت شد. كه آیا اینها میتوانند استخدامی باشند, حقوق 

چیست؟ از مباحثی بود كه ناتمام ماند. اگر امروز انشااهلل برای مدیریت و عاملیت تعریف بدهیم, چون تعریف 

سیاست گذاری معلوم شد, یعنی معلوم شد كه سیاست گذاری در مورد بخش تعاونی, كه مثل سیاست 

ست كه در واقع اقامه كل نظام است, این وظیفه دولت است و در گذاری در مورد بخش خصوصی و دولتی ا

واقع مدیریتی است كه دولت روی همه بخش ها اعمال می كند كه نظام را بر قرار كن. اما مدیریت داخلی 

بخش ها, دیگر به هیچ وجه ربطی به دولت ندارد. حاال باید برای مدیریت تعریف بدهیم قیود آن را بنویسیم, 

را با عاملیت, اگر فارقی دارد, بحث كنیم. بحث مدیریت و عالمیت اگر تمام شود, انشااهلل وارد بحث فارق آن 

 نظارت خواهیم شد.

استاد: بسم اهلل الرحمن الرحیم. قبل از ورود به بحث اشاره كنم كه مقدمه بحث تعاونی, در جای خودش ذكر 

كه قرآن می گوئید به تعاون داده است, میشود فرض  و دستوری را« تعاونوا علی البر و التقوی»شود كه این 

كرد كه نه رسول خدا و نه امیر المومنین به آن عمل نكرده اند؟ مخالفت كرده اند با این امر الهی؟ یا الاقل 

 این امر را مهمل گذارده اند؟ یعنی به آن بی اعتنائی كرده باشند.
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ن افرادی بودند كه قیام كردند به این امر و در اسالم یا اینكه علی بن ابی طالب)ع( و رسول خدا)ص( اولی

هیچ خیری نیست كه احدی به رسول خدا و علی علیه السالم و ائمه سبقت بگیرد, آن وقت این چه بود در 

دستگاه حكومتی ایشان, حاال نظام نساخته بودند, بسیار خوب, ما هم قبول داریم, ولی می آمدند سلب 

المومنین دارد كه فالن جا شخصی آمد و گفت چهار هزار درهم قرض دارم, چهار  اختیار بكنند حضرت امیر

هزار درهم می خواهم زن بگیرم, چهار هزار درهم می خواهم كار بكنم, آیا حضرت سلب هم كردند اختیار را 

 بگویند كه من این پول را به تو می دهم و یک سری از والیت های تو را خودم به دست می گیرم؟ چنین

 حرفی اصالً در كار نبوده است.

كمک می كردند, و این غیر از تصدیق و صدقه است. یعنی اعتبارات تولیدی دادن و كمک كردن به فردی 

برای این كه بتواند برود كار كند, این غیر از صدقه دادن است و عالوه بر این خود نفس این عمل, این را 

كمک كردن, كمک كردن به یكدیگر, مثل تواصوا «, اونتع»مصطلح در بین مسلمین است, یعنی كلمه, 

بالصبر.... توصیه كردن همدیگر به صبر و حق, این آیا از این قبیل نیست مساله تعاون؟ و آیا واقعاً مساله 

تعاون از باب مفاعله باید باشد و طرفینی در صبر شریک باشند, قطعاً این گونه نیست, وصیت به صبر بكنید 

می رسید, یعنی نه متقابالً, این بگوید تو صبر بكن, او هم همان جا كه هست بگوید نه, تو به همدیگر كه 

صبر بكن! بگوید من توصیه می كنم, مثالً بر كسی مصیبتی وارد شده, خوب مسلمان است, سی حق ذكر 

 كرده اند, خوب این برود او تسلی بدهد, توصیه به صبر بكند او را.

مین كسی می رود در ختم كسی و توصیه به صبر می كند, می گوید اجركم االن هم در سنت جاری مسل

اهلل, جزاكم اهلل, او هم دعا می كند, این گونه نیست كه این وقتی دعای به صبر می كند, او هم دعای به صبر 

بكند! كسی سر ختم برود و بگوید خدا به شما صبر بدهد, بگوید خدا به خودتان صبر بدهد! این گونه كه 

نیست. اصالً این یک مغالطه است كه این كلمه تعاون را در اینجا به معنای این كه یک عقد شركتی قرار 

بدهیم كه قضیه طرفینی باشد, اگر اینگونه شد آن وقت كلیه اعضائی كه به آنها كمک شده است و جزء 

طریق بخش  بخش خصوصی هستند از طریق بخش تعاونی است كه به آنها تعاون و كمک شده است از
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تعاونی است كه زیر بغل آنها را گرفتند و آنها را نگه داشتند. بعد از توجه به این نكته, وارد می شویم بر اینكه 

 «.عدوان»و « اثم»گفتند كمک نكنید به « عدوان»و « اثم»در مقابل تعاون بر « تقوی»و « برّ»تعاون بر 

ولو كمكی كه می كند كمک فرهنگی باشد اجرتی كه  یعنی كسی كه كمک می كند به ظالم, ولو اجیر باشد,

می گیرد, اجرت اقتصادی است. كمكی كه می كند اقتصادی است, اجرتی كه می گیرد, اجرت سیاسی است. 

كمک كردن است, نه اینكه « تقوی»و « برّ»می گویند مدح ظالم را نكن, كمک به او نكن, معاونت, تعاون بر 

 خواستن. كمک, اصل كمک كردن است. كمک متقابل. از ظالم هم كمک

حاال اگر در لسان شرع لغت تعاون كه از باب مفاعله هست در این معنی حداقل در مثل این معنی به كار 

نرفته باشد, با خصوص قرینه به اصطالح فعلی كه مشاهده می كنیم كه هم شاید می شود گفت قرینه حالیه 

عصوم بود پولی كه می دهد هیچ اختیارات را سلب نمی كند و این هم مقالیه, حداقل برنامه حالیه, تقریر م

منحصر به زمان حكومت هم نبوده چه برسد به اینكه, این تعاونی با این خصوصیاتی كه آقایان می گویند 

ائمه طاهرین می توانستند در زمانی كه حكومت هم نداشتند راه بیندازند و الاقل به وسیله صاحبان شان راه 

 د.بیندازن

اخماس و زكوات جمع می شده به وسیله نایبان حضرت از قم و ظاهراً از كاشان و قم و نیشابور این ها 

جاهائی بودند كه اگر این امر اسالمی اگر قرار بود اقامه شود, مثل سایر امور اقامه می شد. اگر كسی هم 

ده, پیامبر اكرم حكومت بگوید این مخصوص زمانی است كه حكومت باشد علی بن ابی طالب حكومت كر

كرده و حداقل آن كه اگر بگویند تنظیمات آن حاال این دوره ای شده است, ما هم می گوئیم كه خیلی 

خوب, بنیاد تعاون آن و سازمان تعاون آن امروزه ای باشد, آن جا تک تک مراجعه كنند به حضرت و حضرت 

 ر بكند.هم پولی را كه به آنها می دهد, تک تک از آن سلب اختیا

حتی آن جائی كه قرض الحسنه دادند, سلب نكردند اختیار را, نگفتند چه بخر, چی بفروش, چه كار بكن, و 

اساساً یک بحث ما داریم در فقه و اصول, در اصولی كه آیا حقیقت لغوی داریم یا نه؟ حاال حقیقت لغوی 

ر بین مسلمین به معنای خاصی به كار بگوئیم با وضع تعیینی درست می شود یا تعیینی؟ به هر حال صلوه د
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می رود. صوم به یک معنای خاصی به كار می رود. واژه ها, واژه های مكتبی هستند كه برای یک كار خاصی 

قرار داده می شود. رفتن سراغ معنای لغوی عرب, برای فهمیدن معنای اصطالحی یک مطلبی, این صحیح 

 نیست اال مقدمه.

اسی پشت سر آن گفته بر طبقه موازین اسالمی, نمی تواند از قسم تعاونی لغوی و تعاونی كه در قانون اس

باشد, اگر گفته شود كه تعاونی لغوی آن است كه كار و مال با هم حركت كنند, مضافاً بر اینكه یک چیز 

مایه و دیگری را ما اضافه می كنیم, این ارتكازی كه پیدا شده در جامعه نسبت به كلمه تعاون كه معاونت سر

 اسم گذاری كرده اند, این اصطالح به این نحوه ارتكازش در دستگاه مسلمین بوده؟« تعاون»كار را با واژه 

در دوره ای بوده است كه حكومت در دست مسلمین بوده؟ اصالً ارتكازی است كه نظام مدیریت غیر اسالمی 

ل یافته, این تنظیم درست شده, اصالً در دنیا حاكم بوده و این مطلب متولد شده, این رابطه انسانی شك

پیدایش این ارتكاز, پیدایش یک ارتكازی كه در بیت اسالم تولد آن باشد؛ نیست. رابطه ای نیست كه در بیت 

را تخصیص دادن و مخصوص « تعاونوا علی البر و التقوی»اسالم متولد شده باشد. ال اقل آن این است كه آیه 

قدر متیقن برنامه است. اگر بگوئیم این را شامل می شود, دیگران را هم شامل این كردن, این غلط است, این 

 می شود, حداقل آن این است كه نمی شود تخصیص داد.

اگر نمی شود آن را تخصیص داد, آن وقت گفتن این كه اعضای تعاونی, تعاونی نیستند اگر پول به آنها 

, تعاونی نیستند اگر شخصاً خودشان مصرف كننده این بدهند, كمک نكنند. این از چه بابی؟ عوامل تعاونی

پول نباشند؟ از چه بابی نیستند؟ به نظرم می آید كه این مطلب اگر كمی دقیق تر و منظم تر با مثال ذكر 

شود, در پاورقی شواهد بیاید, یک متن داشته باشد, پنج ـ ده مورد از آنجائی كه رسول خدا)ص( به افراد 

علی بن ابیطالب)ع( سرمایه داده باشد به افراد, این ها ذكر شود, سیر مشخص شود كه  سرمایه داده باشد,

 این نحوه استفاده كردن از لغت, غلط است.

لغت اسالمی ما, مفهوم تعاونی كه ما از دستگاه اسالمی داریم, این گونه نیست. یعنی در ابتدا یک بحث لغوی 

ک بحث دومی داشته باشد بحث اصطالحی آن, مصطلح در سره شروع شود, مثل تواصوا بالصبر و نظیر آن, ی
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مسلمین چگونه بود است؟ و بحث سومی بشود كه تولد این تعاونی به این گونه, مختص خاص قرار دادن, آیا 

این به معنای این است كه كنگره تعاون به رسمیت شناخت؟ در كدام نظام مدیریت این به رسمیت هست؟ 

 , متبادر می شود, این ارتكاز چگونه نسبت به این رابطه برای او حاصل شده است؟جامعه كه می گوئید عرف

 این اگر یک بررسی شود, به نظرم می آید كه انشاء اهلل خوب باشد.

 ن: این بحث اصولی را كه اشاره فرمودید, باید وارد این شد.

صفحه. آن وقت در بحث اصولی  استاد: در پاورقی, در زمینه آخر آن هم مفصل وارد شویم, خوب است, پنج

 آن هم به فرمایش امام تكیه نمود.

 یک حقیقت شرعیه ای دارد؟« صلوا»مثل « تعاونوا»ن: یعنی ما ادعا می خواهیم بكنیم كه امر 

استاد: می خواهیم بگوئیم حداقل حقیقت شرعیه اگر نگوئیم از مخترعات شارع است, وضع تعیینی پیدا كرده 

یعنی چه؟ یعنی حقیقت متشرعه آن « صلوه»م شارع با قرینه ملی نشان داده است كه است, در تعیین آن ه

 را می خواهیم تمام بكنیم.

تعاونوا علی البر و التقوی: باید آن وقت شواهد ارائه كنیم كه فقهاء از این چه فهمیده »«ن: متشرعه آن اصالً 

 اند؟

فهمند؟ اول كار این است ه بینیم ائمه طاهرین استاد: نه, متشرعه معنایش این است كه مسلمین چه می 

لفظ صلوا را معصوم كجا به كار می برد؟ «, صلوا كما رایتمونی و اصلی»چگونه عمل می كردند به این؟ مثل 

یک بحث مختصری در متن می خواهد و رد شدن خیلی سریع, در پاورقی شواهدی را ذكر كردن از راه 

ی خوب می توانند دنبال آن را بگیرند, )به وسیله دوستان طالب( پاكیزه تمثیل, در زمینه جناب آقای معصوم

از قول آقایان نقل كند, بعد آنجا در پاورقی بگویند: كه در كجای اصول فالنی و فالنی هم چه گفته... لغت 

 نامه ای.

قهاء این معلوم بشود كه نظر مشهور فقهای شیعه این نیست كه بگویند حقیقت متشرعه, این كه در نزد ف

گونه باشد, این گونه است كه مسلمین این را بفهمند, نحوه فهمیدن هم یكی عمل پیامبر اكرم ـ ائمه 
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معصومین, یا تقریر آنها نسبت به مسلمین كافی است و از فرهنگ شیعه خوب می شود در آورد كه تعاون را 

ه آیا معنای شركتی نسبت. مثالً امام فرموده ك« و ال تعاونوا علی االثم و العدوان»معنایش یعنی بنابراین كلمه 

گرفته اند. این « و ال تعاونوا علی االثم و العدوان»و این را جزو مصادیق « ال تعنهم علی بناء مسجد»است و 

 چگونه تعاونی است؟

 ن: باید یک كسی بگوید كه مقصود همان لغت است؟

بناء مسجد, من مسجد دارم برای او می سازم و می  استاد: نه, می خواهم بینم مفاعله است؟ و ال تعنهم علی

به آن « تعاون»را لقب « میل»روم می گوید میل اگر داشته باشی كه زنده بمانی تا كرایه تو را بدهد, نفس 

می دهند. معاونت یعنی چه؟ شرط معاونت حتماً دو تائی با هم بودن است؟ هر جا صیغه مفاعله آمده است 

داریم, كلمه در جمله واقع می شود, كلمه در جمله كه واقع شد, هویت آن حل می  همین گونه است؟ قرینه

 شود در هویت جمله.

 ن: ظاهرش چیست؟

استاد: اصالً ظهور را من می خواهم بگویم, ظهور لغت نامه ای داریم, این یک ظهور است. آن وقت لغت می 

ن قرار دادن یعنی چه؟ نگاه می كنیم ببینیم گوید كلمه مفاعله در پنج معنی به كار رفته است. و خود همی

چگونه به كار می برند؟ می بینید در جمله كه گذاردند, اصالً از آن ظهور می افتد در جمله با خصوصیات 

جمله شما باید ببینید, و این بحث حقیقت و مجاز را به كار بردن در اصول شدید استدالل روی این ها هست 

ثال, امر را آقایان لغه شكی نیست دال بر وجوب می گیرند, اصطالحاً هم در اصول كه اكثر امر ها, من باب م

 شک نیست كه االن هیچ كدام از آقایان به نام وجوب نمی گیرند.

صاحب معالم رضوان اهلل علیه سعی می كند كه بگوید خیلی ها استعمال كرده اند آن را در غیر وجوب پس 

 واجب نیست.

گشود: این حرف كه مال وجوب است, حرف بی ربطی است. در كفایه دیده اید كه مرحوم آخوند راحت می 

وقتی مقابله می كند, راحت می گوید اصالً این حرفی را ه می زنند فعل ماضی برای چه قرار داده شده حرف 
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وم امر, برای چه, این ها بی ربط است. توجیهات است كه كنار لغت كرده اند. و اصرار دارد كه بگوید این مفه

 مطلق طلب است ربطی ندارد كه در آن وجوب نهفته باشد یا حرمت.

این تعاون, چه نحوه تعاونی است در لسان متشرعه كه در آن نحوه خاصی افتاده كه سازمان بین المللی 

تعاون امضاء كرده اند؟ این را چگونه می شود منسوب كرد به رسول خدا)ص(؟ چگونه می شود این را 

 به اسالم و نگفت كهمنسوب كرد 

 ن: گونه ای كه عقالء آن را صحیح بدانند.

استاد: ادراك عقال را باید گفت ادراك عرفی, نه ادراك متشرعه, اگر آنچه را كه عقال می گویند بخواهند 

 منسوب كنند به شرع و مالحظه نكنند كه این سیره رسول اهلل نبوده, سیره علی این ابیطالب نبوده,

 الزم نیست سیره یا قول باشد. ن: انتساب كه

 استاد: یعنی تار كش آنها بودند, این مخصوص قرار دادنش آن ها را تارك می كند.

 ن: خیر, مصداقی است از یک

 استاد: پس اعم است

 ن: بله, اعم است.

فر دارد استاد: اگر اعم رفتند تعاون را, كه ال یتخذ فیه این كه دو نفر به هم كمک بكنند, گرچه بگوئید یک ن

 كمک می كند و الی آخر... آن وقت میدان برای ما باز است, هیچ عیبی ندارد

 یعنی این قانون؟« تعاونوا علی بر و التقوی»ن: نه, اصالً مگر كسی مدعی این است كه 

 استاد: نه, می گوید دستور به تعاون داده اند, و تعاون یعنی بین دو نفر.

 م: این را كه می گویند

 ین را می گویند.ن: بله, ا

استاد: همین بین دو نفر را ما داریم می شكنیم. یک نفر به دیگری كافی است. تعاون یعنی كمک. مثل 

تواصوا بالصبر هم هست. این گونه نبوده كه مردم واقعاً بیایند رسول خدا را توصیه به صبر نمایند. اهل 
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ست كسی كه به تم می رود وقتی می گوید خدا مصیبت را توصیه به صبر دستور داده اند, معنای آن این نی

صبر تان بدهد, او هم بگوید خدا به خودتان صبر بدهد! تشكر بكن از توصیه كننده به صبر, این دعای خیر 

می كند, نمی گوید تو هم صبر بكن. منظورم این است كه بر خورد به لغت را اصالً سخت در آغاز به تردید 

 اسالمی را بیاوریم به میدان. بكشانیم, بعد بر طبق موازین

 ن: عرضم این است كه این آقایان ادعای وجوب كه نمی كنند.

استاد: نه, ببینید ادعای مستحب می كنند؟ این جزء اسالم است؟ چه كسی در تعاون می خواهد بر رسول اهلل 

 سبقت بگیرد؟

و قرآن است. قانون اساسی گفته  ن: اگر كسی بیاید بگوید, آقا ما كه نمی گوئیم این بخش تعاونی در فقه

 است.

قانون اساسی مالك دارد, نگفته است كه « و تعاونوا علی البر و التقوی»استاد: قانون اساسی در كلیاتش گفته 

 من از مالك های سه نظام گرفته ام.

غرض از این صحبت این كه, اعضای تعاونی بشوند خود افرادی كه كمک می گیرند. عوامل بشوند این 

زرگوارانی كه دست اند كار هستند. شركت پیدا كند و موسسه پیدا كند. شركت تعاونی هر گاه دو نفر با هم ب

 شدند, مثل شركت خصوصی, ولی با كمک مردم.

موسسه را هم می گوئیم آن جائی كه در هیئت ها تأسیس می كنند, صندوق می گذارند برای كمک كردن 

كنند. آن وقت دیگر مسأله اتحادیه رها می شود. در قانون اساسی هم كه عاملین همیشه در موسسه ها كار ب

چیزی كه هست موسسه و شركت است. باید موسسه و شركت را كارش را تمام كنید. یكی لغت تعاونی است 

یكی موسسه است یكی شركت است. یكی هم اینكه برنامه ریزی منظم دست دولت است, این ها كه تمام 

  یعنی بخش تعاونی.كنیم دیگر انشاء اهلل

 ن: افراد كمک گیر كه قرار بود مثل بخش خصوصی
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استاد: و لكن مثل بخش خصوصی كه معامله بشود, در عین حال چون كمک گرفتند, عضو تعاون هستند نه 

عضویتی كه اختیار شان سلب شود, به صرف رفتن عضو می شوند, یک اعضائی هستند با پرداختن چیزی, 

شترك مثالً آبونماه برق, تلفن می شود... یک وقتی است كه می گویند عضویت به صرف مشترك می شوند, م

 این است كه این ها قبالً به آنها كمک شده باشد كیا تا آن وقتی هم كه استمرار دارد كمک به آنها.

 ن: چه زمانی از این كمک در می آید.

 استاد: آن وقتی كه از استمرار كمک در آمد.

 گرفتم, در آن لحظه فقط عضو هستم. ن: من یک دفعه

استاد: نه, ببینید شما روی محصول تان دست تان باز است شما آمدید یک كارخانه مداد سازی به بنده, 

تحقیق كردید, دیدید من یک آدم مستضعف هستم و احتیاج به یک ابزار برای كار كردن دارم. آمدید گفتید 

دهیم. می گویم: حاال پولش را می خواهید؟ نه. چرخ مال شما كه یک چر هست, مداد سازی, ما به تو می 

 بگیرد. می گویم: می توانم این را بفروشم؟ بله.

حاال اگر احیاناً بنا شد پول آن را بدهم, می آیم پول آن را تدریجی می دهم. قل از این كه در ملک من در 

 بیاید از نظر من اقساط را پرداختن؟ حق دام بفروشم؟ بله.

ویند: در لحظه ای كه از ما گرفتی, ملک تو هست. طلب ما دین بر ذمه تو هست. دو ساعت بعد برو می گ

 بفروش كسی حرف ندارد. ولی )تعویض نوار(

امتیازات خاصی را كه ما برای مستضعفین قرار می دهیم, آن را می توانیم بر خور دار شویم. می گویم چه 

گذارده برای تعاونی ها كه مالیات نگیرند, ولی وقتی متعلق به  امتیازاتی؟ می گویم آن هم یک تسهیالتی

 بخش خصوصی باشد مغازه اس, كارگاه اش و... باید این مقدار مالیات دهد.

تسهیل دیگری نیز نگذاشته, مثالً ورود كاال برای یک كاری كه به وسیله موسسه تان می خواهند به شما 

ه موسسه تان, از مالیات معاف است. تسهیالت ارزی آن ساده تر بدهند, نه به وسیله دولت, بلكه به وسیل

 است.
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 ن: خود همین تبعیضی كه دولت می گذارد,...

استاد: این ها قوی می شوند, ولی مسلماً همان كونه كه می فرمائید این ها بخش خصوصی را تضعیف می 

یفه هم هست رعایت كردن آن, كد. ولی یادمان نرود كه مصلحتی را كه ما می گوئیم رعایت كنید و وظ

مصلحت رشد تولید نا خالص ملی هست؟ مصلحت تامین سوسیالیستی است؟ یا مصلحت جریان احكام 

 است؟ انحصار شكسته بشود است؟

ن: وظیفه شكستن انحصار كجا واجب شد است؟ انحصار باطل شمرده شد است, اما اگر به صورت واقعی 

 تن انحصار را از كجا یافتید؟خارجی, انحصاری حاصل شد. وظیفه شكس

استاد: بعداً در بحثی به عنوان فرض اصل موضوعه اول می پذیریم كه یک سری روابط, انحصار را هم از 

معنای لغوی آن استفاده نمی كنیم, می رویم در مفهوم عقلی آن. یک معنای اصطالحی دارد دادن امتیاز یک 

 كاال به یک فرد, به این انحصار می گویند.

نحصار دیگری هم هست كه لغه منحصر ساختن شیئی بر یک كسی, الزم نیست كسی انحصار هم بدهد یک ا

انحصار هم داریم كلیه روابطی كه مصرف را به نفع مثالً رشد تولید نا خالص ملی, رشد كمی, مثالً حل می 

عرف عنایتی هم به آن  كند, یعنی سرمایه را تقویت می كند. این هم یک مفهوم عقالنی كه اصالً ممكن است

نداشته باشد. ما فعالً همین مرتبه ای كه عرف عنایتی هم به آن ندارد, كه لغه به این معنا نیست كه شما 

 بگوئید معنای حقوق سند یكائی هم انحصار است به نفع رشد سرمایه.

ا برای وقت دیگر ما به فرض اینكه, این را به صورت اصل موضوع در این بحث می پذیریم, یعنی بحث آن ر

می گذاریم نه اینكه می پذیریم حاال بنا گذاشته باشیم كه بپذیریم. ما از این مبنا داریم حرف می زنیم. خود 

این مبنا یک جائی باید درست شود. مصلحت, یک مصلحت است, رشد تولید نا خالص ملی, رشد كمی تولید 

جریان كیف حكام داریم, سه معنی برای رشد  نا خالص ملی داریم, یک مصلحت تامین داریم, یک مصلحت

 می شود.
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هر گاه ببینیم كه یک وضعیت انتقالی, چه ا ز معنای تولید رشد نا خالص ملی, كه سیستم رابط متناسب 

خودش را می طلبد, یا سیستم تامینی, سوسیالیستی كه در بعضی از بخش ها آمده, كه آن هم روابط 

می خواهیم برویم در یک دستگاه دیگر كه در طرح و طراحی هم باید متناسب خودش را می طلبد, حاال 

همین مطلب پیگیری شود, هر گاه ما مصلحت را آن جا تفسیرش را معین كنیم رشد را معین كنیم, سیر و 

تقسیم بندی و قسم... را معین كنیم. این جا این مطلب تمام است كه بحث مصلحت باید به آن جا موكول 

نی رشد, مصلحت یعنی مصداق رشد را در این جزئیت چه می بینید. صالح و فساد نمی شود. مصلحت یع

 تواند از مفهوم رشد بریده شود.

ما یک معنائی داریم در كل اقتصاد, یعنی یک جهتی را بپیمائید, یعنی مراحلی را طی كند و به یک مقصد ی 

ن در مقطع می دهید, نمی تواند از تعریفی تعریفی كه از صالح و فساد در جزء ای« رشد »برسد, می گوئیم 

كه از رشد نسبت به روند می دهید, به طور مطلق منفک باشد. نهایت رشد در معنای كل به كار می رود, در 

مجموعه نظام به كار می رود. در یک استراتژی و یک روند طوالنی به كار می رود. این در اقتصاد خرد, در 

صحیح نیست كه اقتصاد خرد تعبیر كنیم. اقتصاد خرد آن موقعی است كه می  جزئیت به كار می رود. البته

 شود موسسه.

این در یک تكنیک كوچكی كه دولت میآید یک كاری می كند در درون نظام, نه در مسیر نظام. تعادل, 

های مصلحت, رشد, این ها نمی توانند از یكدیگر جدا باشند. یعنی معنای عدل و ظلم به عبارت دیگر. من

هدف چگونه می شود تعریف شود؟ این متعادل است, برای چه متعادل است؟ برای چه ثمری متعادل است؟ 

)مجبور هستیم دست و پا شكسته برای مخلوط نشدن مباحث این بحث را رها كنم( آن چه در این جا به 

, و نظم سازی ما صورت اصل موضوعه می پذیریم می گوئیم روابط زمان شاه, مطابق مصلحت اسالم نبوده

 نمی تواند آن روابط را تحكیم كند.

 م: از دیدگاه اسالم رشد نبود است؟
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استاد: رشد نبوده, جریانی به طرف یک جائی ه بگوئیم آنجا. رابطه بین انسان ها بر اساس احكام الهی است و 

بوده است. بلكه كسانی تسهیالتی است, زمینه ای است برای كسانی كه با نیت خیر بیایند برای تقرب, این ن

 كه می آمدند برای ربا, برای ظلم, برای خفه كردن... راه برای آنها باز بوده است.

می خواهم عرض كنم كه این احراز مصلحت چه سنخ مصلحتی است؟ خوب اگر یک چنین حرفی گفته شود 

ئی و برد این مثل یک كه این آقائی كه مداد می خواهد بسازد, قیمت آن برای او زیاد است. یعنی كار آ

چرخی كه می آورید می گوئید این خود كار است, به جای پنج كار گر یک كارگر می برد, شما این شرائطی 

را كه ایجاد می كید برای این ماشین, این ماشین در دست خصوصی این مقدار سود ندارد گاهی فرد بی 

فروشد. یعنی با این وضع ضرر می كند, لذا می  لیاقت است كه نمی تواند این را به كار بیندازد آن را می

 فروشد آن را.

با این وضع مدام قطعه می شكند و... ولی اگر این با این وضعش, برای او سود آور است, تا چه زمانی و تا چه 

مقدار كار كردن, یكی اینكه ما بگوئیم این تا آخر عمرش جزء باشد و یكی اینكه بگوئیم نخیر, همین كه 

به حدی رسید كه بتواند روی پای خودش بایستد برود بیرون مشغول كرا شود. یعنی همین كه ثروتش 

ایشان مستغنی شد, خود آن شورا, خود آن محل خود آن افراد كه در مسجد هستند و رفته اند تحقیق كرده 

 ید.اند به خود این می گویند كه شما دیگر االن احتیاج به این كه این گونه كار بكنید, ندار

برای مثال: من این ماشین را گرفته ام, حاال واقعاً ثروتم به اندازه ای شده است كه رفته ام یک ماشین دیگر 

هم آزاد خریده ام و گذارده ام كنار آن, و لو برای ماشین دوم دیگر به من مواد نمی دهند, از بازار می گیرم. 

در كار خبره شده ام, برای بازاریابی, برای فروش برای  یک شاگرد هم گرفته ام گذارده ام كنار آن. به اصطالح

 به كار انداختن و حاضر هم نیستم كه همیشه به یک آب باریكه تن در دهم.

و همین كه وضعم این گونه شد, دوست ندارم كه تحت پوشش تعاونی هم باشم. می خواهم از كمک 

 كنندگان آن تعاونی باشم. می روم در بخش خصوصی.
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هست كه كسی ضرر می كند, نمی تواند كاری انجام دهد, او هم از بخش تعاونی خارج می شود  یک وقت هم

 می رود شاگرد در مغازه آن كسی كه چرخ می خرد, می شود. این دو وجه.

یک وجه هم هست, كه یک كسی نه به آن نحوه است كه هیچ نتواند بگرداند و نه به این نحو است كه بتواند 

كمک بگرداند. این را ما حداقل می توانیم احتمال اولیه ای كه درباره اش بدهیم. بگوئیم یک  مطلقاً بدون این

سری از افراد هستند كه معلول نیستند, قدرت اینكه چرخ خانه شان را اداره كنند هم ندارند, یعنی از خرج 

 كم می آورند.

هد, جامعه می تواند كمک هزینه تولید این هائی را كه كم می آورند, حاكم شرع باید كمک هزینه مصرفی بد

بدهد, می تواند در شكل مصرفی اش بدهد. الاقل در شكلی كه بوروكراسی در جامعه حاكم است و روابط, 

روابط صحیحی نیست, این ها را شما نگه بدارید در كمک هزینه تولیدی, اولی است تا در كمک هزینه 

تر برود, حداقل یک تقالئی بكند, و این به حسب شدت و مصرفی, كه هر روز هم انتظارات مصرفی اش باال

 ضعفی كه در استعدادها پیدا می شود, این سه فرض در او مالحظه می شود.

بنابراین مدیریت و عاملیت, سیاست گذاری مال دولت, مدیریت, مدیریت موسسات و عوامل موسسات بدون 

, موسسه مستخدم می گیرد, آن هنگام باید مزد, استخدامی كه می كنند دیگر جزو بخش تعاونی نیست

ببینیم كه آیا استخدام را در چه مراحلی بر آن قید می زنیم, یعنی می توانند كارهای خودشان را هم كم 

 بكنند و به استخدام بدهند یا نه, باید یک مقدار كار دست خودشان باشد؟

 و السالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته 

 





 25جلسه 

 ث طرح تعاونیكلیات بح

18/12/63 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

ن: بحث جلسه قبل نكاتی توسط حاج آقا حسینی به عنوان ضرورت انجام یک مقدمه اجتهادی بر كل بحث 

از آن معنی تفاعل بر می « تعاونوا علی البر و التقوی»ارائه طرح تعاون بیان شد. در رفع این معنی كه حتماً 

ئیم روی یک بحث های اصولی در این زمینه. بعد در مورد بحث خود تعاونی, كه قرار بود بحث آید و بیا

مدیریت و عاملیت طرح شود, جلسه قبل فرصت كمی به دست آمد. یک كلی در مورد وظیفه دولت كه 

را  انحصار شكنی است و رعایت مصالح كه به معنای رشد است, اشاره شد, اگر اجازه دهید همان بحث قبلی

 كه مدیریت و عاملیت بود, ادامه دهیم.

استاد: البته نتیجه ای كه از جلسه قبل گرفته شد, عرض شد كه سیاستگذاری بشود, یک مدیریت و عاملیت 

بشود كه این وسط است سیاست گزاری دولت, این وسط مدیریت و عاملیت, كلمه موسسه باالی سر آن 

 نوشته شود.

ض می كنیم كه ما سیاست گزار را به عنوان برنامه ریز نظام, دولت معین كنیم عر -بسم اهلل الرحمن الرحیم

سه بخش داریم در شكل «, مدیریت وضعیت بخش ها در شكل كالن»به یک عبارت هم می توانید بگوئید 

خصوصی( با دولت است. ولی در شكل خرد آن موسسه مدیر دارد,  -تعاونی -بزرگ مدیریت آن ها )دولتی

, اگر اثبات بشود كما آن كه در نزد ما مطلب واضح است كه تعاون طرفین نیست, بلكه یک طرف عامل دارد

كه قیام می كند, تعاون به آن صحیح است اطالق شود, و بر نبی اكرم)ص( و امیر المومنین)ع( كسی سبقت 
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مان كمكی كه نمی تواند بگیرد در هیچ خیری و خود تعاون از مصادیق خیر شمرده شده است. به معنای ه

 می كردند.

قانون اساسی كه می گوئید كسانی كه قادر به كار  33اگر این گونه بشود آن وقت به كلیه افراد مشمول بند 

هستند ولی ابزار كار ندارند, ابزار و امكانات كار ندارند, اعم از اینكه اینها در شكل شركت بخواهند كار كنند یا 

وام بدهد, اینها همه تحت پوشش تعاونی قرار می گیرند, كلیه كسانی كه  اینكه دولت بخواهد به خود اینها

قادر به كار هستند ولی ابزار كار ندارند, كه به آن ها ابزار و امكانات و شرائط كار داده می شود, تحت پوشش 

كه به صورت تعاونی قرار دارند. اعم از آن كه در شكل شركت اسالمی با هم به مشاركت پرداخته باشند, یا این

انفرادی مشغول كار باشند حاال همین جا می خواهم عرض كنم كه )سئوالی كه آن روز شد و عرض كردیم 

خدمت تان( حاال كسی از آن جا می خواهد بیاید بیرون, به چه چیز فرد از عضویت خارج میشود؟ تا مادام 

یر مستقیم یعنی اعتبارات تولیدی كه عضو باشد چه خاصیتی دارد؟ گفتیم مادام كه عضو باشد كمک های غ

به او داده می شود. مواد اولیه ارزانتر, راحت تر منهای مالیات و خالصه تسهیالتی نسبت به واردات ابزاری كه 

 میخواهد یا موادی كه میخواهد, قرار می دهد.

د, با وقتی كه یک تاجر, یک شركت خصوصی می رو« پروفرم»یعنی وقتی موسسه می رود پر می كند 

پر می كند برای وارد كردن یک مواد, دولت فرق می گذارد. گفته شد كه این چه مصلحتی است « پروفرم»

جدا « رشد»از معنی « مصلحت»فرق بگذارند بین اینها, و ارجعیت و رجحان بدهند موسسه را؟ عرض شد كه 

است این را بخرم  نمی شود. مصلحت صالحیت دو كیفیت نسبت به رشد است. گاهی می گوئید كه مصلحت

 یا نخرم؟

پس این یک خریدی است و یک مدادی است و یک نسبت بین این دو, كه آیا روی آن نسبت صحیح است 

وقت نسبت این دو » كه بگوئیم رابطه این را قرار می دهد جای صحت یا جای فاسد؟ صالح این را می داند؟ آ

ت مالحظه شود. یعنی صالح بودن یا فاسد بودن, به امر سومی باید مالحظه شود تا صالحیت و عدم صالحی
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صالح برای چه؟ فاسد است برای چه؟ نمی شود این منهای مطلب رشد باشد؟ جدای از رشد, بریده از حركت 

 است.بریده از حركت, معنی ندارد كلمه صالح پیدا شود.

ل را یک گونه ای توزیع آن وقت عرض كردیم كه می گویند روابط )بدون تعارف( طاغوتی بوده, وضعیت اموا

كرده كه یک طبقه را خرد كرده, امكانات كار را از آنها گرفته, بانک مركز تجمع پول بوده است اعتباراتی 

برای خیامی می دادند ولی برای یک نفر كه می خواسته بیاید یک چرخ دستی بخرد و شروع كند سیب 

ندیكا اجازه بدهد كه فالنی چه كار بكند, تحت زمینی فروشی, به او نمی دادند. در این ضیق های خاص س

 یک ابزار خاصی, داخل یک روابط خاصی, كه روابط حل می شد.

به نفع خیامی ها, و باالتر آن را عرض كنیم خیامی ها حل می شدند به نفع شركت های بزرگی كه نمایندگی 

كه می خواسته كاتر پیالر وارد كند  آن را نداشتند اگر گفته شود چگونه؟ عرض كنم این نماینده كاتر پیالر

این هم به نمایندگی او می آمدند وام می دادند كه برود بیاورد, هم به آقا وام می دادند كه بیاید مشتری شود 

برای كاتر پیالر یعنی دولت )سیستم بانكی( گاهی, دو تا سه برابر یک كاال را از پول ملت وام می داد سیستم 

در آن شكل قبلی جدا بشود از روابط خاص حاكم. حاال می خواهم عرض كنم كه این بانكی كه نمی توانست 

 را می خواهیم بشكنیم.

یک آثار و تبعاتی قبالً داشته, شما در دگرگون كردن آن مجبور هستید به یک نسبتی, حاال یک مرتبه مثال 

شته باشد, چنین ضرری می خورد. نمی توانید بگوئید, یک مرتبه ما آمدیم گفتید كه تخصیص اینها اولویت دا

ولی می توانید حاال بگوئید ال اقل اگر تخصیص آن روی نوبت, روی تاریخ قبول می كنید, حد اقل بیائید 

مالیات از اینها بگیرید, می توانید حق گمركی نگیرید, می توانید برای آنها شرط بكنید كه تمام پول را و تمام 

برای این ها سفارش كنید اگر یک دهم آن آن هم باشد كافی است. چرا؟ چون ارز را بیائید بگذارید این جا, 

 موسسه پول ندارد شش ماه پولش را بگذارد اینجا باشد تا جنس برسد.

خالصه زیر بغل این ها را بگیرد, آن وقت در این ها یک عده رشد دارند از نظر استعداد, استعداد خدادادی كه 

ی اینكه مدیریت امور مالی را به دست بگیرند. این از تعاونی در می آید, چون برای تمام افراد بشر است برا
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تعاونی در یک محدوده خاص در عین حال به او می تواند امكانات دهد, برای او صرف نمی كند می آید 

بیرون. یعنی یک چرخ می خرد كنار كارش می گذارد, دو چرخ می خرد كنار كارش می گذارد, آنها را دیگر 

غذیه نمی تواند بكند با مقدار ی از تعاونی می گیرد. دیگر او باید كارگر بگیرد. همین كه كارگر رفت از كلمه ت

 ایشان در می آید. یک عده هم می فروشند ابزار ایشان را.« فاقد ابزار كارند»

می فروشند, و آن ها هم به یک نحوه خارج می شوند یعنی او باید بشود كارگر. یک عده دیگر هستند كه نه 

نه آن گونه رشد می كند. این ها را گفتیم دسته ای هستند كه از ضعفائی هستند كه باید به آنها به جای 

اعتبارات مصرفی, اعتبارات تولیدی بدهید این آدم را اگر بگذارند در دستگاه خصوصی برای خرج منزلش 

ی كنید. شما یک پولی روی مالیات و گمرك همیشه كم می آورد, به نسبتی كه االن شما دارید او را كمک م

و. .. می آ ورید كه جنس دست ایشان ارزانتر برسد, اگر از راه آزاد معاش بكند كم می آورد, آن وقت مقداری 

 را كه كم می آورد جامعه مسلمین باید آن خرج او را تدارك كند. 

حاال از كلیه اعضاء كه بیائیم بیرون پس بنا پس بنا براین ما می گوئیم كه كلیه اعضاء اینگونه تعریف شدند, 

هم می گوید كلیه افرادی كه كار دارند و فاقد ابزار هستند,  33براین به طور خالصه: به دلیل اینكه خود اصل 

شكل تعاونی را بعد آورده , میگوید به وسیله وام یا هر راه مشروع دیگر, تعاونی را كه همین كه شما آوردید و 

است  33فینی خارج كردید, بالفاصله گفته می شود كه شرط آن شركت نیست. شركت در اصل از معنای طر

كه میگوید شركت ها و موسسات. این جا گفته افراد پس فرد بما هو فرد هم می تواند عضو تعاونی باشد. 

 اعضای تعاونی, كلیه افرادی كه در شركت ها و خارج شركت ها. 

ون تعاونی را ما به معنای اعانه به كار گرفتیم. حاال عضو تعاونی فاعل این ن: عضو خوب است به كار رود؟ چ

 فعل اعانه كننده است.

استاد: حاال می خواهیم ببینیم تعاونی اعم از تعاون شونده را صحیح است بگوئیم و تعاون كننده, یا اینكه غیر 

ر گرفتند, مشمول تعاون شده اند, از از اینكه غیر از این بگوئیم طرفینی, بگوئیم كسانی كه تحت كمک قرا

قبیل جر میزا ما می توانیم در اینجا بكار ببریم بگوئیم اعضاء كال این ها هستند اعم از شركت و غیر شركت. 
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جر میزا: یعنی به كار بردن لفظ در معنائی كه به لحاضی به عالقه ای به ربطی باشد. می خواهیم ببینیم این 

 ری دارد؟ و بهتر است یا بدتر است؟ محاسن و معایب آن را دقت كنیم.جا اگر عضو بگوئیم چه ضر

ن: ما در تعریف بخش تعاونی یک جهتی را در تعریف اصل قرار دادیم. آن جهت قربه الی..., مالكیت آن را هم 

 كردیم مالكیت جهت.

جهت است در یک استاد: آن جا ما می آمدیم می گفتیم مالكیت تعاونی خصوصی است در یک رتبه, مالكیت 

 رتبه, آن وقت كه در موسسه است مالكیت جهت است, وقتی دست افراد می آید مالكیت خصوصی است.

 ن: تصرفات او در مالش می شود خصوصی.

استاد: تصرفات او در مالش را شكی نداریم كه خصوصی است. ولی خود این تحت پوشش اعانه مستمر هست 

مالكیت این دارد میشود یا علت بقاء مالكیت او در شكل خصوصی هم یا نه؟ یعنی اعانه, فقط علت حدوث 

 می شود؟

ن: علت بقاء نیست, وقتی مالک شد, شما حتی اجازه فروش هم دارید به او می دهید. یعنی می گوئید حتی 

 شرط ضمن عقد هم. 

 استاد: ولی اگر فروخت به كس دیگر, دیگر به او مواد ارزان نمی دهیم برای نفر سوم.

 ن: پس این فرد تحت پوشش تعاونی است, نه عضو تعاونی.

 استاد: كلیه افرادی كه تحت پوشش تعاونی هستند.

این معنا بهتر در می آید. در قانون اساسی كلمه پوشش ندارد, ولی همین كه افرادی  33ن: یعنی از اصل 

بدهیم كه این فعل را انجام می دهند و  توانائی كار كردند و ابزار كار ندارند, اعضای تعاونی را آن كسانی قرار

 آن جهت قربه الی اهلل در آن هست.

 م: عضو عامل می شود و نه مدیر. 

 ن: اعضای تعاونی آن كسانی كه در امر كمک رسانی فعال هستند. 

 م: در موسسه تعاونی اینگونه باشند اعضای تعاونی,
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راد تحت پوشش را تعریف كنیم, عاملین را هم تعریف ن: اصالً به نظر من این تعبیر عضو را تعریف نكنیم. اف

 كنیم, سیاست گزار را هم كه دولت است تعریف كرده ایم.

 استاد: عاملین و مدیر یک مقوله اند. كه در موسسه تعاونی هستند.

 م: ولی اینها كه در شركت تعاونی هستند, چه می باشند؟

 ن: آن ها افراد تحت پوشش تعاونی هستند كه.

 : در شكل شركت یا در شكل عدم شركت؟استاد

ن: خود همین كه ما داریم تقسیم می كنیم شكل شركت, شكل انفرادی, این ها تقسیماتی است كه در 

 بخش خصوصی داریم.

این را نمی گوید, بخش تعاونی را تعریف می كند به عنوان شركت ها و موسسات, كه در  33م: ولی اصل 

 یعنی فرد را به عنوان بخش تعاونی نمی شناسد.بخش و روستا تشكیل می شوند. 

ن: آن ها افراد تحت پوشش تعاونی هستند, یعنی ما عضو بخش تعاونی این ها را قائل نیستیم, می گوئیم 

بخش تعاونی روی این افراد كار می كند, این ها افراد بخش خصوصی هستند, منتهی یک ویژگی دارند كه 

ونی می آید روی این ها كار می كند حاال این بخش تعاونی, موسسات با این ابزار كار ندارند, این بخش تعا

 بیانی كه حاج آقا فرمودند كامالً روشن است می ماند شركت های تعاونی.

 استاد: شركت های تعاونی را شركت های اسالمی محض بگذارید.

 هستند.ن: این شركت های تعاونی قسیم به این بیانی كه فرمودید افراد تحت پوشش 

 در واقع قسیم فرد, افراد تحت پوشش هستند. قسیم موسسات نیستند.

استاد: بله, قسیم موسسات نیستند. این جا هم قسیم نیاورده, شركت هائی, و او, و او استیناف است. و او 

 عطف نیست.

 ن: جزء بخش تعاونی است.

 استاد: بله.
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ک گیرنده ها؟ اگر كمک گیرنده ها بگیرید, افراد ن: بخش تعاونی را شما كمک دهنده ها می دانید یا كم

 كمک گیرنده را هم باید در آن جا بگذارید.

 م: آن وقت كمک دهنده ها می شوند.

 ن: بله, با این بیانی كه شد كمک دهنده ها می شوند, ولی این شركت ها... ایراد پیدا می كند.

 یم چه عیبی دارد؟استاد: شركت ها را اگر به عنوان تحت پوشش موسسات بیاور

 م: شركت خودش مستقالً تعاونی است.

استاد: بله, عیبی ندارد. یک موسسه داریم, مسجد محل هم ده شركت زیر نظرش باشد چه عیبی دارد؟ 

 شركت كمک هائی كه دارد دریافت می كند از طریق آن موسسه دریافت میكند.

 ن: كمک گیرنده از آن استثناء است.

 مک دهنده, بخش تعاونی نیست, بخش تعاونی كمک دهنده ها را تعریف كرده.م: آن وقت می شود ك

استاد: تحت پوشش تعاونی به لحاظ تحت پوشش بودن, به آنها می گوئیم تعاونی, چون موسسه تعاونی به 

 همه كه كمک نمی كند به یک شركت های خاصی كمک می كند.

دهنده ها است و منظور از شركت كمک گیرنده ها  م: یعنی این جا دو تعریف دارد؟ منظور از موسسه كمک

 است؟

 استاد: كه هر دو در عین حال تحت بخش تعاونی هستند.

 م: آن وقت فرد جائی ندارد.

استاد: فرد فقط جائی ندارد. آنچه كه تمام میشود این است كه به حساب این قانون اساسی فرد جائی پیدا 

 نمی كند.

 نجا نمی دانسته.ن: شما معتقدید كه قانون را آ

 استاد: قانون نوشته شده قبل از این حرف ها, آن جا نزاع آن میشود, حاال اصلش نوشته شده است.



388  ···························································································································································  

خالصه فرمایش جناب آقای نهاوندیان این است كه موسسه را فرد تاسیس خیریه بكند و شركت را یک 

زء تعاونی, چون وقف به جمعی بسیار خوب, به حضور تان عرض كنم كه ولی این تقریب وقف می شود ج

اصطالح وقف نسبت به جهت است. اشكال این است كه اوقاف عامه مثل وقف حضرت علی بن موسی الرضا 

علیهما السالم می گیرید یا نمی گیرید؟ این ها ولی آن را دولت شمرده اند دولت حتی المقدور باید در جهت 

 خود وقف به اصطالح عمل بكند.

 خش دولتی مخلوط نیست.م: هیچ چیز از آن با ب

 استاد: زیر نظر اداره اوقاف هست یا نه؟

م: استثناء كردهاند صریح, امام رضا علیه السالم, حضرت معصومه)س(, شاه چراغ, حضرت عبد العظیم, از 

 سازمان اوقاف جدا كرده اند.

است و دولت. استاد: خوب است ولی یک اشكال ممكن است بر آن بشود كه وقف های عامه دست ولی فقیه 

و جواب این اشكال را همین جا بدهم كه در ذهن خیلی هم خلجان نكند, ما این را بیاوریم از طریق برایش 

درست كنیم, بگوئیم اوقاف عامه كه باید در این راه خرج شود, منابعی است كه در زمره منابع تامین گسترش 

سوبسید می پردازد. وقتی موسسات خیریه بروند, یا  امكانات برای این ها به كار می رود, یعنی احیاناً دولت

وقتی شركت های خیریه بروند دولت حاضر است جنس را سوبسید به آنها بدهد. از كجا این سوبسید را می 

 دهد؟ از این اوقاف.

آن وقت یک مقدار از این سوبسید ها را كه پرداخت می كند, آیا كم می آورد؟ كم آوردنش را هم از جائی 

می گوئیم روی آن می گذارد. كه به عبارت دیگر سرپرستی آن در این كه برود برای تسهیالت دولتی  دیگر

دست دولت باشد. عنایت بفرمائید: سرپرستی می شود در مرتبه اجرای خارجی, موسسه دست دولت نیاید, 

كمیت گذاری آن جا نظارت؟ آن باشد, سرپرستی آن برای كمیت گذاری سیاسی آن. هر سیاست گذاری یک 

 متناسب دارد, در شكل كارها و تنظیمات دولتی كه هست.
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دارد كه بخش تعاونی شامل شركت های و موسسات تعاونی تولید و توزیع  33ن: در این بیان, چون در اصل 

است. این تولید و توزیع چه اضافه ای است؟ یعنی این كه كمک گیرندگان تولید یا توزیع می كنند یا اینكه 

 ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع می كنند؟شركت 

استاد: امكانات و شرائط تولید و توزیع را كمک می كنند. یعنی یک وقتی است كه تاكسی می خرند می 

دهند دست طرف, برای توزیع است كه مشمول كلیه شرائط و امكاناتی كه مربوط به امر توزیع می شود مثل 

 مغازه.

 و توزیع.ن: یعنی تعاونی به تولید 

استاد: احسنت, ابزار كار كه می خواهیم بدهیم, چرخ دستی می خریم, تاكسی بار می خریم مغازه احیاناً عند 

اللزوم با حفظ شرائطی, حاال به هر حال امر مغازه را یک كاری باید بكند من روی سر قفلی آن خیلی صحبت 

ری از كمک ها هست كه چرخ درست می كند دارم این ها را كالً یک سری از كمک ها شامل میشود. یک س

برای خیاطی, چرخ درست می كند برای تراشیدن آهن, چرخ درست می كند برای آب كاری ببینید اعانه ای 

كه ما می كنیم, كمكی كه می كنیم گاهی كمكی است برای راه افتادن تولید, گاهی كمكی است برای راه 

 افتادن توزیع.

ی تواند جزو باشد, یعنی با ذكر این دو, نفی قسیم دیگرش شده است و آن اینكه ن: پس اوالً مصرف دیگر نم

 شركت ها و موسسات نمی توانند پول بدهند به عنوان نان شب.

 استاد: احسنت, خیلی خوب.

 ن: پس خیریه هائی كه برای مصرف كمک می كنند معلوم شد آن ها می روند در بخش خصوصی.

 توانیم در این بخش بیاوریم چرا نمی شود؟ استاد: گر چه آنها را هم می

 ن: چون گفته تولید و توزیع.

م: اول ما باید فارق بین محكم و متشابه را روشن كنیم تا بعد بیائیم... این طرف قانون اساسی ظهور دارد در 

 همین چیزی كه االن در جامعه از آن برداشت میشود.



341  ···························································································································································  

ما ظهور شرعی آن را می خواهید بیان كنید, همه حرف سر استاد: نه, ظهور عرفی دارد نه ظهور شرعی, ش

 این است كه ظهور در نزد چه كسی, چه ظاهر می شود؟

ن: ظهور قانونی هم ندارد یعنی با اصطالحات قانون اساسی هم بخواهیم صحبت كنیم, ظهور در آن معنی 

 ندارد چون طبق موازین اسالمی را ذیل آن گفته.

 یید امام قرار گرفته, می شود شرعی.م: از آن طرف هم مورد تا

 استاد: نه خیر, آخر آن هم می گوید از محدوده قوانین اسالم خارج نشود, موجب رشد باشد الی آخر.

 ن: پس شد تعاون به تولید و توزیع.

 استاد: تعاونی تولید, مثل كمک به تولید, كمک تولیدی.

 ن: یعنی ابزار تولید یا خدمت.

 صرفش را كجا, خیریه ها را كه گفتید, اینجا چیزی در قانون اساسی ندارد؟استاد: آن وقت مال م

 والسالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته

 

 



 26جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

25/12/63 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 مدیریت، عاملیت شركت ها و   موسسات

فرمودید سیاست گذار دولت است. سپس بحث م: در جلسه قبل مسأله سیاست گذاری مطرح شد كه 

پیرامون مدیریت و عاملیت مطرح شد. در این جا فرمودید مدیریت در كل ناظم كه سه بخش خصوصی ـ 

تعاونی و دولتی است, مشخص است كه با دولت است. بعد در مورد بخش ها هر كدام در اقتصاد خرد شان 

ی هم در مورد انحصار شكنی دولت صحبت شد و بحث مربوط می شود به خود تعاونی یا خصوصی. مقدار

راجع به عضو شد, كه چه كسی عضو است و در پایان مشخص نشد كه آیا كسانی كه از تعاونی ها كمک می 

گیرند عضو نامیده می شوند یا نه؟ كه ابتدا شما فرموده بودید كه این ها عضو هستند بعد مطرح شد كه این 

 ولی در پایان مشخص نشد كه اساساً به كمک گیرندگان عضو می گوئیم یا نه؟ها تحت پوشش تعاونی باشند 

مسأله كیفیت خروج این ها از عضویت مطرح شد كه به معنی قطع تسهیالت و امكانات دولتی از تعاونی می 

 شود. یعنی فردی كه استعداد زیادی داشته باشد و بتواند خودش را تأمین كند.

د, كه شركت ها و مؤسسات مطرح بودند و جائی برای فرد گذارده نشه بود. نیز صحبت ش 33بر روی اصل 

 یعنی می بایست تعاونی در شكل مؤسسه و یا در شكل شركت باشد.

 استاد: در بحث هائی كه قبالً آقای نهاوندیان می كردند, یكی از چیزهائی كه ذكر می كردند مالكیت بود.

 م: بحث مالكیت تمام شد.

 ست گذاری بود, و دیگر مدیریت و عاملیت و نظارت بود.استاد: یكی سیا

 م: بحث فعالً بر روی مدیریت و عاملیت است, كه مدیر و امل در تعاونی كیست.
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استاد: بنابر بحثی كه عرض كردیم كه اوقاف تولیدی وقف بر جهت بشود برای تولید و یا برای توزیع, آن وقت 

چه مؤسسه باشد چه شركت باشد می توانیم برای آن دو  مدیریت آن در دو شكل مؤسسه و شركت است.

 شكل فرض كنیم.

اساس نامه خاص دولتی باشد كه آنها آزاد هستند, باب وقف هست. به حضور تان عرض كنم كه خودشان  -1

بین خودشان فردی را معین می كنند. پس بنابراین چهار چوبه آن چیز هائی را كه فقط می خواهد بگوید 

انجام عملیات آنجا چگونه انجام می شود, یعنی نصب مدیر و عامل بر اساس وقف نامه می باشد.  این است كه

 اگر شد باب وقف آن وقف مدیر می شود سرپرست. به اصطالح متولی.

م: با این تفاوت كه در وقف متولی حق تولی می گیرد ولی این جا قرار شده كه مدیر و عامل حقوقی دریافت 

 نكنند.

ر خصوصیت شرط می كنند. می گوید كسی را من به متولی بودن می پذیرم كه چیزی دریافت استاد: د

 نكند.

م: آن وقت مؤسسه ای كه كار زیادی داشته باشد, مدیر تمام وقت می خواهد, این مدیر از كجا باید اداره 

 شود؟

می شود, شما ابزار بزرگ استاد: متولی عمالًً همان سر پرست و مدیر است. مؤسسه به آن بزرگی هیچ وقت ن

كردن آن را درست نكنید. یعنی یا فرد این قدر پول دارد كه می تواند خودش درست كند می شود مؤسسه, 

یا آن مقدار ندارد, شب ها بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد هیئتی هستند در جلسات, روضه خوانی ها, به 

حال اگر آنها را هم در نظام های مادی دنیا نگاه كنیم, هر حال رئیس هیئت ها كارشان چگونه است؟ به هر 

گرد آوری یک جمعیت و راه انداختن آنها و بردن آنها برای یک سمینار, یا كنفرانس, یا استقبالی... آن هم 

 یک خرج ها و حساب هائی دارد كه باید یک حقی برای آن قائل شد ولی در تعاونی این گونه كه نیست.
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رق می كند, هیئت ده روز است و آن مدیر هیئت تمام وقت خودش را در این ده روز می م: این با هیئت ف

گذارد ولی این مام سال است و محلی كه گستردگی زیاد داشته باشد هم كمک كننده زیادی داشته باشد, 

 هم كمک گیرنده زیادی داشته باشد احتیاج به وقت زیادی دارد كه مدیر وقت بگذارد.

ست كه می گوئیم یک محله بزرگ را, یک مسجد بگرداند, حاال می گوئیم ده تا مسجد بگرداند, استاد: گاهی ا

چرا یک مسجد بگرداند؟ گاهی می گوئیم كه مدیریت را و همه كارها را یک نفر بكند. حاال می گوئیم نه, اگر 

در خدمت تان جناب عالی در مسجد تان برای این مطلب هلل مدیر شدید, پنج نفر دیگر هم در مسجد 

هستند. شما كار خرد می كنید و می سپارید به آنها, می گوئید شكل كلی آن تا خرد بشود این قدر. مثالً می 

گوئید هفته ای یک شب شما تشریف بیاورید در بخش این طرف محله, شما هم یک شب تشریف بیاورید در 

 هم همگی با هم بیائید. فالن بخش محله, شما هم یک شب... بعد می گوئید یک شب در هفته

به هر حال كار را آیا می شد خرد كرد و تقسیم كرد روی افراد یا نه؟ می خواهیم یک چیز دیگر عرض كنم, 

می خواهم بگویم به همان منطقی كه شما متمركز نمی كنید آن را در دست دولت, به همان منطق هم 

هیئتی سر پرستی یک چیزی را بكند, یک نفر هم متمركز نكنید زیر نظر یک متولی, خرد بكنید آن را. یک 

سر پرستی آن هیئت را بكند, شبی دو ساعت هم می شود. بانک های قرض الحسنه, كمک های خیریه ای 

 كه می شود, چه فرق می كند.

 م: یعنی این ها در حد توان خود شان قبول كنند, مازاد ش را بگویند نه؟

, یعنی مدیریت را می شود یک نفر انجام دهد, می شود یک سازمان برای استاد: مازاد ش را نفر اضافه بگیرند

مدیریت آن درست كنیم. سازمانی كه درست بكنیم از همان وقت های كم, یعنی جائی كه یک نفر بخواهد 

به همه محله برسد, پنجاه نفر رسیدگی كنند, هر پنج نفر زیر دست یک نفر. این پنچ تا مسئول فالن كوچه, 

تا مسئول فالن كوچه... از هر پنج تا یک نفر تحقیق می كند كه در فالن كوچه چه كسی فقیر است,  آن پنج

یک نفر می رود چرخ می آورد. یک نفر می رود موادی كه الزم دارند می آورد, یک نفر این هائی كه الزم 

 دارند صورت برداری می كند و تنظیم می كند و....
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ه حاضرند سعی كنند در بر آوردن حوائج مسلمین, آنها بیایند كمک بكنند می خواهیم بگوئیم كه كسانی ك

به آنهائی كه پول می خواهند بدهند, و انگیزه را انگیزه مادی نكنیم حاال البته ممكن است این جا ها, 

 صحبت های مختلف بشود كه آیا اسالم هم این را می گوید یا نمی گوید؟

و العاملین علیه یكی از مخارج هزینه كردن زكات دادن به عاملین در قضیه جمع آوری زكات می گوئیم 

است, ولی یادمان نرود عاملین مستخدمین حكومت هستند, این جا كه این ها مستخدم حكومت نیستند, اگر 

قرار شد مستخدم حكومت باشند, اصالً خدمتی را كه دارند می دهند از باب اجاره خارج می شود. می رود در 

 یگر.یک باب د

برادر امیری: یعنی جزو قیود باشد اگر این مسیر تعاونی هیچ كس حق الزحمه دریافت نكند, اگر دریافت كرد 

 دیگر تعاونی نمی شود؟

 استاد: بله

 برادر امیری: اگر متوقف شد یک قسمت انجام كاری به یک فردی, و داوطلبی هم نبود چه طور؟

د تا داوطلب پیدا شود, نبریم در باب این كه این بشود جزء استاد: می خواهم بگویم فعالیت فرهنگی بكن

 كاری كه برای اجاره و فالن و اینهاست.

این مسأله, مسأله مهمی است كه بخش فرهنگی ما داشتیم, بخش سیاسی داریم, بخش اجرائی در اهداف. 

این اهداف بحث  یعنی هدف از ایجاد تعاونی چیست؟ فقط آن چیزی كه تأمین وضعیت معاش باشد؟ اگر در

بكنیم در قانون اساسی هم آنها را در آوریم, و بیاوریم ببینیم واقعاً در شرع هم چگونه است؟ این را گفتیم 

 كه,

 . حفظ و رشد انگیزه مذهبی در همكاری های متقابل اقتصادی, یعنی كار مادی محض نباشد, مذهبی باشد.1

 . رشد اطالعات مذهبی2
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ار مذهبی فردی و اجتماعی, یعنی نتیجه آن این می شود كه در بخش فرهنگی . حفظ و رشد میل به رفت3

آدم هم انگیزه و قصدش رشد باید پیدا بكند )ایمانش( هم فهم و اطالعاتش هم رفتار مذهبی او رشد پیدا 

 بكند.

 در بخش سیاسی آن گفتیم:

 . حفظ و نگهبانی اختیارات مشروع.1

 یعنی احكام اساس كار هستند.

 اد هم بافتی معیشت و مذهب بر اساس مذهب.. ایج2

بینید در این مسجد ها كمک می كنند, این جا هم همبافتی بین مذهب و معیشت هست, و لكن بر اساس 

معیشت است. االن انجمن هائی كه در مساجد هست كه به اصطالح كولر و یخچال می دهد, درست بر عكس 

آید مسجد برای این كه یخچال به او بدهند. نه اینكه می آید  این حرفی كه ما میزنیم است. یعنی ان جا می

 مسجد برای خدا و كار گاه هم كه می رود برای این است كه بتواند خدمت بكند به دین خدا.

 . رشد اعتماد در رفتار و همكاری ها متقابل اقتصادی3

 در بخش اقتصادی

 . باال بردن اطالعات در روابط تولید1

 منطقی بین كلیه نیروها و امكانات مادی مشروع بر اساس احكام الهی. جریان متقابل 2

. حفظ و نگهبانی نسبت به میزان تحقق رشد, پیش گیری از آسیب نظام تعاونی به عنوان زیر سیستم نظام 3

 اقتصادی )نظام تخت نظام(

نزاع است آنجا مالحظه كنید اگر بنا شد این برای پول بیاید, سر متولی شدن, سر مستخدم شدن, محل 

كسی كه به قسمت مادی می آید, شما انتظار این را نداشته باشید كه كار موجب رشد انگیزه مذهبی در بین 

مردم باشد. نهایت آن این است كه مردم به فكر می افتند كه از نظر مالی چگونه با این ارتباط بر قرار كنند. 

 فاصله دارد,« اصل»خیلی با  از جهت اقتصادی چگونه ارتباط بر قرار كنند و این
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م: این را قبول داریم ولی حرف سر این است كه اگر مردمی خواستند تعاون بیشتری بكنند, این آقای مدیر 

 دیگر تمام وقتش اجازه نمی دهد كه این كمک های مردمی را

می آید, ما یک استاد: یک نفر هست د محله. مثالً می گوئیم مسجد امام, بگوئیم چون جماعت این جا خیلی 

كاری بكنیم كه صندوق تعاونی مسجد امام , از همه صندوق ها باالتر باشد. یک سیاست هم این است كه نه, 

این گونه نباید باشد. اگر سیاست شما ایجاب می كند پذیرفتن اتحادیه را, یعنی پذیرفتن متمركز شدن بخش 

شما نباید بدتان بیاید باید دوست هم بدارید. اگر  ها را, این جا هم از این كه یک تعاونی بزرگ درست شود,

سیاست شما ایجاب نمی كند چنین تمركزی را, نمی خواهید مسجد هیچ جا نباشد, اال مسجد جامع. مسجد 

در همه محله ها باید باشد. آن وقت مثالً در هر دویست خانواده یک مسجد هست, مراجعه بیشتر از دویست 

 باشد.خانواده نمی تواند داشته 

می خواهم هم عرض كنم كه این دویست خانواده یک مسجد دارند, نداشته باشند, نقض آنها است. در یک 

محل چرا یک مسجد نباشد برای نماز صبح آنها, ظهر آن,. .. حاال یک مسجد هست, دیگر معنی ندارد شما 

كردن, حاال در این ها  خیل كنید كه جمعیت بیشتر از مه هم محلی ها می آیند برای پول دادن و كمک

ممكن است یک سؤاالتی پیش آید كه بعضی از مسجد ها مثالً در محل شان فقیر اصالً نیست, و بعضی از 

مساجد اصالً در محله فقراء است, آن وقت سؤال می كنیم خود این گونه دسته بندی شدن مدرن نتیجه 

 شده. چیست؟ بر چه اساسی بوده كه این گونه شده است؟ این اتفاقی

 

این كه یک غنی در یک محله فقیر نشین نیست وضعیتش هم ایجاب نمی كند كه باشد, به اصطالح شأنش 

هم می گویند خوب نیست كه باشد, آیا قدیم هم كالً همین رقم بوده است؟ یا كالً در اسالم هم همین گونه 

ود دقت كرد. تفاخر خاص می آید؟ چرا به اصطالح یک غنی در مسجد فقیر نیست؟ روی این خیلی می ش

اجتماعی برای او یک فرهنگی درست كرده كه می گوید شأن ایشان نیست كه این جاها باشند, در فالن 
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محله, معنای آن این است كه ثروت را به یک دید امكان بندگی خدا نمی بیند, ثروت را به عنوان وسیله 

 استعالء می بیند.

 كانال تعاونی حل كنیم؟ م: پس ما همه مشكالت كشور را باید از

استاد: یا اجازه می دهید تعاونی را در نظام موجود حل كنیم بعد اسمش را بگذاریم اسالمی. هر كدام را 

 صالح می دانید همان را انجام دهیم.

 برادر امیری: این باید در نظام فعلی پیاده شود.

 یست كه بپذیریم یک چیزهائی را كه.استاد: پس باید آغاز بشود به آن شو. آغاز شدن معنای آن این ن

حاال در محله فقیر نشین متدین ثروتمند هم نیست, یک شب اگر دست یک متدینی را بگیرند ببرند یک 

مسجد, برای این كه ببیند و یک كمكی هم بكند, در حالی كه در اسالم این طور نیست. متدین باید ناراحت 

ادم یا نه؟ همان گونه كه عالم باید ناراحت باشد, من توانستم بروم باشد, ان كه آیا این وظیفه را من انجام د

 بگویم و ابالغ شد یا نشد؟

ابالغ شد حق ابالغش, یا نشد,؟ یک وقت است مثل حاال, كه هم متدینش می نشیند تا بیایند دنبالش, برود 

یرد و وقتی هم پذیرفت به در محله فقراء, هم عالمش می نشیند تا بیایند او را دعوت كنند, او هم اول نپذ

اسالم و صلوات و سر زمین و آسمان منت بگذارد كه قدم رنجه كرده و در این محل كه به هر حال,. .. مگر 

 این كه وجاهت اجتماعی ایجاب كند كه به فالن روستا سری بزند.

چه كسی جاهل  یكی هم نه, طب قضیه این است كه این گونه باشند, طبع قضیه اجماالً دنبال این است كه

 است, اینكه ال یؤخذ من العالم قبل ان یوخذ من الجاهل.

خوب, ما یک فرهنگ تعاونی داریم كه این فرهنگ یا باید اسالمی باشد یا نه. اگر فرهنگ تعاونی اسالمی 

است, خصوصیات خودش را همراه خودش دارد. باز ما خانه یک ثروتمند را كه می بینیم, در یک روستا یا 

له, كه محل مراجعه مردم هست, باز خالی از یک شكل از جاه طلبی و استعال نمی بینیم, خانه بزرگ یک مح
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محله است, در خانه شان باز است و همیشه حوائج مردم را بر طرف می كنند, ولی اینكه نه, او ناراحت باشد, 

 مضطرب باشد.

بزرگتر است برای مردم, خودش آنها را بیاورد  او برود دنبال مردم كارهای شان را انجام دهد و اگر منزلش هم

و احترام بكند برای حوائج آنها, جای ارائه خدمت باشد نه جای ارائه منت. جای مدیریت و حاكمیت بر قلوب 

از راه اینكه خوب خدا یک قدرتی به من داده است كه شما ندارید, نباشد. جائی باشد كه وقتی مردم می آیند 

دم وقتی كه مسئول باشد این گونه هست, وقتی مؤمن باشد این گونه است. هر كسی در آنجا, احساس كنند آ

 میزان قدرتی كه دارد آنجا كه می آید رنگ مسئولیت پیدا كند و بر گردد.

بعد كه می آید بیرون ببیند به اندازه خودش حاال می تواند یک كاری بكند یک رفع حاجتی بكند, دراز 

درش در خانه تشنه اش است, خودش را به خواب بودن می زند تا یک كس دیگر كشیده, استراحت كرده ما

آب بدهد دست مادرش یا اینكه خودش می رود )مگر واقعاً خواب باشد( آب می آورد و وقتی هم می خواهند 

تشكر كنند حالت انفعال در چهر اش ظاهر می شود. قضیه چیست؟ به هر حال بر گریم به خود مسأله تعاونی 

, می خواهم عرض كنم كه متمركز بودن معلوم نیست صحیح باشد خصوصاً با توجه به این كه زكات را ها

ابتداً باید به همان اهل محل داد, بعد اضافه آن را فرستاد و محالت را آن گونه بار آورند كه خودشان در 

رگ این شد, آن وقت شما خیرات روی پای خودشان بایستند و بر هم سبقت بگیرند, حاال وضعیت ایده آل ا

بیائید برای مرحله انتقال از حاال به آنجا روی آن دقت كنید, ببینید چگونه می شود دقت كرد ببینیم راه آن, 

فقط از راه استخدام است یا اینكه اگر یک نفر شبی دو ساعت می آید, یک فرد هست كه خودش هم بلند 

رود برایش چرخ بخرد, با این فرض جور در نمی آید, شود برود در خانه شخص فقیر, خودش هم بخواهد ب

نمی شود. یک فرض این است كه دو نفر دیگر هم كمک می كنند او می رود یک قسمت كارش را می كند 

 حاال اگر دو نفر شد دویست نفر و می خواهند كمک بكنند.

ما یک فرقی بگذاریم آنجا اگر دویست نفر بخواهند كمک بكنند باز اگر دو ساعت باشد كم است؟ حاال اگر 

بگوئیم آن جاهائی كه شركت تعاونی است مستخدم ممنوع. جائی كه مؤسسه تعاونی است شخص می تواند 
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مستخدم بگیرد, متولی باشد مستخدم می گیرد. ولی روی آن یک دقت ها و نظارت ها و كنترل دقیق تری 

 می خواهد.

ی است و آن به عهده خودشان است و بر آنها هیچ م: نسبت به شركت كه بخش خصوصی است, شركت اسالم

 نمی توان اشراف داشت.

استاد: یادمان برود كه شركت تعاونی غیر از شركتی شد كه چیزی تولید كنند, یک وقت شریک می شویم در 

درست كردن قندان, یک وقت شریک می شویم در كمک كردن, می گوئیم این صندوق را گذاشته اید برای 

, همه شیک می شوند در ساختن مسجد, یكی یک تومان, یک نفر صد هزار تومان. می دهد, مسجد ساختن

شریک هستند در ساختن این مسجد. یک مسجدی هم داریم كه از زمین و شالوده اش تا كاشی آن یک نفر 

و كمک  بانی شده, بنا شد اسم آنچه پول از نظر خیرات برای تولید و توزیع گذاشته می شود, )كمک به تولید

به توزیع( بگذاریم تعاون اسالمی. نهایت این تعاون گاهی است با شركت چند نفر انجام می گیرد به آن می 

 گوئیم شركت تعاونی. )تعویض نوار(

حاال اگر یک چنین چیزی را تصور كنیم كه آن وقت شركتی كه چند نفر با هم بیایند كمک بگیرند آن دیگر 

د به شركت تعاونی. شركتی است تحت پوشش تعاونی. آن وقت كلمه شركت خصوصی است كه ربطی ندار

عضویت در تحت پوشش می شود قرار داد یا نه؟ كه بگوئیم كلیه اعضاء كسانی هستند كه به گونه ای تحت 

پوشش تعاونی قرار گرفته باشند اگر تعریف برای عضو بدهیم, اعم از این كه به صورت انفرادی یا شركت 

لین كسانی هستند كه به گونه ای ارائه خدمت به شركت تعاونی می دهند, )موسسه می تواند باشد, كلیه عام

استخدام كند( چون اگر كسی شریک در خیر شد, دیگر مؤسسه از مؤسسه بودن می افتد دیگر می شود 

 ای تعاونی.شركت. بگوئیم كلیه مثالً مدیران, اعم از مدیران تعاونی و اعم از مدیران مؤسسات و مدیر شركت ه

 م: پس آن مؤسسه هیچ فرقی با وقف دیگر پیدا نمی كند.

 32استاد: مؤسسه عین وقف است نهایت با یک فرق. كه وقف اگر برای مصرف شد, دیگر تعاونی مشمول بند 

قانون اساسی نیست, برنج می خواهد به فقراء بدهد, این برای اشتغال نیست, ابزار كه نمی خواهد بدهد. 
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می سازد درمان می كند فقراء را, این جزو مؤسسات خیریه است. حاال مسأله بانک و وام را باید  بیمارستان

در آن دقت كنیم كه آیا وام جزء امور تعاونی صحیح است تلقی بشود یا جزء امور غیر تعاونی؟ آنچه محرز 

ل كار باید كنارش گذارد, است بانک در نظام جمهوری اسالمی دولتی است بنابراین از خصوصیات تعاونی از او

 فكر آن جهت را نكرد.

 م: بسیاری از امور خیریه هم از دایره تعاونی باز خارج می شوند.

استاد: بله, از امور خیریه مثل عزا داری ها, ساختن اماكن مذهبی مثل مساجد, ساختن حسینیه ها, صدقات 

گیرد كه مشمول ایجاد تولید می شود. می شود  و... كار دار االیتام ها, این جا تعاونی یک بخش خاصی را می

در تعریف آن همین جا ما تصرف كنیم و بگوئیم كه نه, كلیه خیریه ها هم تحت همین هستند, خیریه های 

تعاونی, مردم با هم كمک می كنند خیریه درست می شود, آن وقت بحث آن یک مقدار فرق پیدا می كند. 

 ورد به یک چنین چیزی یا نه؟اول باید دید در قانون اساسی می خ

 برادر امیری: آن مصرف اگر باشد نمی خورد مگر توزیع باشد.

 استاد: نه, توزیع هم ظاهراً بعید است بشود

 م: چیزی ته تعاونی نمی ماند.

استاد: چرا, از این به بعد راه می افتد, صحبت از این است كه مردم از این به بعد به فكر می افتد كه صدقات 

 رای مصرف بدهند اولی است یا برای تولید؟را ب

 م: این همان قرض الحسنه ابزار است به جای پول

استاد: قرض نیست, پس نمی گیرد. حاال باز روی همین باید صحبت كرد كه ما خیر را اگر ابزار قرض بدهیم 

ره, وام های تولیدی, باز جزء آن كارهای بانكی محسوب می شود یا نمی شود؟ چون تعاونی از راه وام بدون به

اعتبارات تولیدی, به اعتبارات توزیعی. آن وقت اگر اعتبارات بخواهیم بدهیم ه كسی باید بدهد؟ دولت باید 

 اعتبار تولیدی بدهد؟ 

 برادر امیری: راه وام بدون بهره در خاص تعاونی استفاده نشده, راه كمک به كسانی كه...
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شرائط و امكانات كار برای. ... به منظور رسیدن به اشتغال كامل و  تأمین»استاد: در قانون اساسی است كه 

قرار دادن وسائل كار در اختیار همه كسانی كه مایل به كار هستند ولی وسائل كار ندارد در شكل تعاونی از 

 راه وام بدون بهره, یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص

 (.33منتهی شود و نه دولت را به صورت یک ار فرمای بزرگ و مطلق در آورد )اصل 

خوب, اعتبارات تولیدی و اعتبارات توزیعی به صورت كلی به گونه ای كه سلب اختیار بشد, دولت اعتبار را 

ی می ندهد بگوید جوراب درست كنید, بدهد تولیدی بگوید من اعتبار تولیدی می دهم, من اعتبار توزیع

دهم. دولت پول در بانک بگذارد آقایان بیایند بگیرند مؤسسات و شركت ها, یا اینكه این وام بدون بهره را 

 بگذاریم برای ورود كاالها اعم از مواد و ابزار, بگوئیم تأمین ارز از راه وام بدون بهره است.

ین جا همین كه ایشان سفارش یعنی یک شركت الزم نیست برود برابر كل سفارش پول بگذارد. دولت در ا

بدهد می آورد بدون این ك یک شاهی از او ارز بخواهد بعد هم كه خواست آن را بفروشد این ابزار و وسائل را 

در اختیار مؤسسه می دهد, در حقیقت این... یک ماشین تراش است, شما سفارش می دهید كه ما پنج 

خواهیم, ده ماشین خیاطی می خواهیم. یک ماشین ماشین تراش می خواهیم, دو ماشین ژاكت بافی می 

تریكو بافی می خواهم. من كه بانک هستم سفارش مؤسسه شما را, با سفارش مؤسسه آقای... می خواهم از 

خارج بخواهم, نمی گویم بیائید به من وام بدهید, نمی گویم پولش را بدهید... كارهایش را خود بانک مسئول 

 وزارت بازرگانی, به وزارت صنایع.. من نمی روم. بانک كارهایش را انجام می دهد,است انجام دهد. یعنی به 

 برادر امیری: بانک تسهیالت در اختیار شركت ها و مؤسسات تعاونی می گذارد.

استاد: این تسهیالت را اصالً می شود به عهده یک عده مأمور خاص گذارد, می شود هم به دست خود بانگ 

ا كه دولت در امر تعاونی ها ایجاد می كند, چون با شد دولت سیاست گذاری بكند و در گذارد. تسهیالتی كر

اجرای سیاست هم كمیت گذاری بكند, كمیت ها را به جای اینكه برساند به دست خود مصرف كننده, 

هم بگذارد از راه این كه مالیات از آنها نگیرد, تخفیف بدهد تسهیالت مال درست كند, تسهیالت اعتباری 

 درست كند وام بدهد.
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یعنی جمع و جور شده همه این ها رفته در مركز به مان تعاون آنجا یک دانه به اصطالح بخش مسئولی كه 

دارد یا اداره ای كه دارد یا بنیادی یا سازمانی كه دارد فرقش این است كه گاهی سیاست گذاری می كند 

ت كه نه, سفارشات را از پائین می گیرد, دیگر چند خودش هم می رود می بیند چند دستگاه باشد, گاهی اس

دستگاه باشد به عده او نیست, بله وقتی كه دولت می خواهد این را بیاورد, گاهی كه سفارشات زیاد است 

بودجه ای هم كه تخصیص داده است نسبت به این كم است, می گوید من این قدر سوبسید می پردازم, 

ازم, گاهی است كه سفارشات زیاد نیست كم است, االن تازه تعاونی ها می تومانی دو ریال سوبسید می پرد

خواهد در كشور راه بیفتد, مؤسسات آن تازه می خواهد درست بشود, تازه می خواه شركت های آن درست 

شود, می گوید ك خیلی خوب من تومانی پنج ریال سوبسید می دهم ـ یا مثالً روی توزیع سوبسید چندانی 

 مگر روی ابزار آن.نمی دهد 

پس بنابراین پول, ارز آن را دولت قرض می دهد تا بروند بگیرند و بیاورند, آن زمانی كه می خواهد تحویل 

مؤسسه بدهد كه به نرخ ارزان تر از بازار آزاد است, می تواند برود بازار آزاد بخرد, بازار آزاد روی آن مثالً یک 

هزار تومان برای ارز  211هزار تومان وارد كند, مجبور شده است نفر كه رفته چرخ تراش به قیمت بیست 

هزار تومان را به آن اضافه رده  2111بگذارد, برای سفارشاتش, خوب كلی روی آن آمده بعد این ها را یعنی 

هزار تومان شما از بانک كه می گیرید نه مالیات دادید و نه پول گذاشته اید  251و در بازار فروخته آن را 

لكه یک چیزی هم سوبسید روی تولید داده اند خدماتی هم كه انجام گرفته دردسر آن با شما نیست, ب

تسهیالت آن فقط از طرف دولت است. حاال برای خود آن تسهیالت در اجرای سیاست گذاری دولت ما می 

د بنیاد در یک شكل توانیم در این جا نباید تعاون را بپذیریم البته با حفظ جوانب احتیاط كه مالحظه كنی

متمركز نشود, بلكه قوانین آن گونه ای باشد كه ملت سفارش دهد, نه او سفارش دهد كه این كار را بكنید, 

آن كار را بكنید, یا اعزام كنید, گرچه اگر شما مؤسسات تعاونی را هم آزاد بگذارید و دولت هم بخواهد آن 

 زیر بار آن نمی روند.كار را بكند و برای مردم صرف نكند, مردم دیگر 
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برادر امیری: اگر این گونه شد نیازی به بنیاد تعاون نیست چون شركت ها و مؤسسات با بانک ها است دولت 

 هم آن باال نحوه ارتباطش را سیاست گذاری می كند, دیگر واسطه ای نمی خواهد.

 ید برود پر كند.استاد: می خواهم ببینم چه كسی باید پروفرم ها را در وزارت بازرگانی با

 برادر امیری: شركت و مؤسسه

استاد: شركت و مؤسسه برود برای پر كردن یا اینكه یک مسئولی داشته باشد ك بانک سفارشات را بفرستد 

 برای آن مؤسسه, آنها خودشان كارهایش را پیگیری بكنند.

 برادر امیری: باز متمركز می شود.

 جزو حیطه تصرفات شان نباشد كه كم و زیاد بكنند. استاد: چرا, اگر آنها حق نداشته باشند,

 برادر امیری: هر شركت و مؤسسه تعاونی فرستاد آنها موظف به پیگیری باشند؟

استاد: بله یک احتمال دارد كه بگوئیم این مثالً خوب است یک چنین دستگاهی باشد برای كمک كردن. یک 

كار را حل نمی كنند وقتی كار را به دست آنها دادی  احتمال دیگر هم است كه نه, این چیز بدی است آنها

دوباره یک نفر از مؤسسه باید برود در بناید تعاون, ببیند پروندهای كه فرستاده اند پشت كدام میز گیر كرده 

است, این هم یک احتمال است, حاال درباره تامین آنها, آن را هم می توانیم بعداً جایش را درست كنیم به 

م می كنیم كارهائی را كه االن به دست وزارت كشاورزی, وزارت خانه های مختلف در باب های جای او. ك

 مختلف كه هست, آن افراد را انتقال می دهیم, می شود چنین كاری كرد یا نه؟

برادر امیری:. .. شركت ها و مؤسسات تعاونی دیگر كارهای شان باز هم باشد برای شركت ها. یعنی یک 

 كارش واردات است برای شركت های تعاونی دیگر.شركت تعاونی 

استاد: این هم یک حرف است, یک حرف دیگر هم باز می شود انجام داد و آن این است كه تقسیم كرد اسم 

مؤسسه شركت را مؤسسه را برای وارد كردن خدمات برد, و شركت را برای توزیع آن. ولی البته باز اضافه 

 رد,بكنیم كه مؤسسه بماند برای ف

 برادر امیری: در قانون اساسی هر دو آنها غیر تولید و غیر توزیع دارد,
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استاد: به اضافه این كه شخصاً رسول اهلل)ص(. .. آن وقت نهایت سؤال این است كه آیا به هر حال وارد كردن 

ید تو این گروهی كه در مسجد یک روستا درست شده است و حوائج آن روستا را می بیند به این واحد بگو

بورد پروفرم در وزارت بازرگانی پر كن, به این راحت تر است كه بگوئید دولت به تو وام می دهد تو برو از بازار 

بخر بعد آن كسی كه به تو می فروشد از تهران می خرد, تهران آن تاجر و یا دفتر نمایندگی می رود پروفرم 

 روفرم پر كن این نمی شود.پر می كند این می شود ولی به او بگوئید كه تو برو پ

برادر امیری:. .. در شرائطی كه بازار سیاه نباشد بعضی شركت ها كارشان همین است خرید ماشین آالت و... 

 آنها خودشان ورد می كنند و درصدی می گیرند و می فروشند.

انی خارجی استاد: كه آنها را خصوصی وارد كند, بررسی این وابسته می شود به آن چیزی كه در بازرگ

صحبت كنید. پس ی توانیم این جا را یک گونه دیگر بیان كنیم می توانیم باز یک احتمال دیگر هم ذكر 

كنیم, می شود بگوئیم تعاونی های تولید معنای آن این است كه ابزار تولید بدهیم تعاونی های تولید اساساً 

ین جا )یادمان نرود كه( تعاون به توزیع تعاونی هائی هستند كه وارد می كنند و می فروشند, چون در ا

وسائل نقلی خریدن, مغازه خریدن, جزء اعتبار های تولیدی كشور به حساب نمی آید, ولی اگر ما همه تعاونی 

ها را قرار دادیم برای تولید, توزیع آن را توزیع مواد و ابزار به این تعاونی ها قرار دادیم كه آنها هم یک كمک 

 دارند می كنند.

برادر امیری: كه اگر كسی خواست مغازه ای بخرد و فروشنده بشود این تعاونی ها به او دیگر كمک نمی 

 كنند؟

استاد: دیگر به او كمک نمی كنند, ولی ارگ خواست چرخ بگیرد این یک نحو به اصطالح تخصیص خاص در 

ای شده است كه توزیع  شغل هست ولی با توجه به امور خاص كه بخواهیم بگوئیم كه وضعیت كشور گونه

بیش از اندازه االن وجود دارد و تولید خیلی خیلی كم است پذیرفتن این به عنوان برنامه زود گذر كه خوب 

 است, می شود به صورت یک تبصره این را قید كرد.

 برادر امیری: یعنی در قانون عام نباشد.
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توزیع را بر گردانیم به حضور تان خرید ابزار توزیع و استاد: حاال اگر بنا شد در قانون عام باشد, اوالً تعاونی 

ارائه دادن, ثانیاً در مرتبه ثانی قرار بدهیم تا زمانی كه چنین است مگر در آنجائی كه چنان باشد. یعنی با یک 

قید و شرطی مطلب را حل كنیم. به نظر می رسد كه به هر حال كا نیازمند به یک تعاونی های توزیع در این 

ستیم ولی یخ خطراتی دارد كه بعداً خطرات آن را عوض می كنیم, از جمله خطرات این است كه یک سطح ه

تمركزی در این جا پی ریزی می شود چه به دست دولت باشد چه به دست مردم باشد یعنی یک چیزی در 

 شكل اتحادیه و بنیاد دارد درست می شود.

 والسالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته





 27جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

28/12/63 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 واحد طرح و برنامه طرح كلی تعاونی 

م: جلسه گذشته عمدتاً روی عاملیت و مدیریت بود و قسمت اعظم آن بحث گذشته در رابطه با مدیر بود كه 

قوق است در این جا مساله ای مطرح فرق میكند با مدیریت در وقف, زیرا مدیریت در اینجا بدون دریافت ح

بود كه اگر بگوئیم مدیر حقوق دریافت نكند, پس زندگی مدیر از كجا تامین شود, با یک موسسه و شركت 

وسیعی كه بخواهد اداره كند, كه بعداً شما )حاج آقا( فرمودید كه نمی گذاریم گسترش پیدا كند, یعنی ابزار 

گسترش را در اختیار نمی گذاریم به جای اینكه مثالً یک موسسه گسترده گسترش را از بین می بریم یا ابزار 

ای در یک محله باشد, این بین ده مسجد تقسیم بشود و خرد بشود, یا از آن طرف تعداد افراد زیاد شود و هر 

 قسمت كار به عهده یک فردی واگذار شود.

خودش در اختیار تعاونی ها قرار می  در قسمت آخر بخش تسهیالتی بود كه دولت در اجرای سیاستگذاری

دهد, از قبیل دادن سوبسید و غیره, و گفته شد كه این شركتها و موسسات به چه كیفیت تولیدی باشند یا 

توزیعی؟ كه آیا یک قسمت توزیعی باشند و موسسات بیایند توزیعی باشند, ابزار را بگیرند بیاورند در اختیار 

 حث های مختلفی شد و نتیجه كامل گرفته نشد.شركت ها قرار دهند كه اینجا ب

استاد: در بحث گذشته یكی از نكات كه روی آن تكیه شد این بود كه موسسه حق گرفتن مستخدم و حقوق 

دادن داشته باشد, چون اگر دیگران آمدند كار كردند در آنجا قربه الی اهلل, آنجا می شود شركت. یعنی وقتی 

نفر هم پرسنل می گیرد, خرج می دهد و یادمان هم  21می كند, ده نفر یا  یک نفر می آید سرمایه گذاری
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نمی رود كه در آنجا دیگر احتمال سوء استفاده هم نمی آید. سرش این است كه ناظر خودش كسی است 

واقف است, ببینید یک وقتی است كه مثالً عرض می كنم بنده را می آورند متولی یک جائی می كنند من به 

افتم كه نفر اضافه كنم چون خودم نیستم كه بخواهم خرج دهم مردم دارند پول می دهند, احیاناً فكر می 

 خرج را هم میتوانم خرج تبلیغاتی بكنم, تا سود پول بیشتری جذب شود.

یعنی در اینصورت من توانسته ام كاری بكنم كه مردم یک پول بدهند به ما, سر و صدای تبلیغات آن هم 

مصرف واقعی وقف در جهت هم اصالً نرسد یا خیلی كم از آن برسد دولت وجهی را كه االن زیاد باشد به 

خرج بودجه جاری اش می كند, گاه چندین برابر خرجی است كه در همرانش خرج می كند, خصوصاً اگر از 

كه برای عمرانی اش حذف بفرمائید تاسیساتی را كه برای وزارتخانه ها درست میكند اعم از ساختمان هائی 

خود ادارات و وزارتخانه است یا مسائل نقلیه ای كه هست یا مثالً منزلی را كه برای افراد دولتی هست, چون 

واقعاً دولت كه ملت مستخدمش نمی كنند كه بیاید برای خودش خانه بسازد یا برای خودش محل و 

 م یک خدمتی.تاسیسات بسازد یا موتور بخرد و. .. همه اینها را میخواهد برای انجا

هر گاه كه در شركت آزاد بگذارید و بگوئید كه میتوانند خرج بكنند, یک چنین خطری پیش بینی میشود 

ولی در موسسه این پیش بینی نمی شود, چون از كسی نمی خواهد پول بگیرد خودش می خواهد خرج كند, 

دام... مگر اینكه بگوئیم لذا به صورت یک شركت خصوصی برخورد میكند نسبت به اصطالح نفر و استخ

بخواهد از عملش استفاده تبلیغاتی بكند به نفع سیاست خودش, یعنی كل كار تعاونی را به نفع سیاست 

بخواهد بچرخاند كه او حرف دیگری اصالً میشود. آن یک مشكل اقتصادی نیست یک مشكل سیاسی است 

 حیاناً كمک به موسسات را خیلی كم بكنید.كه اگر شما توانستید یک ضوابط خاصی را پیش بینی كنید یا ا

لزومی ندارد كه كمک به موسسات عین كمک باشد كه به شركتها میشود. خود زیاد بودن مخارج هم برای 

پرسنلی كه آنجا هست كه مجانی نیست موجب این میشود كه عمالً یک درجه از تضعیف را برخوردار شود. 

هزینه به دلیل اینكه بر دوش خود موسسه است رشدی را پیدا  این جا ممكن است مدیریت بهتر باشد ولی

نمی كند كه در شركت كه مدیریت احیاناً ممكن ضعیف تر باشد, چون كارگر و خدمات را مجاناً دریافت می 
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كند رشد آن معلوم نیست از آن كمتر باشد, با اضافه اینكه دولت هم ممكن است باز یک امتیازی برای 

 شركتهای تعاونی از امتیاز بیشتری برخوردار باشند تا موسسات تعاونی.شركت قائل بشود, 

نكته دقیق تری كه قرار شد روی آن فكر شود این است كه حاال موسسه یا شركت, درست شده در یكی از 

دهات شهرستان الر, فسا... این از آن روستائی كه فاصله اش با مركز خیلی زیاد است یعنی قاعدتاً وقتی كه 

به صورت خصوصی می آید شش ده فسا, می آید از خود فسا جنس می خرد فسا می آید شیراز می  جنس

خرد, شیراز می آید تهران می خرد, تهران تاجر می آید پروفرم صادر می كند و از خارج و یا از داخل به هر 

م به عهده آن شركت یا حال طبق فنون خاص خودش, حاال آیا واقعاً ما می توانیم پر گردن پروفرم را بگذاری

 موسسه ای كه در شش ده فسا هست؟ یا نمی شود چنین كاری بكنیم.

باید حتماً یک شبكه توزیعی بخرد, این شبكه توزیعی اش حاال به صورت غیر متمركز باشد, یا متمركز باشد 

ه تصور شد كه خاصیت تصمیم گیری به باال در آن نباشد, یا اینكه شكل های مختلف... یكی از شكل هائی ك

بگوئیم اصالً این تعاونی های توزیعی را كه در قانون اساسی گفته تعاونی تولید و توزیع, تعاونی توزیع معنای 

آن این است كه یک تعاونی هائی بزنیم كه )تعویض نوار( تراش كاری یا ماشین سنگ بری یا پرس... چیزی 

سودی روی آن نكشند دولت سوبسید بدهد وام بدهد, یعنی هم آن را بیاورند و « فسا»كه از خارج آوردند, تا, 

این موسسه توزیعی كه در این جا شركت یا موسسه توزیعی كه هست, روی آن بادی یک دقت های خاصی 

بشود, وقتی پروفرم پر می كند آتن پروفرمی را كه به نام تعاونی های پر می كند, الزم نیست در بانک 

ت كه ریال بدهد, ارز بخرد به عنوان سفارشات, بلكه صرف تقاضا كه می كند مركزی ارز بگذارد, الزم نیس

بانک مركزی مسئول هست كه به عنوان كمكی كه به بخش تعاونی می خواهد بكند خودش سپرده سفارش 

 را ثبت كند از مال دولت.

كی از كمک هائی ماه بیشتر و كمتر, طول می كشد تا بیاید وصول كند جنس را بدهد دست این, ی 3ماه,  6

كه دولت می تواند بكند این است كه این جا پول از طرف این ها بیاید, یا بعد هم كه به این ها می دهد نقد 

ندهد كه بگوید فوراً پول بدهید, بگوید سه ماه می دهم این ها هم در ظرف سه ماه از مركز بفرستند به شی 
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ول را بپردازد و چرخ را بخرد, بعد پول ها جمع آوری شود بر راز و فسا, آن جا تعاونی و تولید شش ده بیاید پ

گردد آنجا, این ها بتوانند بپردازند. یعنی یک واسطه مجانی فكر شود, البته این جا باید اضافه كنیم كه 

تعاونی توزیع هم نباید حالت سود دهی داشته باشد, باید كب چیز دیگر را هم روی آن مواظبت داشته باشیم 

ن كه نتوانند از كنار این وارد كند و بعد خودشان در بازار بفروشند, یا اینكه یک چیزی را بر یک چیز و آن ای

 دیگر مقدم بدارند.

این یک خطر داشت, تعاونی توزیع را به این معنی تعبیر كردن, كه این دوباره عمالً شكل اتحادیه و تمركز را 

 در یک صورت دیگر ایجاد نمی كند؟

صحبت شد كه بگوئیم بنیاد تعاون این كار را بكند, دولت این خدمات را انجام دهد, نهایت یک شكل دیگر 

دولت تعیین كننده اینكه چقدر چرخ الزم است وارد شود, تخصیص آن را دولت حق نداشته باشد تخصیص 

ر این جا آن بر عهده سفارشاتی باشد كه می آید, دولت نظر تسهیلی داشته باشد نه نشر تخصیصی. البته د

اشكال كوچكی به ذهن می رسد كه محدودیت ارزی آیا ممكن مانعی را پیش بیاورد كه بگوئیم دولت نی 

تواند, یعنی سراسر ایران كه این همه چرخ سفارش می دهند, طور می شود؟ دولت واقعاً می تواند همه این 

رجی و تجارت داخلی تا چه اندازه تثبیت ها را بپردازد یا نه؟ عالوه بر این دوباره شبكه دولتی در تجارت خا

 می شود به این صورت؟

یک فرض دیگر هم این است كه وجود رقابت این كه این ها می تواند, آزادند تعاونی ها كه از شركت 

خصوصی بخرند یا از دولت بخرند. یعنی اشكال تجارت خارجی را به طور كلی این جا نمی شود عالج كرد. 

د بودن این ها معنای ان این است كه اگر واقعاً خصوصی هم خواست اجحاف بكند ولی این هست كه آزا

نتواند به ضعفاء اجحاف كند. این مقدار بحثی بود كه آن روز شد و قرار شد مورد تامل و تفكر قرار گیرد, كه 

 به دولت یا مردم سپردن آن در شكل تمركز در نیامدن آن چگونه می شود )این دومین مطلب بود(.

ن: وارد شدن در این كه دوال چه تهسیالتی می تواند برای تعاونی ها قرار دهد و چه كمكی؟ این زیر مجموعه 

ای است از این كه دولت اصوالً چه اختیارات و وظائفی دارد و فقط این نیست ما اصوالً حربه ها و ابزار هائی 
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های مالی. االن در این اقتصاد كه ما  كه دست دولت است به طور كلی بگوئیم سیاست های پولی و سیاست

داریم یک اختیاراتی دست دولت هست كه البته با آن مطلوب اختیارات حكومت اسالمی تفاوت كامل دارد. 

االن حضرتعالی مثال فرمودید در مورد سپرده برای گشایش اعتباری كه دولت بگوید تعاونی ها صفر درصد 

و بخش خصوصی را مثال بگوید صد در صد داشته باشد. این را  سپرده داشته باشند برای گشایش اعتبار

مفروض گرفتید كه به اصطالح نحوه اعتبارات همین گونه است و نقش بانک مركزی با بانک ها همین طور 

 است و این ابزار در دستش است.

ح در صورتی كه قرار است روی این در جای خودش بحث كنیم كه جزو طرح های زیر ساخت به اصطال

سیستم بانكی و پولی و اعتباری چگونه است؟ اصال اگر ما شک داشته باشیم در مورد این گونه قوه اعتبار 

دهی سیستم بانكی مشروعیت دارد یا ندارد خود این خلق پول كه توسط بانک ها صورت می گیرد آیا چه 

شیم, این اصال از حیطه اختیارات چیزی است درآن آیا غرر خوابیده یا نخوابیده است؟ اگر آنجا بحث داشته با

 دولت و اعمال سیاستهای او در می آید.

من میخواستم در عین حال كه آن بحث در جای خودش ضروری است اما در این جا به كلی آن بسنده 

كنیم. یعنی اینكه دولت اگر می خواهد تسهیالت و تشویقاتی داشته باشد, این تسهیالت و تشویقات را بطور 

رای این تعاونی ها قبل از بخش خصوصی می باید قرار دهد به لحاظ این تصویر و این هویتی كه اولویت ب

 برای تعاونی ها پیدا شد كه اصال هدف آن كمک به كسانی است كه توانائی كار دارند ولی ابزار كار ندارند.

كه تعاونی خودش تولید آن وقت در قسمت تعاونی توزیع كه فرمودید ما در تعاونی تولید مگر گفته بودیم 

كند برای این ها؟ چنین حرفی نزده بودیم. یعنی در آن قسمت كه تراكتور بدهد, چرخ خیاطی بدهد... گفته 

بودیم امكانات فراهم كند برای كسانی كه چرخ خیاطی می خواهند بگیرند, بروند تولید كنند. در تعاونی 

ارد؟ او چرخ خیاطی می خواست كه بگیرد تولید كند, توزیع هم همین رابطه را برقرار كنیم چه اشكالی د

یكی دیگر می خواهد كه بگیرد و بفروشد, یعنی در واقع این تعاونی است باری كمک به تولیدكنندگان, كه 

اسم آن تعاونی تولید شده است. یک تعاونی دیگر هم داریم كه به كمک توزیع گران, می شود تعاونی توزیع. 
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زیع گر قرار مان این بود كه خود آن كمک گیر فعالیت اقتصادی اش فعالیت اقتصادی هم تولید گر و هم تو

 بخش خصوصی است. 

 استاد: ما چه بكنیم نسبت به اینكه این ها )تعاونی ها( خالصه بیایند از بازار آزاد بخرند؟

صوصی باشد, بخش نهاوندیان: می توانند بخرند از هر منبعی كه می توانند بخرند. حاال این منبع ممكن خ

خصوصی اجازه دارد بازار در اختیار داشته باشد. دولتی باشد, برویم وقتی كه وظائف دولت را خواستیم بحث 

كنیم ببینیم كه آیا دولت می خواهد در امر تامین اجناس چه تجارت خارجی چه توزیع داخلی دخالت كند 

نیم به نظر من آن اشراف الزم نیست و مطلب یا نه؟ ما این جا بخواهیم باری آن مطلب تعیین تكلیف بك

شكسته و بسته می شود! یا اینكه خود تعاونی ها این عمل را داشته باشند, این بحثی است كه این جا تكلیف 

آن را می شود تعیین كرد كه آیا ما می خواهیم كه تعاونی های شبكه ای, تعاونی های سرویس دهنده, چون 

فی كه شده است فقط ابزار كار می دهد به كسانی كه می خواهند فعالیت تاكنون تعاونی در این تعری

اقتصادی كنند. )این را خوب است بحث كنیم( آیا می خواهیم تعاونی هائی كه خودشان پل واسط باشند, 

تعاونی باشد كه به عنوان تعاون نه به عنوان بخش خصوصی, از این دست بگیرد و از این دست بفروشد. چون 

ر تعاونی تاجر خواستید درست كنید دیگر در این كمک نیست, یک امر داد و ستد انجام می دهید. از شما اگ

 این طرف می خرد و از طرف دیگر می فرو شد.

استاد: البته می شود تعبیر كمک كرد كه مزد نمی گیرد روی آن, تعاون و كمک می كنند در این كه این را 

 رند برسانند,از این جا به آنهایی كه احتیاج دا

 ن: یعنی دقیقا آن ابزار تمركزی را كه مرتبا از آن گریز داریم,

استاد: دو اشكال به آن وارد است. یكی مسئله تمركز است. این كه علی فرض تمركز را هم حل كردیم, یعنی 

وسسات كه آنجا را هم قید كردیم كه بالمره نباید به صورت اتحادیه در بیاید, یعنی هر یک از شركت ها و م

سراسر كشور هستند از هر یک از شركت ها و موسسات دیگر كه برای توزیع باز شده می تواند بخرد, یعنی 

می تواند بیاید از ورامین بخرد می تواند بیاید شبكه ای آن « شش ده فسا»یا آن, « فسا»تعاونی به اصطالح 
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ن یک اشكال دیگری من می بینم عالوه بر را خرد بكند مثل تجار بشود, مثل بخش خصوصی, ولی ذاتاً در آ

اشكال تمركز و آن این كه اصل مالكیت در اسالم, بخش خصوصی است تعاونی را در این شكل كه االن ما 

داریم اوقاف و خیرات را جهت می دهیم برای این كه آن آسیبی كه به ضعفاء در مال خورده از طریق روابط 

ت و... و خرد كرده اند یک افرادی از جامعه را به خاطر یک روابط نا غیر اسالمی, نمایندگی ها و انحصارا

حقی, این را زیر بغل بگیریم و لذا در نظرمان این گونه بود كه این انتقال است؛ع پلی است انتقالی اولویت 

 دادن آنها كه قطعاً معنی انتقال می دهد یعنی آن وقت بر اساس رشد سرمایه, حل می شده به نفع یک عده

خاص, حاال می گوئیم نه خیر نباید این گونه باشد. كسانی كه مستعد هستند با استعداد های خدا دادی در 

بین مسلمین و اهل تقوی هستند و هم قدرت و عرضه دارند و هم آدم های صالحی هستند این ها هم 

 بتوانند رشد بكنند.

بخش خصوصی بقائی پیدا كند یعنی به عبارت معنای آن این نیست كه ما نگذاریم « بتوانند رشد كنند»این 

دیگر هر گاه بنا شد كه تجار برای تجارت خارجی و داخلی باشند تعاونی ها هم باشند نه به عنوان تاجر. تجار 

ضعیف از بین نمی روند. چون به هر حال ماشینی را كه این ها می خرند یک درصد سود آن را آنها می برند, 

به موسسه می گوی كه هر تعاونی, هر ماشینی را كه شما بخرید فیش خرید آن  دولت می خواهد كمک كند

 را تحویل بدهید, معلوم می شود كه این را خریده ای و به فالن آقا داده ای.

تحت نظارت ما مسلم شد كه این ماشین »آن آقا هم رسید این كه این را به من مجانی داده اند برای ما 

شما. بانگ بالفاصله حساب می كند, می گوید مثالً مقدار پولی را كه این برای ارز  خریده شده و داده شده به

% 51سپرده, مدتی را كه سپرده... همه حساب ها را می كند بر می گردد به شركت تعاونی می گوید كه ما 

 این ماشین تراشی كه خریده اید, پول آن را به شما بر می گردانم.

در نزد دولت یک اعتباری دارد اگر دولت بتواند وام بدهد و آن سیاست اعتباری یا این كه االن شركت آمده 

صحیح باشد, جائی كه وام بدهد به فالن تاجر و یا وام بدهد به فالن كارخانه دار, می آید به شركت تعاونی 

به شما بدهم  % پول ماشین ها را می توانیم اگر شما نداشته باشی بروی از بازار بخری وام81می گوید ما تا 
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بهره نگیریم خودت بروی بعداً كه مردم خیرات شان را آورند شما می آئی می پردازی كه عمالً جائی كه به 

میلیون رد می شود به دویست شركت  211خیامی وام داده می شد یا داده می شد به القانیان, حاال آن 

 تعاونی یا بیشتر وام داد.

تعاونی ها رساند بدون این كه شبكه ای وجود بیاید. حفظ بخش خصوصی بنابراین كمک دولت را می شود به 

در شكل نمایندگی گرفتن از خارج داشتن اعتبارات بانكی, داشتن انحصار در داخل كشور, حتماً از اموری 

است كه باید بشكند یعنی جزء چیزهائی كه نمی توان پذیرفت وجود كلیه روابطی است كه حل می كند 

ت شدن شركت های عقد الزم به صورتی كه دولت اصل قرار بدهد دولت باید اصل قرار دهد قدرت را, درس

 كه عقد جایز است. اصلی كه در محضر ها باید نوشته شود این است كه شركت عقدی است جایز.

معنای این كه یک شركت ده میلیونی را ببندید به خرید و فروش یک خودكار ضمن یک عقد الزم دیگر 

ید. این را باید حساب كنید كه معامله سفهی نباشد معامله درست باشد خصوصیات آن را ذكر تمامش كن

كنند. اصالً می تواند جزء شرایط یک خودكار قار بگیرد یک معامله بزرگ؟ یا بالعكس آن همیشه می تواند 

باید شكست  باشد. به حضور تان عرض كنم كلیه روابطی متمركز در بخش خصوصی را ایجاب می كند آن را

 مركز های غیر اسالمی, كه تمركز اسالمی به آن معنا اصالً قابل تصویر نیست. حاال وارد بحث نشویم.

ولی حاال بعد از این كه آن را از راه خودش بشكنیم )بحث بخش خصوصی این جا نمی كنیم( آیا باید با 

رزه كرد؟ اگر اصل این باشد كه تعاونی ها بخش خصوصی از راه خودش مبارزه كرد یا باید از راه تعاونی ها مبا

اداره بكند تجارت و تولید كشور را, باید از راه تعاونی ها مبارزه كرد, اگر بر عكس اصل این است كه بخش 

خصوصی اداره كند, او هم هست كه می آید این انفاقات را می كند تعاونی را پل زده ایم كه ضعفاء به بخش 

د ما آنها را از راه تعاونی قید بزنیم, آنها را باید از راه قوانین خود شان قید بزنیم, خصوصی برسند این جا نبای

یعنی قوانین غیر اسالمی را بر داریم و جای آن قوانین اسالمی بگذاریم بله در اولویت دادن نسبت به اعتبارات 

ه قبالً آنها داده اند انجام بدهیم بنا بر مصلحت و تعریفی كه از رشد داریم باید یک مقدار واتاب آن تابی را ك

 تا آنها یک قدرتی پیدا بكنند, نسبت آن با هم بعداً باید مالحظه كرد و روی آن دقت كرد.
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 بنابراین دیگر تعاونی توزیع به آن معنای توزیع گر با این بیان الزم نمی شود.

 ن: كمک كننده به توزیع می شود.

. حاال آیا بخش دولتی هم می تواند این تجارت را به دست بگیرد برای استاد: همان بحثی را كه قبالً داشتیم

تعاونی ها و كمک كند به آنها یا كمک را باید از طریق خود این موسسات انجام دهد؟ یعنی اعتبار بدهد به 

 این ها تا بتوانند بخرند. مثل این ك باز در این جا با این بیانی كه عرض شد حل شد كه دولت شخصاً نمی

تواند تجارت كند. بلكه باید اعتبارات یا مالیات یا خصوصیات یا انفاقاتی را كه قبالً نسبت به بخش خصوصی 

 داشته است, حاال چرخش را عوض كند به بخش تعاونی داشته باشد.

برادر امیری: كمک دولت از این جا پیش آمد كه در قانون اساسی ذكر شده از راه وام بدون بهره, كمک به 

ید و توزیع از راه تعاونی از راه وام بدن بهره یا هر راه مشروع دیگر, كه این بحث كه پیش آمد كه در قانون تول

 اساسی ذكر شده یک راه كمک به تعاونی است كه پای كمک دولت به میان آمد.

واند بدهد, استاد: ولی یک سؤال دیگر در این جا مطرح می شود و آن این است كه آیا دولت بالمره وام نمی ت

مثالً اگر وضع سیستم بانكی را عوض كنیم, جائی كه دولت در آن صورت هم می تواند وام بدهد از طریق 

 بانک به مقداری كه پول بگذارد در بان از اعتبارتش.

ن: یعنی یک حق مصرفی را یک جائی ایجاد می كند از یک جائی دیگر كم می كند. ولی سیستم بانكی 

 می دهند بدون این كه از جائی كم بكنند.موجود یک حق مصرف 

استاد: یعنی از جیب مردم كم می كنند بدون این كه مسی بفهمد, نه این حق مصرف را همین گونه كه می 

فرمائید پولی را می گذارد در بانک جزء بودجه تصویبی مجلس زا مالیات است از نفت است از هر چه كه 

واهد روی مصارف خیریه و ضعفاء را ما بخواهیم چیز های كم آن را هست و واقعاً خیلی هم می شود اگر بخ

هم حساب كنیم خیلی می شود, دولت یک مقدار می خواهد بگذارد, ده یک پول انفال را می خواهد بگذارد, 

یک اعتبار كوچكی را جا برای آن بخواهد باز كند و بعد خیلی از دكه های آن را تعطیل بكنید كه االن مدعی 

 ه آنها دارند خرج می كنند برای این امور.است ك
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برادر امیری: البته تصریحی هم نیست كه این وام بدون بهره را دولت باید بدهد. یكی از كمک های خود این 

 شركت های تعاونی می تواند وام بدون بهره دادن به تولیدكنندگان باشد.

 ن: یعنی صندوق های قرض الحسنه می آید در آن.

 تواند در آن داخل شود.استاد: می 

 برادر امیری: یعنی هم ابزار می دهد به آنها و هم وام بدو بهره, كه وقتی كار آنها راه افتاد برگشت دهند.

استاد: اگر ما بتوانیم البته روی هم جوانب این دقت كنیم, اگر بتوانیم كمیته امداد امام را به اضافه صندوق 

 ی.های قرض الحسنه جا بدهیم در تعاون

 ن: به اضافه سازمان حج و زیارت و امور خیریه.

استاد: اوقاف كه كل آن باید داخل شود, اوقاف ا ست دولت و وزارت ارشاد باید بیاید بیرون. چه ربطی دارد به 

آنها. برای این كه وقف وقف خاص شده برای جهت خاص شده, حاال اگر تصرف هم بخواهد بشود تصرف آن 

. و اگر رسم شود صندوق تعاون حضرت ابوالفضل مثالً در حسینیه گذارده شود, مردم نذر مرتبه به مرتبه دارد

كه می كنند می ریزند در این صندوق و صندوق های دیگر... و مردم عوض این كه پول در ضریح بریزند, 

ن لطف و نذری را كه می كند پول را بریزند به نیابت حضرت رضا در آنجا بعد هم به طرف گفته شود كه ای

 آقائی حضرت رضا علیه السالم است به شما.

 

خالصه این خودش را سر سفره حضرت رضا ببیند... در نسبت به معصومین علیهم السالم پیدا شد كمال 

افتخار است, نسبت به دیگری جز معصومین پیدا شود بسیار بد است, یعنی حالت ولی نعمتی به غیر اولیاء 

 نعم فساد روح می آورد.

 آن بحث استخدام از نظر شما قطعی شد؟ن: 

استاد: بحث استخدام دقیقاً جای آن مشخص شد كه بحث موسسه باید استخدام كند كسی شریک نیست در 

ماه به صورت روز مزد,  6آن و غیر موسسه نباید استخدام كند اال اضطراراً. در آن قید بكنیم مگر به مدت 
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خرید خدمت خیلی دقت شود. ولی خصوصی می تواند استخدام برای اموری كه لنگ شده باشد... در آن 

 كند...

 ن: كلیه كسانی كه در این تعاونی كار می كنند عاملین تعاونی هستند؟

 استاد: عاملین تعاونی هستند.

 ن: مدیریت چه؟

استاد: كسانی كه ابتداً دست به تأسیس می زنند, آنها مؤسسینی هستند كه موسس شركت هستند نه 

موسسه هستند. موسسین شركت می توانند براساس یک خصوصیات قرار بدهند این را آزاد هم  موسسین

بگذاریم به ابتكار خودشان, بعد نوع خیلی كلی آن را مشخص كنیم كه خود این ها یک وقتی است كه می 

ی كند, می آیند روابطی را كه قرار می دهند برای نظارت بر كار خودشان, گونه ای است كه مردم را جلب م

گویند هر كسی كه پول داد می تواند بیاید دفتر ما را بیند, یک كسی می گوید اصالً نه, ما چنین چیزی 

نداریم, فقط دولت ناظری كه دارد كه همه صندوق ها را می تواند ببیند, فقط ناظر دولت می تواند ببیند. در 

ت آن جا هست, مسئولیت آن جا را باید به آنجا یک چیز را شرط بكنید كه نظارت روحانی كه امام جماع

 هم ندارد.« نه»عهده بگیرد 

 ن: پیشنهاد و آن اینكه بیائیم همچنانكه تعریف كردیم فرد تحت پوشش تعاونی را. 

 استاد: حاال این دیگر فرد تحت پوشش را مادام كه تحت پوشش است عضو نمی شود گفت؟

د كه از تعاونی كمک می گیرند. تعریف كنیم عضو تعاونی ن: فرد تحت پوشش را تعریف كردیم كسانی هستن

 كلیه كسانی را كه بدون دریافت مزد مادی در این امر خیر سهیم اند.

 استاد: در امر تعاون سهیمند.

ن: عضو تعاونی را این گونه تعریف كنیم, بدون دریافت مزد مادی در این كار سهیم اند, این را بكنیم عضو 

و تعاونی می تواند پول بدهد, میتواند مدیر باشد, میتواند عامل باشد, در این مطلب بحثی تعاون. بعد این عض

 نداریم.
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استاد: كسانی كه پول می دهند در تكایا و حسینیه ها و... یک پول های مستمری دارند, مثل آبونماه كه 

هستند كه می گویند  تومان بدهد, ماهی صد تومان... میشود عضو ثابت. یک كسانی 51متعهد است ماهی 

 تومان را بگیرید, این را چكار بكنیم؟ 511همینجوری آقا این 

 ن: اعضاء وابسته و اعضاء پیوسته.

استاد: خوب است. برای خدمت هم همین را بگذارید, چون یک افرادی هستند كه نمیتوانند مرتباً بیایند آنجا 

ر شب حاضرم بیایم بروم دنبال تحقیق. روز جمعه تا كار كنند ولی میگوید كه من ماه رمضان تا ماه رمضان ه

ساعت آنجا  2ساعت  23روز جمعه می توانم بیایم بروم كار كنم. اعضاء پیوسته را شرح بكنید كه حداقل در 

خدمت انجام می دهند یا مشترك باشند ماهیانه مرتباً چیزی را بپردازند. اعضاء وابسته را آنهائی كه نه, به 

ح یک وقتی می آیند اعالم می كنند آن وقت خود اعضاء مثالً پیوسته حق داشت باشد صورت به اصطال

ساعت كار اجناس هست مؤمنین, چه كسانی حاضر  5نفر و  5مدیری, اعالم كند كه ما احتیاج داریم به 

 هار تومان پول برای فرش مسجد داریم. 51هستند؟ همین گونه كه در مساجد می گویند احتیاج به 

ثال تولیدی بزنم كه واضح تر باشد( تعاونی تصمیم گرفته است كه به كبابی ها پنكه بدهد, ـ پنكه برای ن: )م

كبابی ابزار تولید است ـ یک كسی ممكن است پیدا شود صد عدد پنكه بدهد ممكن كسی پیدا شود دویست 

دانه ای دو هزار تومان. فرقی  هزار تومان بدهد كه مثالً با این دویست هزار تومان بروند صد عدد پنكه بخرند

نمی كند, حاال می خواهم عرض كنم هم چنان كه اگر جنس را نداشتیم پول می دهیم جنس را می خریم, 

همین گونه خدمت هائی برای تعاونی مورد نیاز است, این خدمت ها را یا دارد, مثالً فرض بفرمائید یک 

مار هم هست یک ساختمان می خواهد بسازد می تعاونی جزء اعضاء تعاونی یک مهندس هم هست یک مع

 گوید خوب آقا بیا نقشه آن را بدهید. یک موقع است ندارد, خوب می رود این خدمت را خریداری می كند,

 استاد: این را باید با یک قیودی بنویسیم, آزاد آزاد نگذاریم. خرید خدمت را

عاونی یک موسسین قرار بدهید به هر حال مقدم بر ن: نه من مدعی آزاد آن می خواهم بشوم. یعنی ما برای ت

امر یک عده ای هستند, همیشه هر كای این گونه است این مؤسسین نظارت كلی بر كار دارند, حاال برای 
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این تعاونی خدماتی هم مثل كاال مورد نیاز است. این خدمات اعالم می شود, اگر فرد آن بود كه بهصورت بال 

ند. اعم از عاملیت یا مدیریت اگر نبود حتی مدیر استخدام بشود عیبی ندارد چطور؟ عوض ارائه كند كه می ك

اعالم می كند كه ما یک كسی را می خواهیم چون تعاونی به هر حال ممكن است كه گسترده بشود در 

بعضی از سطوح آن چاره ای از این كار نیست, اگر احتیاج داشت به یک چنین چیزی, اعالم می كند كه من 

 یک مدیر با چنین مشخصات و ویژگی ها می خواهم و یک چنین كای می خواهیم بكنیم, لذا می خرد.

البته اولویت در این است كه به اصطالح مدیر عضو تعاونی باشد, همچنان كه عامل عضو تعاونی باشد حتی او 

 كفش جفت كن در مسجد هم اگر قصد او قربت

ل امام جماعت های پولی, امام جماعت پولی, یک وقت یک كسی بود استاد: این می دانید چگونه می شود مث

می گفت روضه خوانی هم پولی نباشد اثرش بیشتر است, حاال اگر امام جماعت پولی شد هست نه این كه 

 نباشد جاهائی هست كه می دانند فالن مستخدم است فقط برای نماز خواندن.

یک محدودیت كمی محدود است, از آن تجاوز نمی تواند  كار به ۀن: اگر غیر استخدام می كردید, گستر

 بكند.

: جنابعالی در این فكر هستید كه این گسترش نمی یابد به آن نحوه, بنده در دو تا فكر هستم, یک اثر استاد

فرهنگی مسأله تعاون كه یک جائی ما باید داشته باشیم كه ملت هلل كار بكنند یا نه؟ كه این آثار فرهنگی 

 روی خود مستضعفین. بگذارد

, سعی داشته باشیم كه تعاونی بزرگ نشود, یعنی تعاونی محله صفائیه اگر گفتید كه این جا پولدار ها دو

هستند مثالً تعاونی این محله خیل پول دارد, تعاونی شاه ابراهیم پولدار ها كه نیستند صندوق تعاونی اش را 

 توانسته بدهد اگر بدهد. الهزار تومان در یک س اول و آخر آن را جمع بكنیم مثالً فوقش پانصد

گونه مسجدی كه می سازد فوقش پانصد هزار تومان خرجش بشود ولی مسجدی را كه فرض در  همین

صفائیه می سازند ممكن اگر روی دورش بیفتد خیلی... به قول معروف حسینیه ارشاد تهران اصالً قابل 

له درست می كنند این خوب نیست, این تثبیت فرهنگ دیگری مقایسه نیست با حسینیه ای كه در فالن مح
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است, ما یک چیزی را مشاهده می كنیم كه االن ثروتمند شدن با فاصله گرفتن با طبقات ضعیف معادله 

برابری دارد. یعنی در محله فقیر, من اهل محله فقیر نشین بودم, حاال استعدادم زیاد بوده همین كه پولدار 

دیگر خیل هم دوست نمی  تگاهاین محله جای ما نیست. می روم در یک فرهنگ و دسشدم فكر می كنم 

دارم كه وقتی بچه های محله را می بینم با آنها گرم بگیرم. می خواهم با هم محله ها جدید گرم بگیرم. این 

 باید بالعكس شود.

می تواند علت تفاخر  مال علت تفاخر نشود, در فرهنگ خود ما ببینیم جا مال كجاست. آیا مال یعنی

محسوب شود یا علت احساس مسئولیت بیشتر نسبت به ضعف باید باشد؟ خانه اعیانی كه در آن باز است, 

كه آیا وظیفه ام  ستانرفت و آمد دارند, بزرگتر محله است به چه معنا به معنائی كه شرمنده است در روی دو

برای ما خواسته خوب ما هم دستگیری می كنیم؟ وضعیت مال را انجام داده ام یا نه؟ یا اینكه الحمد اهلل خدا 

و دنیا در فرهنگ مردم در چه رتبه ای است؟ اگر جایگاه آن را در فرهنگ پیدا كردید این جا بالفاصله می 

 اعیان نشین پولدار زیاد دارد, پنجاه موسسه بزند. لهتوانید بگوئید گستره پیدا بكند یا نه؟ مح

جب تثبیت... به یک معنا كه كمونیست ها می گویند اختالف طبقاتی, خوب حتما به چیزی نباشد مو خالصه

آن معنی كه آن ها می گویند ما مخالفیم, می گوید نه خیر, بی ربط نگو, اختالف هست به یک معنای دیگر 

معیشت هم بافتی مذهب و  نیآمریكائی آن می گوئیم نه خیر, اختالف نیست. ان اكرمكم عند اهلل اتقیكم یع

بر اساس مذهب ضد آن چیزی كه در مساجد انجام می گیرد كه هم بافتی در مساجد, شورا دارند, هم بافتی 

مذهب و معیشت است, ولی بر اساس معیشت است. این شكلی را كه محله ثروتمند ها بیشتر.... در سابق هم 

رات سرمایه داری غرب آمیزش آن , غفلت نكنیم از خطتبود )زمان شاه(... ما به دلیل مخالفت با كمونیس

اخالق با اسالم, یعنی همان گونه كه آمیزش اخالق سوسیالیستی با اسالم یک التقاط است شدیداً باید از آن 

احتراز داشت, آمیزش دومی آن هم خیلی خطرناك است. لذا باید مواظب باشیم التقاط نیاید. یک مقدار در 

ن كه هویت سیاسی بشود. آن هائی كه اهل تقوی باشند وجود شان گسترش دست تعاونی ها را ببندیم از ای

 در مسجد آدم جمع كن است.
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... به محالت رفتند دیدند مردم آنجا با ایمان تر از محله خودشان است, معلوم شد آنجا یک امام جماعت آقای

 ه گسترش پیدا نكند.مهذب و با تقوائی دارد. آن جائی كه برای پول نمی آورند یک ضیق اقتصادی می خود ك

در صفائیه یک تعاونی زدند كه توانست نصف قم را بچرخاند, خوب این در انتخابات هم می چرخاند اوالً,  اگر

او آن بابا بزرگ می شود. ثانیاً این ها یا وضعیت رفت و آمد شان گونه ای است كه مؤدب می كند افراد محله 

ردیم این محله... می خواهم اخالق اسالمی فرهنگ اسالمی را را, می گیرد. یا مودب نمی كند, می گویند م

 روی آن تاكید شدید داشته باشیم.

: عرض كنم كه به همین دلیل چون آشنائی افراد با یكدیگر به یكی از عوامل مختلف است یا خانواده و ن

دی است. لذا است كه فامیل است یا محل سكونت است یا محل كار است و... و این عوامل خیلی از آنها اقتصا

تكیه به خاستگاه  نهاتیپ های اجتماعی حاصل می شود. متأسفانه این تیپ های اجتماعی خیلی از آ

اقتصادی دارد. در شغل همدیگر را می بینند. آقایان اطباء با آب حوضی ها طبیعی است كه آشنا نمی شوند, 

 چون نه در سالن تشریح هم را می بینند و نه...

ها باید در مسجد هم را ببینند, شما اگر هیچ جا قرار نمی دهید برای پرورش, یعنی بهر حال یا  : ایناستاد

می پذیرد كه محور گشتن همه جامعه تقوی است یا نمی پذیرد. اگر محور گشتن همه تقوی است باید در 

 مسجد, آب حوض كنار دست ملک التجار بنشیند.

ر مسجد محل شركت می كنند و با توجه به همان نكته ای كه : مسجد یک محل است, معموال هم افراد دن

 فرمودید 

: می خواهم عرض كنم كه اگر مردم دست شان بسته باشد, ولو پول زیاد داشته باشند, بهتر از اینكه استاد

پول این ها به خیرات برسد, در محل خرج نشود, باید بدانند كه اگر بخواهند كمک بكنند باید این محله را 

 ا كنند بروند در چهار مردان مثال.ره
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: این عامل اینجا این قدرت را ندارد. ما االن در همان روستائی كه مثال زدید به هر حال اگر به افراد آنجا ن

بخواهد كمكی بشود باید توسط افراد همان روستا بشود. یعنی یک تعاونی داخل شهر نتواند برود برای یک 

 اگر بتواند. زدبیمارستان بسازد, یک درمانگاه بسا روستا برود حسینیه بسازد, یک

: برود كمک بكند. كسی كه می خواهد برود آنجا مسجد بسازد این یا جزء موسس باشد عیبی ندارد, یا استاد

اینكه برود آنجا پول بدهد. نكته ای كه روی آن حساس هستیم اینكه این آقا اگر قرار شد كه بتواند مستخدم 

, اینها همیشه حاكم می مانند شبختانهكه در حسینیه ارشاد هستند حاال یا متاسفانه یا خو بگیرد, این هائی

 بر طبقه پائین شهر. این خودش پذیرش یک ضعف است در جامعه اسالمی. یعنی تثبیت دو طبقه است.

 : یا باال و پائینی از نظر مادی هست یا نیست؟ن

؟ بیایند جزو فرهنگ؟ یا اینكه فرهنگ ضد این را می گوید فقط : باال یا پائین جایشان را هم عوض كننداستاد

همین است كه من كه ثروتمند شدم خانه ام را از پائین شهر بفروشم بروم یا من بدانم اگر فروختم رفتم بد 

آنجا هستند بچه ها شلوغ هستند,  ثیفینام می شوم. برای من ارزش منفی است. من بروم آنجا بگویم مردم ك

دارند... فرهنگ را به معنای مادی آن تفسیر كنم یا اینكه من مثل پدر نسبت به بچه های آن جا فرهنگ ن

باشم. همه صحبت در این است كه ببینید االن متاسفانه سواد, فرهنگ, هنر, همه اینها معنای این رقمی دارد 

 عرهای موسیقی باشد.بتواند بنویسد و بخواند چه چیز را؟ ولو ش كهمیدهد. سواد چه كسی دارد؟ كسی 

 : این تطبیق برای آن مقصود متناسب است؟ن

: ما رنگ آن مقصود را در كلیه بخشهای مان باید داشته باشیم. یعنی اگر واقعاً ما نظرمان این باشد كه استاد

وضعیت تمركزی شهر در این شكل موجود حتماً باید به هم بخورد. اگر هم بنا باشد كه دستگاه تمركزی 

ایجاب می كند این كه, این  شباشد دستگاه تمركز آن بر یک محور دیگری باید باشد. این ضرورتداشته 

 تركیب شهر سازی شما منقلب شود.

 : با این كار؟ن
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: نه, اگر بنا باشد یک چنین هدفی داشته باشیم رنگ آن باید در همه زیر بخش ها منعكس شود. در استاد

شود, تا برسد در زیر بخش تعاونی, در اینجا چگونه می خواهد زیر بخش آموزش و پرورش باید منعكس 

بگردیم و به آن چهره  جامنعكس شود؟ نه اینكه به وسیله این اهرم بخواهیم منقلب كنیم, این را باید همه 

بدهیم آن وقت یادمان نرود كه به ذهنم می آید كه این مطلب را حتی شورای نگهبان هم به آن عنایت كم 

 می كند.

آنها هم آنچه كه قبالً از شهر سازی بوده و با آنچه كه بوده از رفتار اجتماعی اینها را نمی توانیم در  نییع

آقای  -جامعه شناسی مطلوب اسم آن را اسالمی بگذاریم. چرا؟ برای اینكه فرض بكنید آقای محمدی گیالنی

كه فرد متدین خوبی است,  مریخز علی, دعوت هم شده از متدینین خوب مقدس عالی, ما هم قبولش دا

فرض كنید در شمیران هم باشد, راحت هم نیست كه از یک موضع بگویند فعل حرام كرده, و راحت است كه 

 بگویند فعل حرام كرده از موضع دیگری.

این است كه بگویند حرمت فعل حرامی كه انجام داده, عقوبت هم می شود... این معانی ندارد مثالً  نهایت

ورده, مست هم شده, بهر حال جاهل بوده, فعل, فعل حرام است ولی چون با غفلت انجام كسی عرق خ

 گرفته, مجازاتی نمیشود.

: تعاونی یكی از ابزارهای تحول نظام ما است. با تعاونی, با ایجاد این روحیه كمک كه نیت خیر و قربه الی ن

تصادی بر جامعه و روحیات و این اختالف كه به اهلل و... را شرط آن كردیم, میخواهیم این حاكمیت انگیزه اق

حاال كسانی كه میخواهند كار خیر  یمهر حال خودش یک مقدار در تشدید این موثر است, این را بر دار

 بكنند, یعنی آمده اند و مشغول هم هستند, ما با بستن دست اینها به چه هدفی می رسیم؟

بزار, مثل حسینیه ارشاد كه قابل قیاس نیست با حسینیه های : ما اگر واقعاً دیدیم خود تعاونی شد ااستاد

مثالً طرف دوالب, برویم دوالب می بینیم مساجد آن مثل مسجد و حسینیه های دهات است... و انسان 

 تعجب می كند, خوب این حفظ می شود آن مطلب.

 : حفظ می شود یا بر عكس می شود؟ن
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ود, لوازم و تبعات هم دارد, اوالً اینكه فقیر می پذیرد اغنیا بمكان : نه, پول از آنجا می آید جاری می شاستاد

من اال مكان هستند, این به مكان من اال مكان بودن این را از نظر فرهنگی در فقیر نگه می دارد, ولو او 

یم و تا هستیم همه مثل برادر با یكدیگر هست ارثروتمند بشود, ولی اگر دید نه, باز هم محله خودمان اگر چه

 كارها می چرخد.

مطلب این است كه میخواهیم دور منقل اینها گرم باشد, بعد هم كمک های دولت و كمک های  خالصه

مختلفی كه شما جاری می كنید در این جا, آن رشدی كه شما می خواهید پیدا می كنند بدون ضعف 

اعضاء  زءد كه پول را بدهد و جفرهنگ او هم كه آن باال هست مجبور می شود اگر واقعاً بخواهد كمک بكن

وابسته باشد ولی وابسته اعضاء بدون خیلی اثرش كمتر است تا نظارت مسلط سازمان یافته ای باشد بر سر 

 محله و فقیر و من یک اثر فرهنگی روی آن می بینیم.

 امیری: مجوز شرعی برای ایجاد این محدودیت هم باید پیدا كرد. برادر

كه درباره مصلحت و رشد خدمت جناب آقای نهاوندیان عرض كردم آن جاری است  : آن یک بحثی بوداستاد

كل مكان در همه بحث هائی كه خدمتتان عرض می كنیم. یک بحث در این باره باید بكنیم كه آیا شما 

شاه را یک  زمانروابط موجود را )به هر حال می گوئیم روابط كیفی روابط كمی را شكل می دهد( روابط 

یحی می پذیرید یا معنی آن از رشد و... با معنی كه شما از رشد می كنید دو تا است اگر معنی آن چیز صح

 از رشد فرق كرد, توزیع به مصلحتی را كه می خواهید بكنید, فرق پیدا می كند طبیعتاً.

بكنیم  به ذهن می آید از جاهائی كه خوب هم اگر ما بتوانیم دقیق مطلب را بنویسیم و مشخص هم اتفاقاً

مقصد مان را از جریان, مجلس را برای بار دوم, اگر چه آقایان بزرگی در آن هستند, آدم های جاهل مجلس 

را برای بار دوم سیلی می زنیم بار اول به وسیله بردن اینكه این تعاونی كمونیستی است, سیلی خوردند بار 

می خورند. یعنی این حرف هم می شكند دوم به وسیله این مطلب كه اینها طرفدار سرمایه دارند سیلی 

ممكن تشریح هم بكنیم, مثالً در قسمت توجیهی آن, ابا نداشته باشیم كه یک صفحه هم درباره اینكه واقعاً 

 اساس اصالت سرمایه می دانند. برشكل شهر سازی, شكل روابط, شكل فالن همه 
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شاره ای هم به ادارات و اهرم هائی كه در اختیار واقعاً هم بوده... عیبی هم ندارد ولو اینكه بی ربط است ا و

بوده و اینكه واقعاً متدینین آن وقت بدون اینكه خودشان بفهمند از طریق روابط بانكی جزو اقمار اصالت 

 سرمایه قرار می گرفتند. مادر شكل كمونیستی آن نمی گوئیم, ولی در شكل اسالمی آن حتماً می گوئیم.

قمار آنها قرار می گرفتند متاسفانه, یک چیزی هم اضافه بكنم, بعضی از دوستان بسیار خوب از ا متدینین

مثل آقای خاموشی و... گله می كنند كه چرا ما در اطاق بازرگانی نمی رویم از اول انقالب هم بوده, اولین 

ران مالی اهمیت كه چرچیل گفته افس فتنددفعه ای كه به اطاق بازرگانی رفتم اوائل انقالب بوده, دیدم آنها گ

آنها باالتر از افسران نظامی است و سخت به آنها توپیدم كه از اینكه خیال بكنید ) البته من از چند نفر 

متدینین آنها مثل آقای امانی شرمنده بودم كه تند حرف بزنم( وضع شما را ما میتوانیم تثبیت بكنیم اینگونه 

و نه وضع شما را تثبیت می كنیم هر چند كه متدین  ها را تثبیت می كنیم فینیست, ما نه وضع آن طر

 هستید.

می خواهم عرض بكنم كه این طرف قضیه را هم یادمان باشد روی آن تاكید هم داشته باشیم و خودمان  حاال

 هم مراقبت بكنیم نسبت به هر دو قضیه.

علیكم و رحمه اهلل و بركاته والسالم  



 



 28جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

31/1/63 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

 استاد : ایا می شود گفت دولت پولی را كه می دهد،خود او مدیر ان هم باشد یا نه؟ 

بخش تعاونی با بخش دولتی جداست ،هم در مالكیت یا اینكه خیر ، در مالكیت دولتی است یا نه ،مدیریت 

 كه در بخش دولتی هضم میشود كه باطل است.  دولتی فرض كنیم اگر بنا باشد در مالكیت دولتی باشد

بنابراین اگر به تمركز و تداول در دست افراد و گروههای خاص منجر شود كافی است از اینكه پیشگیری 

بكند از دولتی شدن ان. اما اینكه مدیریت ان دست دولت باشد ، وقف بشود وقف جهت ،مالک ان هم دولت 

عنی همانگونه كه مال یتیم صغیری كه وصیتی نشده است درباره قوامت نباشد ،ولكن مدیر ان دولت باشد ی

 ان ، مدیریت مال او با دولت است از طریق نصب قاضی ،این هم مدیریتش دست دولت باشد. 

ولی قانون اساسی می گوید ونه دولت را به صورت یک كار فرمای بزرگ و مطلق در اورد ، با تو جه به اصل 

در اقتصاد را عمال دولتی و تعاونی شمرده و خصوصی را به صورت مكمل ذكر كرده كه دو بخش اساسی  33

 خدمات و تجارتی – صنعتی – دامداری –است كه بخش خصوصی شامل همان قسمت هائی از كشاورزی 

 . است تعاونی و دولت اقتصادی های فعالیت مكمل كه شود می

صورت مدیری مطلق ، فرمانروائی مطلق در می  عمال دو بخشی كه اصل هست دست دولت باشد ، دولت به

 اورد. بنابراین با توجه به این اصل مدیریت نمی تواند دولتی باشد. اما بر می گردیم

سر بخش خصوصی چكار می كند؟ ما در تعاونی اگر بنا شد كه تعاون  "مكمل "به این بحث كه خود كلمه 

یست كه بخش خصوصی مكمل بشود ،بلكه تولید و توزیع به تولید و تعاون به توزیع گفتیم عمال اینگونه ن
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واقعی در دو بخش به دست بخش خصوصی انجام می گیرد چون تعاونی شده به تولید ،تعاون شده به توزیع 

 خصوصی است. 

 را خصوصی –ایا می توانیم این پاسخ را برابر چنین اشكالی بدهیم و بگوئیم كه قضیه سه بخشی كه گفتیم 

 خصوصی – تعاونی – دولتی " بخش سه پایه بر ایران اقتصادی نظام كه است این تعبیر ، دیمكر ذكر مكمل

 خودشان به نظام شكل توانند می تعاونی و دولتی كه را این. است استوار منظم و صحیح ریزی نامه بر با "

تعاونی دارید براین مكمل نظام است. یعنی شما یک نظام بنا ندارد اصال نظام شكل خصوصی ولی بگیرند

 ،دولت هم فعالیت واقعی اقتصادی است و هم نظام. 

دولت هم مسئول صنایع بزرگ و مادر و معادن و بانكداری و تامین نیرو وسد و شبكه و ابرسانی و رادیو و 

تلوزیون. .. هست. كه به ان میگوئیم مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. ولكن درباره تعاونی و خصوصی 

 الكیت به كار نمی رود ،می گوید بخش تعاونی شامل شركتها و موسسان تولید و توزیع است كه در. .. كلمه م

می خواهم عرض كنم كه دولت هم نظام اقتصادی است هم فعالیت واقعی اقتصادی. تعاونی نظام هست ولی 

 فعالیت واقعی نیست و خصوص فعالیت است نظام نیست. 

 ی بخش دولتی و تعاونی. برادر امیری : مكمل فعالیتها

را در اینجا می خواهیم ببینیم شما  "فعالیت  "استاد : یعنی مكمل نظام محسوب میشود ان وقت كلمه 

 چگونه تمام می كنید. 

برادر امیری : این نشان میدهد كه هر سه یک سنخ هستند این غعالیت است ، انهم فعالیت است ،این هم 

 مكمل ان فعالیت است. 

 فعالیتهای حقیقی اقتصادی می خواهید بگوئید؟ یعنی تولید می كنند. استاد : 

 برادر امیری : از اینچنین برداشت می شود كرد ) از ظاهرش ( كه مكمل ان بخش هاست . 
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استاد : در اینصورت اگر بخواهیم اینگونه بر خورد كنیم بگوئیم كه مكمل فعالیتهای اقتصادی محسوب 

ویم كه جزء ظهورهائی است كه خالف مالكیت اسالمی است. به هر حال اصل میشوند ،این می خواهم بگ

 چهار كه می گوید عموم و اطالق به اصطالح كلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی، مالی ، اقتصادی. .. 

ی م "فعالیت  "باید بر اساس موازین اسالمی باشد این اصل بر اطالق و یا عموم حاكم است بر انها این كلمه 

 خواهم بگویم فعالیتی كه در نظام هست فعالیت اقتصادی شمرده میشود یا نمی شود؟ 

 برادر امیری : ظاهرش این است كه شمرده نمیشود. 

 استاد : چرا؟ 

 امیری : از سنخ سیاست گذاری و اینهاست ، از سنخ فعالیت اقتصادی كه نیست. 

هد : خدمات مدیریتی بخش تعاونی دارد انجام می استاد : خیر همكاری می كند ،یعنی خدمات ارائه می د

 دهد. كار تهیه می كند ، مواد می رساند ، فعالیت می كند. 

 برادر امیری : فعالیت اقتصادی می كند. 

استاد : اگر این را فعالیت اقتصادی بگیریم ،ان وقت باز فعالیت خصوصی مكمل قرار نمی گیرد ما اگر تفسیر 

 و تعاونی. می توانیم خصوصی را به عنوان مكمل.  نظام بدهیم برای دولتی

برادر امیری : با دیدی كه ان موقع داشتند احتماال بخش تعاون و دولتی را بزرگ می دیدند و بخش 

 خصوصی را كوچک. 

 استاد : خیر ، انجا توجه به این نكته نداشتند ، كلمه مكمل را مخصوصا هیچ توجه نداشتند. 

وانید كوچكتر را نگیرید. می توانید كوچكتر نگیرید؟ یعنی وقتی می گوئید دو چیز را كه نمی ت "مكمل  "

 هست ،فالن چیز مكمل است. 

 برادر امیری: یک چیزی از یک بعد اصل تر است ،مگر به بزرگی و كوچكی است؟ 

 م : به هر حال اصلت به دولتی و تعاونی داده شده است نه به بخش خصوصی در اقتصاد. 
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كمال یک چیز ، نه قوام یک چیز. شما می گوئید این ساختمان مثال یک قوامی دارد یک ار كانی دارد استاد : 

 ، یک كمالی دارد. كمال ان را دادید به خصوصی. 

 برادر امیری : بعد كمیتی به ان نمیشود داد. 

 استاد : چه بعدی به ان می توان داد اگر كیفیتی. 

 تصاد دست دولت است صنایع مادر ، صنایع سنگین. .برادر امیری : پایه های اساسی اق

استاد : در برنامه ریزی شما می توانید باز یک صحبتی بكنید. از موضع بر نامه ریزی ، تخصص هائی را كه 

دولت نسبت به عمومی و تعاونی می تواند بدهد ، با تخصص هائی كه نسبت به بخش خصوصی است خیلی 

قیقت تخصیص هائی جزئی را در اختیار دولت است ، بقیه ان در عهده فرق دارد. در بخش خصوصی در ح

 خود صاحبان ثروت است. 

، تعریف نظام نفرمائید  "فعالیت  "برادر امیری : بهر حال تعریف نظام اگر بكنید مغایر می شود با كلمه 

 مغایر میشود قوانین شرع با كلمه مكمل. حل ان چیست؟ 

 كنیم به اصل و فرع بودن ونه بزرگ و كوچک بودن.  برادر امیری: مكمل را تفسیر

 استاد: در چه چیز ، در امور اقتصادی اصل مساله تولید و توزیع نیست. 

 برادر امیری: در جنبه استراتژیک مساله ،كلید ها دست دولت است. 

است كه استاد : ان كلید را در تعونی فرمودید كه در دست دولت نیست پس دست تعاونی چه كلیدهائی 

 اوهم اصل قرار می گیرد خصوصی میشود مكمل؟ 

باید یک چیزی به تعونی بدهید كه همطرازی پیدا كند با دولت. مگر اینكه بگوئید كه كمكهائی كه دولت به 

 بخش تعاونی می كند ،مثل اعتباراتی كه سابقا به بخش خصوصی داده می شود خصوصی كالن.

 نی كمک كند. برادر امیری : كه دولت به بخش تعاو

 استاد : بله عین هم ندارد و ما هم در برنامه همینطور است. 

 م: نمی اید كه باز این قدر اعتبار بدهد و خودش مدیریت نكند. 
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استاد: نه، شما قانون بگذار او مجبور است كه این كار را بكند. دولت نمی اید كه فایده ندارد. دولت تبعیت 

 ازقانون می كند. 

 كسی حاضر نیست قانونی اش بكند. م: این را 

استاد: شما وجه صحیح ان را تمام بكنید ،دولت مطیع است نسبت به نظر قانون شما دالئلی اگر برای مطلب 

 دارید بیاورید ، دولت كه روی نظر شخص خودش كه عمل نمی كند. 

 م : قانونگذاری هم این مساله برایشان ثقیل است. 

ا می گوئید كه دولت ! صنایع مادر و... به عهده نفر باشد. تو مخیر بین دو چیز استاد : یک وقتی است كه شم

هستی ، یا بنویس یک میلیون تومان پول بدهی به فالن شركت خصوصی یا بده به تعاونی هر دو تای انها 

مدیریتش از كیسه ات خارج شده ، به تعاونی بدهی به مستضعفین میرسد ،به خصوصی بدهی به مستكبرین 

 میرسد. چرا دولت سختش باشد؟ 

برادر امیری: زمینه این كمک زیاد به تدریج ازبین می رود. ...... یعنی به تدریج رشد اقتصادی پیدا میشود و 

 این تقاضا لرای كمک كم میشود. 

، استاد : یا تعریف شما ازفقر عوض میشود و ا نداشتن ابزار. یک وقت ابزار بیل بوده یک وقت تراكتور بوده 

تومان است. یک وقت صد هزار تومان پول می  511یک روزی وام میدهد برای بیل و كلنگ كه جمع ان 

 دهی برای یک كمباین. 

 برادر امیری: ان وقت كمک دولت می تواند مستمر باشد كه این بخش تعاونی. ...

 استاد : و به دلیل كمک های دولت میتواند نقش اساسی را پیدا كند. 

 : یعنی در نظام ،كمک دولت باید حتما در نظر گرفته شود در مقیاس بزرگ.  برادر امیری

 استاد : ان وقت در صفحه قبل ،همین موضوع به دست می اید. 

 م: از طریق وام یا غیره. 

 استاد : تأمین شرائط و امكانات كار برای همه. ...
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 برادر امیری : اینكه از وظائف دولت نیست. 

 وظیفه كیست؟ "تامین نیازهای اسالمی"رای تامین استقالل اقتصادی. .. استاد : چرا ،هست ب

 برادر امیری : اقتصاد به گونه ای باید باشد كه نیازهای اساسی همه تامین بشود. 

 م: وقتی دولت بخواهد كمک كند ،چرا به تعاونی بدهد كه كمک كند ،خوب خودش مستقیما كمک می كند. 

قیم كمک بكند. گفته است كه به صورت یک كار فرمای مطلق در نیاید. پس استاد : حق ندارد خودش مست

چه كسی باید  "تأمین شرایط امكانات كار برای همه به منظور. ..  "جزو وظایف دولت نیست؟ این كلمه 

 وسائل كار بگذارد؟ 

 برادر امیری: منظور وظایف دولت است؟ تصریح ندارد 

 است نمی گوید.  استاد : كلمه ای است كه دولت موظف

 برادر امیری : برداشت هم میشود كرد كه این وظیفه دولت است؟ 

این  "در شكل تعاونی از طریق وام بدون بهره. ..  "استاد : به هر حال این چگونه میشود؟ ببینید نوشته : 

 باید وظیفه چه كسی را معین می كند؟ 

مه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یک از مراحل رشد این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاكم بر بر نا "

  "صورت گیرد. 

 روی ان می اید.  "باید  "این اقدام را چه كسی مسئولش است؟ كه 

 برادر امیری ك: اگر مسئول بخواهیم اینجا برایش تهیه كنیم غیر از دولت كسی دیگر نمیتواند باشد. 

 ندارد؟  توجه به مسئول "باید  "استاد : پس اقدام به 

 برادر امیری : نه ،بگوئیم سیاستگزاری ها و اقدامات طوری باید باشد كه این حوادث انجام پذیرد. 

 م:این سیاستگذاری نیز چه كسی است؟ 

 برادر امیری: نظام. 
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كاری به چیزی ندارد ف فقط سیاست  "ونه دولت را به صورت یک فرمانروای مطلق در اوردن  "استاد : 

 گذاری هایش. 

 برادر امیری: اگر دولت بگیریم این اشكال پیش می اید. 

عمومی ذكر شده ،رعایت  4و 8و 7و 6و 5و 3استاد : نه ، اصال از دولت نمی اید ، می دانید چرا؟ چون اصل 

كه نمی شود جزء وظایف دولت باشد. منع اضرار  "ازادیهای انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین 

ار ، احتكار ، ربا ، معامالت حرام و باطل ، اعم از مصرف و سر مایه گذاری و تولید و خدمات به غیر ،انحص

 استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد. ..

هست 33اینها سیاست ها ی كلی حاكم بر اقتصاد است. اگر این سیاستهای كلی باشد فقط مشكلمان اصل 

 ار داده است. همینطور است؟ كه سیاست ها ،اقتصاد بخش خصوصی را مكمل قر

 برادر امیری : اشكال در تفسیر مكمل است. 

 استاد : مكمل را اگر ما كیفی بیان كنیم ،چگونه می توانیم بگ.ئیم كیفی؟ 

 برادر امیری : اگر دولت را بگوئیم كلید دار اصلی مسائل اقتصادی است. ..

به ان نمی  "فعالیتها  "را اگر بیاوریم ، ان وقت  "م نظا "استاد : مگر اینكه در داشتن نظام بگوئیم ، كلمه 

خورد. همینطور است؟ در حالی كه به ذهن میرسد از سیاق قوانین مالكیت اسالم ، مالكیت دولت جزو امور 

 مكمل است چون اصل این است كه مردم مالک اموالشان هستند . 

 و... را دست دولت قرار داده انددر تجارت و صنعت و غیره. بعد مكمل ان برای تنظیم ، انفال 

 كه بتواند یک تنظیماتی برای مصالح. ....

 استاد : حاال اگر بگوئیم نظر به مالكیت ندارد ، نظر به چه چیز دارد؟ 

 برادر امیری : مالكیت را ك سه بخش نكرده اند. 

اصال سه بخشی نیست ) استاد : درست است. نظام را سه بخش كرده اند. پس بنابراین بگوئیم : كه مالكیت 

درباره ان بحث هم شده است ( خصوصی است و دولتی. یعنی خصوصی است و مالكیت جهت، از جمله جهت 
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، دولتی است و تعاونی. ان وقت مدیریت خصوصی ، مكمل مدیریت تعاونی و دولتی است. فعالیت ها را می 

 كنیم فعالیتهای مدیریتی. 

 ، اصل دولتی و تعاونی است.  برادر امیری: یعنی در مورد مدیریت

 استاد : بله ، چون هر دو ، دو سازمان دارند تقریبا. 

 برادر امیری : این قابل توجیه تر است. 

استاد : بگوئیم غرض ، غرض نظام اقتصادی است. مساله نظام مدیریت اقتصادی كشور است كه در نظام 

دوم داریم تشكیالت تعاونیها ) اینجا بحث مدیریت یک تشكیالت اساسی بزرگ داریم ،تشكیالت مرحله 

مدیریت اقتصادی كشور است چون مالكیت را از ان جدا بكنیم میشود مدیریت ، در بخش مدیریت اقتصادی 

، مدیریت خصوصی نا چیز است و به صورت مكمل است ( بعد علت اینكه مدیریت تعاونیها رشد دارد چون 

اقتصادی ابتدا دست دولت سیاست گذاری های عمده است و در  تسهیالت دولتی در اختیارش است. مدیریت

مرحله دوم ، تعاونیها كه دارای تشكیالت هستند در مرحله سوم مدیریت بخش خصوصی كه یک مدیریت 

 فردی و غیر متشكل است ، نقش مكمل دارد. این مثل اینكه تكمیل می كند. 

وی مالكیت صحبت ان را مفصل كرد ، اول باید روی و برای جا انداختن این مطلب باید امد روی دو چیز ر

چیست؟ كمک دادن تعاون به تولید است؟ یا  "تعاون  "كه مثال در اسالم ظهور كلمه  "تعاون  "كلمه 

تعاون در تولید؟ كدام است؟ و انچه كه در شرق و غرب است. تعاون تولیدی است یعنی به اصطالح تعاون در 

قربه الی اهلل. و طلب لمرضات اهلل و... نیست با همدیگر این  "خواهد. حساب  تولید است و بعد هم بهره می

میكروفن را درست میكنیم ، می فروشیم ، نصف مال تو و نصف مال من كار سرمایه را هر دو می اوریم برای 

 سود برای زندگی كردن برای عالم اخرت و حیات اخروی كه نیست. ولی تعاون اسالمی كمک می كند چیزی

نمی خواهد و واقع هم همینطور است خیراتی را كه اقای راكفلر می كند تا صد جای ان را محاسبه نكند از 

 نظر سیاسی نتواند یک جائی را ببلعد كه خیرات نمی كند ، اینكه خیرات طلب لمرضات اهلل ندارد. 
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ا به گردن ضعفا محكم خیراتی را كه می كند شصت جای ان را مواظبت می كند كه چگونه می تواند بند ر

كند. ولی خیراتی را كه مسلمین میكنند ، اگر در گوشه خاطه شان انگیزه این باشد كه كسی ببیند ، نه باالتر 

 در دو دستگاه اصال تلقی میشود. 

 شروع بحث نظارت 

ه فقهی استاد : نظارت بر عكس بر روی همه این سه بخش ظاهرا دولت می تواند داشته باشد اینگونه كه مسال

 سوال كردیم ، نهایت انجائی كه به مصلحت باشد احراز مصلحت شرط ان است.

نظارت بدون احراز مصلحت برای دولت در هیچ مرتبه ای جز بر انجاهائی كه والیتش مستقیما با خودش 

 هست ، جایز نیست. ان وقت شرط احراز مصلحت ان هم. 

 برادر امیری : پس نظارت جزء شئون والیت هست؟ 

استاد : بله ، هست نهایت مشروط به احراز مصلحت شرط مصلحت این است كه وقتی یک چیزی می گوئیم 

صالح است. صالح است نسبت به چه چیز؟ یعنی بودن تعریف از رشد و توسعه. .. اقامه احكام الهی و هر گونه 

لحمداهلل رب العالمین رشد كمی و كیفی كه ساز گار با این مطلب است. یعنی ما یک فرض داریم اینكه ا

 احكام پیاده شد. ایا رشد متوقف میشود؟ ابدا. 

می گوئید ادراك از این كه كدام موضوع را باید انتخاب بكنم بیشتر به نفع زمینه تقرب الی اهلل است. یعنی 

بخش موضوعی ان نه بخش حكمی ان همانگونه كه دولت نسبت به موضوعات می سنجد صالحی را و معین 

در جهت احكام ، ملت هم ادراكشان از انتخاب كارهایشان به یک همچنین رشدی برسد. از این باالتر  می كند

 می ائیم ادراكشان نسبت به اخالص هم. ..

پس بنابراین كمی ، كه من بیشتر توفیق پیدا كنم به عمل به مستحبات ، كیفی كه بهتر درك كنم كه كاری 

د را برای جامعه بهتر ایجاد می كند یعنی دیگران را موفق به را كنم كه چه كاری را بكنم زمینه رش

مستحبات می كند و مراتبی كه در باالتر از كیفیت ادراك ، كیفیت تقرب هست یعنی اخالص كیفی را دو 
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بخش بكنید كیفیت ادراك از انتخاب موضوع و موضع ، یک بخش هم كیفیت تقرب و اخالص. اینها پیداست 

 ه هیچ جا محدود نمی كند. كه دیگر دامنه را ب

 از چیزهائی نیست كه همان قدر كه رشد در اخالص دارید و متوقف نمی شود اینجا هم متوقف نمی شود. 

همه چیز را هم در خودش حل میكند یعنی شما می گوئید من می خواهم قدرت پیدا كنم دولت باید 

مثال دولتهای بیگانه نتوانند بر او مسلط بشوند  سرمایه گذاری بكند تا قدرت نظامی ان به اندازه ای بشود كه

ترهبون به عدواهلل و عدوكم شما می گوئید این معنایش انتخاب ان چیزی را كه می خواهید برای كار ، چه 

خودش چه مردم انجام دهند به نفع رشد قدرت نظامی باشد. می گوئید نه می خواهم قدرت فرهنگی گونه 

رسد ، می گوئیم خیلی خوب این معنایش همان قدرت ادراك است كه گفتیم ای باشد كه معارف اسالمی ب

 ان را می پوشاند. 

قدرت شمول این سه به نظر من زیاد است رشد ادراك رشد اخالص و حاالت روحی و روانی كه كیفیت درك 

ان موفق و كیفیت حاالت را می رساند و همچنین توفیق بر رشد كمی كه اعمال مستحب و....را بیشتر انس

بشود كه مجموعه اینها را می گوئیم گسترش زمینه بندگی خدا این گسترش و توسعه به نظر ما این هست 

حاال اگر ان دولت از نظرش همین است یعنی به جای ان تعریفی كه از توسعه می دهند می گویند : پیدایش 

 باشد.  اخالقی در جامعه كه موجب تزاید متداوم مثال رشد تولید نا خالص ملی

اگر شما می گوئید پیدایش اخالقی كه این زمینه مادی را مرتبا در این جهت گسترش دهد عیبی ندارد. برای 

این كار شما می توانید نظارت كنید. اصال می خواهم بگویم صالح و فساد حتما خواسته یا نا خواسته تكیه بر 

 مفهوم رشد و توسعه دارد. 

دارد كه این مفهوم رشد و توسعه ، رشد مادی هم همراهش دارد یا ندارد. مثال امیری: ایا نحوه اثباتی وجود 

می خواهیم یک نظام را با نظام دیگری مقایسه كنیم. می گویند شما ایا این روشی كه دارید تضمینی یا 

 تعریفی دارید كه روز به روز وضع مالی مردم بهتر می شود یا بدتر می شود یا معلوم نیست؟ 
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ضع مالی یعنی چه؟ یعنی امكانات در این زمینه گسترش دارد. امكانات مادی مخصوص این زمینه استاد: و

گسترش پیدا كند یا اینكه ، شما در حقیقت علت این گسترشتان ، تنظیمات شما است. تجربی هم هست 

 شما تنظیماتی می كنید موظف هستید به اینكه تنظیماتی بكنید كه این رشد حاصل شود. 

امیری : مگر این زمینه امكانات مادی خاص دارد؟ یعنی مشترك نمی تواند باشد در طریق مادی برادر 

 دیگری؟ 

استاد : می خواهم بگویم كه این زمینه ، كیفیت و كمیت و خصوصیت و قدرت مادی را مخصوص به مسیر 

 خودش می كند. 

 امیری : مگر اشتراكات ندارد؟ 

 این جهت یعنی راحت نمی شود گفت اشتراكات دارد. استاد : اشتراكات ان حل میشود در 

 برادر امیری: یعنی قابل مقایسه نیست صد در صد. 

استاد : مثال در نظام سوسیالیستی شوروی و امریكا قابل مقایسه دارد. چون هردو بر یک مبنای انگیزه حركت 

بشر با جهان به لذت بیشتری می كنند. انگیزه هر دوی انها پیدایش تغییرات روانی خاص است كه رابطه 

انسان را برساند حاال جه در شكل فردی و چه در شكل جمعی. ولی شما انگیزه را یک چیز دیگر قرار داده 

اید. امكانات شما یک چیز دیگری می شود. به نظر من می اید كه جان مایه فرق اقتصاد اسالمی با 

این میكروفون را ما بر داریم این در یک شكل می افتصادهای فعلی روز همین است. یعنی مثال اگر پایه 

گویند اقتصادی نیست در یک شكل می گوئیند اقتصادی هست. بعد یک حسابهائی را كرده اند كه گفته اند 

این اقتصادی هست یا این اقتصادی نیست كه نسبت به ان معنای رشد در لذت سازگار است. حاال اگر شما 

ید گفتید لذات مادی به ان نحوه اصل نیست در دستگاهمان ، تابعی است معنای رشد در لذت را عوض كرد

 از یک رشد دیگری. اگر این معنا را كردید ان وقت به تبع ان حتما این هم فرق پیدا می كند. 

 برای مثال : ممكن فرم این شكل دیگر بشود ان دیگر زیبا نیست. این زیبا نیست یعنی چه؟ 

 به مبنایش برادر امیری: ان هم نسبت 
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 استاد : احسنت 

است و  "انسان  "برادر امیری: به نظر من می رسد كه مشتر كات بسیار زیاد است چون موضوع هر سه 

انسان هم یک نیازهای مشترك دارد كه در این مقاطع هم مشتر ك است نیازهای رفع گرسنگی تشنگی 

 بهداشت. ... كه زیاد است و اینها را قابل مقایسه می كند. 

استاد : فرض اینكه بهداشت ما با بهداشت انها مساوی باشد ما مستحب می دانیم اب پس مانده جنابعالی را 

بخوریم می گوئیم شفاء است. بر اساس یک ادراك دیگری از بیماری و صحت است و اگر ما ابمان را جدا قرار 

نمیشود این را ببرید در دستگاه دادیم به نظرمان می اید كه ان چیزی را كه گفتید شفاء است ان حاصل 

مادی حتما شفاء بیولوژیک نمی تواند باشد. از نظر انهامكروه است ولكن حاال مودت می اورد ، من نمی دانم 

ایا فرد به هم اعتماد می كنند ، نمی دانم. چه شفائی است كه مورد نظر شارع است؟ از علتش را خودش می 

ارع ممدوح است شفاء است ولی او علت مرض می داند. او می اید داند ، من می دانم كه این در نزد ش

دستگاهش را گونه ای میسازد كه ظروف غذائیش یک بار استفاده شود بعد ان را دور بیندازند. می اید یک 

 ظروف پالستیكی درست می كند شرط استریل كردن و......

گویم یک كاری بكن كه بیماری زیاد نشود  حاال شما می گوئید بیماری زیاد می شود اگر مشترك باشد. می

 نه اینكه این را بر داری 

 برادر امیری : بگوئیم چون این در نزد شارع معقول است ما این را علت بیماری نمی دانیم 

استاد : ایا اگر مردم روزهای سه شنبه خورش الو بخورند این جای این مطلب میشود اگر ماهی یک مرتبه 

اوریم این بیماری بر طرف می شود؟ من چه می دانم ،می گوئیم كه آقا یک مدلی درست بكن برای انها انار بی

كه اینكار حذف نشود ، می گوئید با دست غذا نخورید در مدل بهداشتی روز. در مدل بهداشتی اسالم 

 مستحب است. با چیز دیگر غذا خوردن مكروه است. 

  برادر امیری : شما فارق ها را مثال می زنید.
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استاد : در مدل اسالمی میگوئید گوشتی را كه سر می برید صرف اینكه بمیرد گوسفند كافی نیست ، اصال 

میشود خورش. باید ذبح شود گوشت مزكی بشود. او اصال گوشت را چنین شرطی كه شما برای ان می كنید 

همان مناسبات اقتصادی هست نمی كند. می ائیم جلوتر می گوئیم كه مساله روابط توزیع ، توزیع در امد كه 

، یعنی روابط كیفی دقیقا نیازها را شكل و جهت می دهد. شما ایا می توانید من باب مثال این میكروفن را 

می خواهید بسازید یک دیگ بزرگ می بینید برای بحث مواد این. چرا این دیگ را اقتصادی می بینید؟ می 

ی ارزانتر در امدن در این دستگاه سازگار است با همان رشد كمی گویند برای اینكه ارزان تر در می اید. معنا

خاص. برای این راه می گویند بانک باید اعتبارات بزرگی بدهد یا شركت بتواند جذب سرمایه های زیادی را 

بكند اگر شما قوانین ایجاب كه تمركز اینگونه پیدا نشود ، این با دیگ كوچكتر هم پخت می خورد اما گران 

ی اید. گران در می اید یعنی چه؟ یعنی هزینه كار بیشتری را می برد. هزینه كار بیشتری می برد یعنی در م

چه؟ یعنی تمركز ثروت ، تمركز بهره وری عظیم مخصوص یک عده مخصوص نمی شو. گسترش پیدا می 

د گذاشته ایم كند. تا اكنون یک دایره می كشیدیم می گفتیم میكروفن كسانی كه در تولید ان شریک هستن

ده هزار نفر اگر بنا باشد در مقیاس مرغوب تولید نشود باید یک دایره بزرگتری بكشیم بنویسیم صد هزار نفر 

سهیم هست سهیم بودن افراد بیشتر در مركزیت رفاه لطمه می زند به تمركز رفاه لطمه می زند نه به سیر 

 رشد. 

 یش اشتغال ارجح میشود تا ارزان تمام شدن ان. برادر امیری : در تحلیل های انها هم گاهی افزا

استاد : بعضی اوقات اصل ریشه كه انها به كار می بندند توجه داشتن به مركز سرمایه است تا امكان بدهد 

 مركزیت ازمایش را و امكان بدهد مركزیت رفاه را و امكان بدهد هوس تنوع طلبی فرط را. 

تواند از این سری تسهیالت استفاده كند مالک بودن چهار هزار  شما می ائید می گوئید اقای راكفلر می

روزنامه صد فرستنده هفتاد دانشگاه. .. اقای راكفلر اینها برایش لذت بخش است همانگونه كه لذت خوردن 

یک بستنی برای یک كودك لذت بخش است. یعنی وقتی خبر برای او می اورند می گویند كه پنج دانشگاه 

دانشگاه از غصه نزدیک است دق كند. اگر  3دانشگاه رسیده ه  71راحت می شد اگر گفتند از تو بسته شد نا
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بگویند. ... چرا؟ چون تسلط سیاسی اقتصاد برایش بهجت انگیز است لذت می برد. شما فقط لذت مادی را به 

لذت بخش است.  خوردن و پوشیدن و رفتن در قایق طال و... ندانید ، این تسلط سیاسی اقتصادی اش برایش

 ان كسی كه یک درجه از اقای راكفلر پائین تر است. 

دلش می خواهد یک دهم این تسلط داشته باشد او كه با زیا درجه از این پائین تر است دلش می خواهد 

حداقل یک وبالی خصوصی یک ماشین خصوصی. .. داشته باشد همینطور پائین تر میرسد به اینكه می 

روز داشته باشد. قصد این است كه انها مراتب لذت مادی را در سطوح مختلف كه ایجاد خواهد لباس نو هر 

می كنند برای تحرك بر اساس لذت علیه ماده است. شما اصال بنائتان اینگونه است یعنی شما اصال تنوع 

ای طلب هستید حرص فزون طلبی لذت مادی موتور تولید مادی شما نسیت. شما تولید مادی را زمینه بر

انجام خدمت الهی من مال هائی را به دست می اوردم در راه خدا خرج كنم ؛بلكه از این عمر توانسته باشم 

انجام مسئولیت كنم نسبت به درگاه خداوند چرا؟ چون فردا می روم در اخرت به من می گویند ایا مشكل 

 برادر مومنت را حل كرده ای؟

 ل كنم؟ ایا گرسنگانی را سیر كرده ای؟ من وقتی كه امكانات نداشته باشم چگونه ح

 ایا بر هنگانی را پوشاندی؟ . ..

من چه بگویم انجا از ادم ثروتمند كه فقط سوال نمی كنند از همه سوال می كنند. من قدرت امكاناتش را 

تا در  دارم بروم دنبال این كار این كار را بكنم. انگیزه حركت علی ابن ابیطالب در اینكه كار كند تالش كند

هزار دینار طال سود حضرت بشود و همه را در راه خدا انفاق كند. ..... و این تالش و انفاق  31طول سال سالی 

كنار دست ان عبادت شبانه اوست. لذا كار فرهنگی حضرت است. و در همه ابعاد وجود كه نگاه می كنیم می 

مان ، در فرهنگ بزرگترین قهرمان و در. .. در همه بینیم ماشاء اهلل در صدر قرار دارد. در جنگ بزرگترین قهر

جا بندگی خدا را در مرتبه اتم و اكمل انجام می د هد. در امور اقتصادی در امور. ... اقای احمدی میانجی 

راجع به انفاقات معصومین جزوه ای دارد. ..... ادمی كه اینگونه است اینقدر پول در می اورد بعد با یک پیراهن 

كند كه زمستان از سرما میلرزد. این مهم است كه بعد كسی هم برای او حساب باز نكند این  زندگی می
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مهمتر از ان است یک وقتی است كه ادم پول می دهد گونه ای میدهد كه رئا للناس است مردم همه می 

براز می كند فهمند. خالصه دورو برش را دارند. ولی حضرت شب در خانه فقراء میرود صورتش را می پوشاند ا

كه من خجالت می كشم كه شما را ببینم. یكی از بندگان خدا است كه دارد كمک میشود. یک ادم اینجوری 

 به حضورتان عرض كنم كه ادم هرچه فكر كند درباره اش. 

این اگر اسوه باشد اگر نمونه باشد یعنی توسعه یافتگی اقتصادی فردی كه باید تو سعه یافتگی اقتصادی 

را نشان بدهد با الگوها شناخته میشود ، اینها هستند بر گردیم نتیجه بگیریم فرض كنید كه توسعه  اجتماعی

و رشد در شكل ها و ابعاد مختلفش همینكه شما گفتید تولید من انبوه نیست ان وقت نیازهای تولیدی شما 

ئی خیلی فاصله دارد. عوض میشود. دستگاه كنترل دیگ چند هزار تنی با دستگاه كنترل دیگ پانصد كیلو

سیمان فارس در روز سه هزار تن سیمان می دهد. ... شما اینرا ببرید در واحدی كه صرفه جوئی در مقیاس 

تولید را حذف كند یک چیز دیگری در می اید. ان وقت اگر یک چیز دیگری در امد می گوئید كه منالیاژی 

صد تنی الزمم نمی شود. چون میزان فشاری كه روی را كه برای دیگ هزار تنی می خواستم اصال در دیگ پان

ان می اید ان فشار نیست. مسائلی كه در علم فیزیک دارید عوض می شود در فیزیک اتمی یک چیز هائی 

االن در اولویت قرار دارد درجه اولویت ان در ازمایشگاه تغییر پیدا میكند. سوالهای شما عوض میشود. پس 

شه ضربه می خورد بعد در مصرف می رسیم. در مصرف االن ما یک چیز هائی را مسئله مان مشتركاتش از ری

برای زینت و تنوع می خواهیم اگر موتور حركت من از لذت مادی بنا شد لزوما اینها قرار نمی گیرند برای 

 حركت ممكن از دید خیلی ها بشود یک زندگی سرد ولی كدام خیلی ها؟ 

 ا بشود یک زندگی بسیار گرم. یک خیلی های خاص. از دید خیلی ه

بر گردم در خود انقالب و پوستر ها. یک وقت ادم پوستر هائی را كه می دید همه اش عكس زن می دید یک 

 شیشه كانادا در دستش است دارد می خورد. .. حاال می بینیم پوستر شهدا است. 

ز دو خواستگاه انچه كه شما در این هم موجب حركت است و ان هم موجب حركت بود ولی از دو انگیزه و ا

اقتصاد می خواهید حركت و فعالیت است و رشد قدرت رشد و ضریب نرخ و سرعت و شتاب فعالیت است 
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امكانات است امكانات اقتصادی را هم كه نام می برید ان است كه بتواند مرتبا این فعالیت را گسترش دهد. 

دارد در بیان هائی كه رسمی میشود این است كه خیال می بنابراین مساله صالح و فساد دقیقا ضعفی را كه 

كنند در كمیت نیازهای مشترك و كیفیت های مشترك بسیار زیاد است ما به نظرمان می اید اصال حل 

میشود یک چیز دیگری می شود ، همان لوله اب كه مثال زدید سوال می كنم كه اگر جزو وظایف دولت 

هوری هست ( مسئله ابرسانی نباشد ، خصوصا ابرسانی عمومی دولت بنا اسالمی ) حاال حتما در دوره جم

باشد به مستضعفین اب برساند ولی برای چه بكشد؟ خوب چاه بزند همان جا دستگاه تصفیه هم بخرد و 

بگذارد كنارش خرج تعمیرات چاهش را و تصفیه اش را هم بدهد تا گل اركیده بزند انجا و ایا می دانید چقدر 

ن صرف میشود برای تجمالت عجیب و غریب در شمال تهران. فضوالت ان فقط نصیب جنوب تهران اب تهرا

 است. به چه دلیل فاضالب عمومی این رقمی وظیفه دولت است. ..

اصال فاضالب به چه دلیل از باالی شهر بیاید در جنوب شهر و این همه مشكالت برای مردم جنوب شهر 

ل بشود به سوخت همان خانه ) مانند دستگاهائی كه در هند ساخته درست بكند؟ فاضالب هر كس تبدی

 اندو...( و تا مین انرژی و از این طرف پوسیده های ان هم تبدیل بشود به كودی كه قابل فروش است. 

خود برق رسانی هم برای چه كسانی مسئولیت شرعی داریم كه برق برسانیم ایا برای همه شهر؟ بله خیابان 

ن باشد این جزو وظایف دولت است. همین كه از شكل كلی ان در اوردید كه معلوم بشود تولید ها باید روش

برق در شكل موتوری ان با شكل متمركز ژنراتوری ان خیلی فرق دارد اما اینكه واقعا ما ببینیم ایا اگر شد 

باشند و هر روز شكل واحد های كوچک مردم انتخاب می كنند كه از. .. برق بكشند ، یا موتور داشته 

روشنائی شما می خواهید تأمین این روشنائی با چه چیز هائی میشود این دقیقا مشخص نیست كه حتما از 

این راه بشود و ال غیر. میزان مصرف برق ژنراتوری را كم بكنید ، تبدیل بكنید به دیزل و ژنراتور. نیازهای 

 تور هست........كشور دوباره عوض میشود. یعنی چه؟ یعنی االن كه ژنرا

 و السالم علیكم و رحمه اهلل و بر كاته. 



 29جلسه 

 كلیات بحث طرح تعاونی

3/2/63 

 يحسين والمسلمين حجةاالسالم: استاد

 

  نظارت –واحد طرح و بر نامه طرح كلی تعاونی 

احراز  برادر امیری :جلسه قبل بحث شد درباره اینكه دولت به شرط احراز مصلحت حق نظارت دارد و بدون

مصلحت فقط در جائی كه والیت دارد می تواند نظارت كند و با احراز مصلحت در همه بخش ها از جمله 

بخش تعاونی حق نظارت دارد. بعد درباره رابطه مصلحت با رشد صحبت شد كه مصلحت به رشد سنجیده 

 میشود و رشد توضیح داده شد كه رشد كمی و كیفی چیست از نظر ما؟ 

ث درباره مشترك است و قید مكتب به ان نمی خورد آنجا تو ضیحاتی داده شد حاال اشكال و بعد در بح

نهائی این است كه مثال در مورد مساله اب كه مثال زده شد مطلوبیت آب از نظر مسلمان و كافر خیلی فرق 

مادی مسلم و دارد می توانیم بگوییم كه آب رفع عطش ی كه می كند برای مسلمان و كافر یكی است و نیاز 

كافر به این اب برای رفع عطش به خاطر زنده ماندن یكی است. پس مطلوبیت آب برای هر دو در اینجا برای 

 رفع این نیاز مادی انها مشابه است. و

اب ماده ای مشترك است بین مسلمین و یک فرد مسلمان هر چند بسیار متدین باشد و كفار و یک  "استاد :

ر در كفر باشد و كفرش بسیار شدید باشد عطش و بر طرف شدن ان به وسیله آب فرد كافر هر چند بسیا

اگر همین مثال را بتوانیم روشن كنیم كه نه اینگونه  "نیازی است مادی به ماده ای كه نام ان اب است 

 نیست خود بخود انهای دیگر را هم. 

 برادر امیری : البته قبول داریم نحوه استفاده آن متفاوت است. 
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نهایی دیگر هم رفع می شوند ، اگر معلوم هم شد كه  استاد : اگر خود نیاز را گفتیم یكی نیست ،خود بخود آ

 نه حتما یكی است نظیر آن می آید در پوشاك الی آخر. 

ببینید آب یک اثر مادی روی ارگانیزم بدن انسان دارد یک عكس العمل آدم نسبت به آب دارد ، یعنی بهاء 

دن به عطش یا اهمیت دادن یعنی عكس العمل آدم نسبت به این نیاز نسبت به این. ... مادی دادن اهمیت دا

تابع تأثیری است كه ماده روی انسان می گذارد و آدم دارای هر فكر و هر مكتب و هر عقیده ای كه باشد 

رفتار من در برابر هیچ تأثیری در آن ندارد. یعنی نه فقط آب دست مرا تر میكند بهائی هم كه می دهم یعنی 

آب هیچ فرقی بین مسلم و كافر ندارد و اصال باب اختیار وارد این مطلب نمی شود. معنایش این است كه من 

در جهت زندگی مادی نمی توانم تكلیفی را بپذیرم چون اتو ماتیكی یک اثر روی من می گذارد ، من هم یک 

دادن به عطشان بودن و عطشان نبودن باامور  بازتاب دارم. یک وقت است كه میگوئید نه نسبت اهمیت

مختلف دیگری كه می سنجم نسبتهای آن فرق پیدا می كند. نسبت آن دو شیوه فرق داشتن است یک وقت 

است كه در اصل جهت است یعنی می گوئیم كه مسلم میگوید كه روز ماه رمضان تشنه هستم ولی آب نمی 

تسلیم شدن نیستم. یک وقت است می گوئیم كه قید وقتی می خورم. تشنه می میرم جان می دهم حاضر به 

زنید یک رفتار مادی را برای یک خصلت مادی دیگری است یعنی آب پرتقال آمده و ا ب را كنار زده این هم 

 آب دارد رطوبت دارد عطش را هم بر طرف میكند. .........

ه نظر می اید كه شبیه نیست ولی باز ان گاهی است كه كاالی جانشینی مادی ، مشابه خودش است ، گاهی ب

 هم شبیه است. 

دولت « می گوئید برای اینكه با فالن دولت بجنگیم آب خوردن را ترك كردم می گوئیم چرا می خواهی با آ

 بجنگی؟ می گوید كه برای ملتم. میگویم ملتتان چه می گود ویتنام؟ 

هانش سر از رفاه مادی در می اورد. طرفداری از ملتتان چه خاصیتی دارد كه بجنگید؟ می بینم آخرش بر 

خلق ، طرفداری از تاریخ آخرش این است كه تضاد های داخلی جامعه را حل بكنیم تا جامعه بر خورد بهتری 
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را با طبیعت داشته باشد. می گوئید : چه فایده دارد؟ میگوید : در آ ن بر خورد بهتر قدرت گسترش رفاه 

 پس توسعه رفاه مادی را می خواهید نهایت بر مبنای اصالت جمع. توسعه رفاه بیشتر است. 

به نظرتان می آید كه نمی شود آب را كرد آب پرتقال ، مگر اینكه برای همه بتوانیم آب پرتقال بكنیم. ونمی 

شود برای همه اب پرتقال بشود مگر اینكه منافع در شكل جمعی تقسیم بشود. یک وقتی است كه اصال می 

ر این مایه نیست ، قید كه می خواهید بزند آب را بسنجد آب را بپذیرد یا رد كند این را می آ ید با گوئید د

یک امر معنوی می سنجد ، می گوید امروز روز ماه مبارك رمضان است. هلل تبارك و تعالی باید آب نخورد. 

میشود ، كمی آب می خورم. شب را هم شب احیاء است. اگر آب بخورم ، بیدار نمی توانم باشم. بدن سست 

آب در اینجا وزن و وضع اقتصادیش مورد نظر ماست نه وضع و وزن طبیعی و شیمیائی و بیولوژیكی آن و 

اثرش روی یک موجود جاندار بلكه اثر ش روی تصمیم من ، اثرش روی مطلوبیت من. اشكال را روی نقطه 

می گویم نه ، مطلوبیت حاكم بر اراده  ك است ،بگذارم. اینكه بگوئیم نیاز مشترك است پس مطلوبیت مشتر

من هست تابع اختیار هست در انسان شناسی. مطلوبیت غیر از وضعیتش با دست من است. تمام جوهره 

 حرف همین جاست ، اگر این را نقض كنیم آیا مطلوبیت مادی آن فرقی دارد یا ندارد؟ 

د. از مثالهائی كه زدید : مثال شرایط روزه دار بودن برادر امیری : در شرایط عادی مطلوبیت ها فرقی ندارن

است. همیشه كه مسلم روزه نیست آن شرایط غیر عادی است عادی اش یا زده ماه سال است در شرایط 

عادی او تشنه است ، این هم تشنه است ، این هم اختیار می كند برود آب بخورد هیچ منع شرعی و اخالقی 

 میشود مثل همان. ندارد برای آب خوردنش این 

استاد : باز مسلم است ، شرائط عادی كه می گوئیم در توجه با مطلوبیت یک مسلمان دارید حرف می زنیم 

می گوئیم منعی ندارد راهت است منعی ندارد. ولی اهمیت آن در نظرش چقدر است. یعنی تخصیص را كه 

 صرف مسلم بیشتر است. مسلم حاضر است بدهد ، وقتی می گوئید فرق پیدا می كنه یعنی م

معنای آن به معنای مطلوبیت بیشتر است یا نه؟ یعنی می خواهم این نكته را عرض كنم كه یک نسبت هائی 

دارند اگر ما یک صفحه ای را این جا رسم كنیم و بگوئیم كه مثال دیروز را كه حج تولیدات نا خالص ملی 
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كه دارد كه این خانه ها هر كدامش یک چندم باشد. یک كشور ،بعد آمدیم گفتیم كه اینها نسبت هائی را 

اول می ائیم اینها را مساوی می گیریم مثال می گوئیم پوشاك ، غذا ، این را در خانه ها می نویسیم بعد می 

گوئیم كه پوشاك را ریز می كنیم ببینیم چه چیز عا است؟ می گوئیم پوشاك آن فرضا پارچه تترون ، وال، 

شروع می كنیم به نوشتن بعد نسبت های اینها و ذكر می كنیم كه این یک چندم است آن چلوار. ......است 

یک چندم است. ... بعد می ائیم انجا یک چندم ها را می نویسیم می خواهم عرض كنم جامعه اگر شهر نشین 

یسم گاهی باشد یک نسبتی پیدا می كند، روستا نشین باشد یک مدل دیگر یعنی اگر اینجا بنا باشد من بنو

بر عكس میشود. این را باید بنویسم ،و این را باید بنویسم . این فرق ها را اینجا می نویسیم. چیزی را كه می 

خواهیم سوال كنم این است كه وقتی می گوئید نسبت تخصیص ها فرق میكند ،جامعه اسالمی با جامعه كفر 

، دو مرحله متناظر ، تناظر یک به یک درست می در دو مرحله متناظر از رشد ، اینجا را می گذاریم انسان 

 كنیم از نظر قدرت داشتن تجرید از كیفیت كه بكنیم. 

ما یک وقتی است كه مجردش می كنیم از اینكه این لیوان است یا این لیوان است؟ می گوئیم در دست كفار 

حی یک جا خیلی و مسلمین كاری نداریم كه چند هر جا می ارزد ،ممكن است یک انگشتری یک تسبی

ارزش داشته باشد و یک جا هیچی ارزش نداشته باشد. ولی قدرت و توانائی را كه می اورد ،كه اینها رو به 

 روی هم بایستند و مقاومت كنند چقدر است؟ 

برای اینها یک جدول تناظری درست می كنیم می گوئیم این قدر از قوای مسلمین برابر با اینقدر از قوای 

ایستادن دارند. ولی پشت سرآن می گوئیم هر كدامشان یک دستگاهی دارند نسبت  كفار ، قدرت

محصوالتشان را به همدیگر نشان میدهد. در این تناظری كه شمادرست می كنید ، تناظر یک به یک ریاضی 

ا كه درست می كنید نسبت های اینها كه فرق پیدا می كند بر اساس روابط انسانی است كه در آنها فرق پید

می كند. بر اساس نظام ارزشی انها است كه فرق می كند. می توانید بگوئید مطلوبیت ها در این عین این 

 است؟ 

 برادر امیری : خیر 
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 استاد : پس در شرایط عادی می توانید بگوئید مطلوبیت یكی است؟ 

 برادر امیری: نه ، فرق میكند. 

 آن این نیست كه وزن اقتصادی استاد : وقتی گفتیم مطلوبیت مختلف است ، معنای 

 برادر امیری: ولی سطح مشترك با هم دارد. 

استاد : وقتی ما می گوئیم فرق دارد ، معنایش این است كه اگر تجرید از شكلش بكنید،تبدیلش بكنید به 

 قدرت و زور ،زور در هر دو مشترك است. 

 است ،این است با هم فرق دارد ولی هست برادر امیری : نه ،من همان نسبت ها را می گویم. آن نسبت مثال

 ،در هر دو موجود است.

استاد: در هر دو موجود است ولكن یكی از آنها است ،و یكی است. ولی هر دو آب است. وزن اقتصادی یعنی 

 قیمت. قیمتش دردو جا هر لیتر فرق دارد یا نه ؟ 

 برادر امیری : فرق دارد ،به همان نسبت فرق دارد. 

سنت،قیمتش هم فرق دارد به گمان من اینهائی كه تا این جا بیان شد ،مطالب مهمی است. جائی استاد: اح

دیگر نمی گویند قیمت آب در دو دستگاه فرق دارد. ما تا اینجا آمدیم كه قیمت فرق دارد. تأثیر قیمت نسبت 

ده نسبت به رشد به رشد اگر مالحظه بكنید فرق می كند. پس جهت رشد مختلف است. پس پتانسیل یک ما

كه بیاوریم. مطلوبیت های مسلم ،مطلوبیتهای مسلم مطلوبیتهای كافر كامال فرق دارد. آن وقت دستگاهی كه 

شما برای رشد می سازید حاال اگر ما اینجا آمدیم گفتیم كه یک : نسبت های كلی ،حجم تولید نا خالص 

ناظر درست كردیم یک به یک ،دیدیم تناظر آمدیم ت -3پوشاك را خرد كردیم.  -2ملی ، درون آن امدیم 

آمدیم از تناظر یک به یک آن ،جنابعالی فرمودید كه هر دو دارند آب تولید  -3یک به یک با هم فرق دارد. 

می كنند نهایت من عرض كردم كه نسبت هایش فرق دارد؟ فرمودید : بله ،فرق دارد یكی شد ،و دیگری شد 

 نم؟ . چه چیز را من خواستم دنبال ك
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گفتم كه قیمت ها. حاال یک لیتر آب یک واحد پولی برای آن پرداخت میشود؟ می گوئید : نه فرق می كند 

همین كه فرق پیدا می كند یعنی قیمتش متفاوت است. اگر قیمت متفاوت شد نسبت آن به رشد باید 

 متفاوت باشد نسبت تأثیر در تأثیر آن ،در پیدایش رشد ،مختلف است. 

 نسبت آنها به رشد مختلف باشد ، چیز دیگری را می خواهم عرض كنم. حاال اگر 

می خواهم بگویم مگر تقسیم كردن ها و جمع بندیها و ابزار اقتصادی كه ما بكار می گیریم مگر می خواهد 

بهترین نسبت تأثیر در ارتباط با رشد را بررسی كند؟ انسان مسلم بر اساس تأثیرات اعتقادی خاص تحركش 

نسبت های دیگری شدت پیدا می كند ، انسان كافر از سوی دیگر ،بر یک شدت های دیگری این  در یک

توسعه اخالق  "یكی باید ما مرتبا توسعه اخالق اسالمی را به عنوان منتجه نگاه بكنیم. منتج عملكرد دولت، 

آخرت. این باید در توسعه كفر یعنی توسعه ندیدن خدا و  "توسعه اخالق كفر  "این یكی باید  "اسالمی 

همه بعد زندگیش چه موقعی می اید ، یعنی منكر شدن؟ آن موقعی كه تمام نظرش این باشد كه ماده 

احتیاج به خدا ندارد. رابطه انسان با ماده مستقل است. مالك بهتر بودنش لذت بردنش است من ماده هستم 

ه آن میتوانند بگویند توسعه؟ آن وقتی كه كفر ، این هم ماده است. ارتباط ما با هم. اخالق كفر چه موقعی ب

را به اعلی مرتبه مرتبا شدت دهد. هرچه شدت كفر اینجا بیشتر شود ، شدت تحریک میدهد. حاال تنوع 

نتیجه میدهد حرص نتیجه میدهد كفر شدیدتر. رسیدن به قدرت كه در ارتباط با تحریک  "كینز  "طلبی 

 ک یعنی علم به خواص ماده ، پرستیدنی می شود.میشود اینجا گونه ای میشود كه تكنی

چون ماده را دارد می پرستدراهش هم نسبت به ماده مساوی است با راه تكنیک. این اینگونه نیست. حاال می 

خواهیم این مطلب را بررسی كنیم كه آیا نیاز مسلم با این بحثی كه كردیم می توانیم بگوئیم كار آئیش در 

به عبارت دیگر آیا اقتصاد اسالمی و غیر اسالمی در كمیت هم داریم یا نه؟ . چرا؟ اقتصاد یک نحوه است؟ 

چون نسبت تأثیرها اگر مختلف است ابزاری كه می خواهید با آن كار بكنید باید مختلف باشد. جهت ها و 

نیم پیدایش شدت ها و تحركات هم باید مختلف باشد بنابراین كه بیایند انوقت دیگر هیچ وقت نمی توا

بگوئیم كه ابزار اقتصادی فرقی ندارد. نیازها مشترك است. چیزهای مشتركی مصرف می كنند. اینجا آب 
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مصرف می كنند ، آنجا هم آب واحد وزنی اش را هم میشود معین كرد یک لیتر از اینجا بر داشته یک لیتر 

 هم از آنجا ولكن این قیمتش با این حتما دوتا است. این قدم اول بود. 

دم دوم : به چیزهائی كه بر خورد می كنند ؛ این در باب مصرفشان بود. این سنخ تخصیص حتماَََََ یک الگوی ق

متناسب تولید ایجاد میكند. تولید رشد می كند ولی در جهت خاص. یعنی الگوی توسعه یک الگوی مصرف 

زیع می خواهد كه حتما می خواهد كه عرض كردیم فرق داشت ، یک الگوی تولید می خواهد یک الگوی تو

فرق دارد ؛ اینجا میشود نظام ارزشی شما ؛ اینجا عكس العمل میشود روابط اجتماعی شما یعنی قانونهای 

شما فرق دارد. پائین آن یک تولید دارد. این تولید شما كه تكنولوژی شما هت ؛ باید نیازهای اینها را جواب 

دستگاه انها طرح نمیشود. لذا تكنیک رشد می كند ولی  دهد. برایش یک مسائل جدید طرح می شود كه در

درجه حركت می  181نه هم جهت با آنها. بگوئید جهت متناظر عیبی ندارد ، یعنی آنها در آن جهت دارند 

كنند ؛ اینها در یک جهت دیگر دارند حركت می كنند نهایت ده قدم آنها میروند ، ده قدم اینها میروند. آنها 

كنند كل نمد هوالء و هوالء هم این طرفی ها مدد میشود هم آن طرفی ها. پس بنابراین اینجا قدرت پیدا می 

تكنیكشان ، تكنیک خاص میشود كه نیازها ی متناسب با نیازهای نظام ارزشی و روابط اجتماعی باشد. از این 

 دید كه بیائیم تأكید بر چه چیز داریم؟ 

میشه مشترك كه امكان مفاهمه را می دهد. یک اختالف داریم آیا تأكید بر اختالف یک قدر اجمالی داریم ه

ما باید چكار كنیم. اگر در دستگاه منطقی هستید باید از مشترك آغاز كنید تا ببینید كه چه كسی در 

اختالف به خطا رفته است اگر بالعكس دارید در منطق نظر كار می كنید ، نیستید كه كار مفاهمه ای انجام 

 واهید خصوصیت شخصیه را به دست بیاورید. تاكید بر اختالف در موضع گیری. ...... عینی. چرا؟ دهید. می خ

چون اینجا باید مجموع خصال را جمع بكنید ، آنجا كارتان آن بود كه درباره هستی صحبت كنید ، درباره 

. این جامعه چه هستی كار تجرید كردن است اینجا درباره این است كه این چیز چكار بكنم در مقابلش

وضعیتی را دارد چه كار بكنم و به چه جهتی باید برویم؟ تأكید بر جهت اختالفتان باید داشته باشید تا اینكه 

شییء را كه دارید با همه خصوصیاتش متعین بشود. اما لیوانی را كه نه روحی باشد ؛ نه به اصطالح فلزی 
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چنین لیوانی نداریم. شما مدام تأكید بكنید كه من ظرف برای  باشد ، نه سفالی باشد ، نه مسی باشد. .... اصال

آن می خواهم همه خصوصیات را هم می خواهم نداشته باشد. میگویم آقا جان شما مجبورید در یک از این 

خصوصیتها ظرفیت را درست كنید. می گوئید اینجا كه جای منطق نظر نیست. در منطق عمل هستیم می 

 رد در دستگاه مطلوبت شما. كدام یک در نظام ارزشی و روابط شما می خورد. بینید كدام یكی می خو

برادر امیری : حضرتعالی اختالف این دو سیستم را با هم اثبات فرمودید. خوب فبول داریم منتها بیشتر 

 روشن شد كه اختالف بیشتر است ولی باز هم تأكید خود شما داشتید كه سطح مشتركی اینها دارند. 

 : سططح مشترك فیزیكی می گوئید یا سطح مشترك اقتصادی؟  استاد

 برادر امیری: اقتصادی

استاد : نه ؛ وزن اقتصادی در قیمت روشن می شود. من عرضم این است كه یک آبی داریم یک وزنی دارد در 

 ارتباط با جاذبه. 

 شترك نیست. برادر امیری : یعنی شما می فر مائید كاالهای مشترك هست اما مطلوبیت های م

استاد: احسنت ! بنابراین كاالهای مشترك اقتصادی نیست. اصالً كاال تعریف اقتصادیش برابر با مطلوبیتش و 

ارزش هست. یعنی برابر با میزان فشاری است ؛ اختالف پتانسیلی است كه ایجاد میكند به طرف رشد. كاال را 

ت كاال یعنی چیز هائی كه آدمیزاد آنها را مصرف در اقتصاد دو شكل می شود تعریف كرد. یک شكل ساده گف

می كند. یک شكل دقیق تر آمد به نظر من و این است كه بیائیم در بحث نیرو حل كنیم آن را. .. ) تعویض 

 نوار ( 

حركتش ، تغییر فشار می خواهد ، فشار آیا در چه شكلی به آن می خواهید بدهید؟ می خواهید یک فشار 

ی را ببینید ؛ شتابش باال برود شتابش مرتباً افزایش پیدا می كند ، چگونه بشود. اگر یک نسبت سرعت مساو

بنا است گونه ای دیگر بشود اصالً كاال را باید حل كنید در مطلوبیت و از موضع مطلوبیت و از موضع 

اگر اینگونه  مطلوبیت به آن نظر بكنید. دیگر نگو ئید كاال. بگوئید میزان فشار حاصله چقدر است. آن وقت

شد، اول آنكه ممكن است خیلی از چیز ها را پیدا بشود كه ما برای خودمان هم قابل تصور نیست. شما در 
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عین حال در فضائی تنفس می كنید كه ترسیم وضعیت نظری مطلب را می توانیم بكنیم. یعنی از نظر تئوری 

در  "سدر  "ثالً من باب مثل عرض می كنم می توانیم بحث كنیم. اینكه در آنجا چه چیز هائی نیاز است م

 چقدر مصرف دارد؟  "صابون  "كشور چقدر مصرف دارد 

مثالً گاهی هم آدم مستحب و اینها را تو جه می  "سدر  "نسبت آنها اصالً به گمان من قابل قیاس نیست. 

، باید یک مقدار كند و می فهمد كه عجب مصرف این چقدر خوب است آدم تا وقتی هم كه از دنیا می رود 

 را به آب بزنند و او را بشورند این چرا اینگونه ممدوج است؟  "سدر  "قلیلی از 

 . است ممدوج –خوردن انار مثالً 

یک چیز خوردنش مكروه است در اطعمه و اشربه. اینها چه تأثیراتی دارد وقتی كه در اقتصاد شما اینها را من 

دن برگش سخت است. اگر مصرفش باال رفت ، این قیمتش چی "كنار "باب مثل عرض می كنم. درخت 

سنگین میشود. چون همین كه بخواهد از نیروهای دیگر جامعه ببرد آنجا ، یک وعده ای حاضر نیستند بروند 

یعنی كارهای دیگر برای آنها راحت تر است شما مجبور هستید قیمت را ببرید باال تا اینها بروند. وقتی كه 

در بیاورند با سختی اش نمی صرفد فكر بشر آن وقت راه می افتد كه من  "سدر  "روند آنجا اینها خواستند ب

برگ درخت سدر را چگونه ماشینی بچینم بدون اینكه دست بخواهد زخم بشود و... حاال مسأله ای به نام 

لوژی؟ چه چیدن درست كردن ، اصالً شما ندارید آن را چكار باید كرد از نظر تكنو "سدر "ماشین برگ 

فلزی خوب است برای آن بكار رود؟ چه درجه مقاومتی را می خواهد؟ در آنجا مسأله تأمین انرژی اش چگونه 

 است ؟ 

اصالً این بحث هائی كه االن مطرح هم نمی تواند بشود ، ولی آن وقت می تواند مطرح بشود. بنابراین به 

 مطلب بر می گردم.

های متناسب با خودش را ایجاد می كند همین گونه كه خیلی از عالوه بر اینكه مدعی هستیم كه نیاز

نیازهای فعلی جامعه ، واقعاً پنجاه سال قبل جزو نیاز محسوب نمیشده است. االن جزو نیاز است مثالً ضبط 

صوت هر خانه داشته باشد ، ضبط صوت بیست سال قبل یک چیز لوكسی بود كه در بعضی از خانه های 
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می خواهم بگویم االن ویدئو بیشتر از ضبط صوت آن وقت است. االن مثالً كسی كه اشراف پیدا میشد. 

ناراحتم چون ویدئو ندارم. می خندم به او كه ویدئو داشتن كه حرف نشد. به هر حال امكان پیدایش چنین 

داً كاالئی از نظر فیزیكی و شیمیائی جدید هست در كاالهای مصرفی ، در كاالهای تولید ی كه خیلی شدی

 شدید مقید شما اگر – را ها كارخانه یعنی –تأكید دارند كه روابط اجتماعی ، سیر تولید كاالهای تو لیدی را 

رد به روابطی كه خو نمی آن از سری یک اسالمی فقه این. اینها یعنی معامالت گفتید ، روابط از سری یک به

 را اصل قرار می دهند. این هم قدم دوم.  "ربا  "

در قیمت آن كه دیگر تردیدی  -3 در توزیع كاال ) مسأله ثروت ( -2در خود كاال  -1: یعنی ما قدم سوم 

نیست. یعنی میزان فشار آن. آن وقت اقتصاد بحث نمی كند از مباحثی كه در فیزیک و شیمی مطرح است. 

، این یک می خواهم عرض كنم آنجائی كه می گوئیم آب در جامعه اسالمی هست در جامعه كفر هم هست 

بحث فیزیكی است، یک بحث شیمیائی است. نه یک بحثی كه در علوم انسانی جای طرح آن باشد. در علوم 

انسانی جای طرح میزان فشاری كه در تأ ثیر متقابل انسان بر روی طبیعت و طبیعت بر روی انسان می شود 

 ، هست. 

گردد به تفاوت فرهنگ ، می خواهیم ببینیم چه برادر امیری : سوال : میزان زیادی از این تفاوت ها بر می 

مثالً خود شما مثال زدید این مطلوبیت ها با هم فرق دارد ، این كه  -2مقدارش به تفاوت مكتب بر می گردد 

 میزانش به مكتب بر می گردد. 

تحلیلی  استاد : این دقیقاً رشد فرهنگ ، فرهنگ را شما این سطح ها بگیرید ،مكتب حاكم بر جهت است ، ما

 تحلیل سواد، داروبی سواد ، كرده رشد – العالمین رب الحمداهلل –را كه از فرهنگ می دهیم ، میگوئیم فكر 

این است  معنایش سواد گوئیم می كه است وقت یک(.  كنم می عرض مثل باب من)  باشد یكی نباید مان

الئمی ، بتواند سریع بخواند،سواد كه كسی یک ورقهای به نام دیپلم در دستش باشد وقتی میرسد به یک ع

یعنی خواندن و نوشتن ، یاد داشتن ؛ بعد می گوئیم خواندن و نوشتن هم معنایش این است كه با انسانهای 

نه فقط از طریق صوت از طریق یک عالئمی كه جامعه آنها را پذیرفته است.  دیگر می تواند ارتباط پیدا بكند ،



 ····························································································  353 

پیچیده تر میشود رشد پیدا می كند تا تكنیک دقیقتری پیدا می كند. این  بعد می گوئیم آن عالئم هم مدام

 یک رقم. 

بنابراین تعریف آقای احسان طبری حتماً سواد دار است . آن جوان مجاهد خلقی كه حتماً دیپلم دارد سواد 

دار است. پیرمرد ی كه مواظب هست مال حرام نخورد در یک روستا هست ، حالل و حرامش را خوب 

مواظب است. متخلق به اخالق اسالمی ، زراعت می كند ولی قدر یک مال هم مطلب از حفظ كرده است . می 

 آیند می گویند نماز چگونه بخوانیم؟ 

شروع میكند به گفتن و... نوشتن یاد ندارد ، از روهم چیزی نمی تواند بخواند ، ولی حافظه قران است. ما. .. 

اصی را كه شما مالك گذاشته بودید ، خواندن ، نوشتن رابطه از این ترسیم می كنیم ، فقط خصوصیت خ

طریق با سایر انسان ها را عرض می كنیم. ولی با مردم می تواند حرف بزند می تواند ارشاد كند. من چكار 

بكنم؟ این را جزو بی سوادیها بگیرم؟ جزو جاهل ها بگیرم؟ تعریف شما از علم و جهل چیست؟ چكار كنیم؟ 

دو مثال نقیض را كه می آورم ، برای این است كه تا تعریف از علم و جهل را مشخص نكنید،نمس توانید این 

بپردازید كه سواد چیست؟ در یک دستگاه فكری می گوییم كه هنر كیفیت بروز اختیار است یک عده می 

یک حاالتی در او پیدا می گویند هنر بازتاب انسان از جهان است،یعنی بشر یک چیزهایی را می بیند،گل یا... 

شود، پشت سر این حالت یک رفتار می كند، این رفتاری كه می كند این هنر اوست.از ركیک ترین مثالش را 

بخواهم عرض كنم ،تأثیر دیدن یک جوان برای یک دختری كه پس از این كه دید غریزه جنسی در او به 

ی زند كسی هم یادش نداده است.به این می غلیان امد ، یک عشوه ای می اید برابر او. حرف هم نم

این "تأثیر خارج بر انسان"آن جوان هم حركتی می كند برای جذب این ،به ان هم می گویند ،"هنر"گویند

 یک تعریف،

یک تعریف هست كه اصال خارج است،ذهن است و بحث. اصال كاری نداریم. عالمی در ذهن داریم انجا یک 

خودش،بعد ادم بر اساس ان ذهنیت اعمالی را انجام می دهد، به ان می  رفتاری پیدا می شود به دلیل

 اصالت ذهن."هنر"گوییم
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هم هماهنگ "ذهن"یک تعریف دیگر داریم كه نه اصل ذهن است ونه اصل عین. اصل اصال اختیار است. 

نیت شدنش به وسیله قدرت اختیار است،نهایت اختیار گسترده اش محدود و ضیق و بزرگ می شود در عی

گونه ای نیست كه عیتیت را نبینیم. اختیار یک بستر وقوع دارد. حاال،می اییم از هنر یک پا باالتر می گذاریم 

می اییم در سواد،نمی گوییم كیفیت بروز اختیار اجتماعی ،می گوییم هنر گاهی فردی است، گاهی هنر 

ختیار. ان وقت می گوییم این عالمت كه اجتماعی می شود،دیگر یک جامعه می پذیرد یک رفتار را در برابر ا

كیفیت بروز "در این جا گذارده شده ،این كیفیت بروز اختیار اجتماعی است. حاال اگر این گونه گرفتیم ،

دو شكل برای اختیار قرار می دهیم ،یک شكل كفر،یک شكل ایمان. می گوییم اصال شكل "اختیار اجتماعی

جز خسران ،جز این كه در وادی حیرت "ومایزید هم االخسارا"جهل،كفر ،كفرش به ان سواد تلقی نمی شود،

بمانند،جز این كه در وادی ضاللت و گمراهی و جهل بمانند،یک تعبیر دیگری می گوییم اگر اینگونه شد ،ان 

وقت، وقتی كه بخواهند نسبت رشد را بدهید می كویید اگر طی فرهنگ باشد،همه كمییاتتان ،همه وضع 

ه شهر نشینی تان یعنی بافت اجتماعی تان،تحت نظارت ارزشی و نظام اجتماعی تان شكل فرهنگیتان ،هم

می گیرد. یعنی در حقیقت وضعیت فرهنگ و تمدن ایینه ای هستند كه منعكس می كنند جریان رشد را 

كجا؟ تحت ان روابط. تحت این روابط اگر رشد بخواهد واقع بشود چگونه می شود؟ گسترش و توسعه تحت 

 ن روابط چگونه می شود؟ای

بنابراین نسبت بین شهرها و روستا و واحد های كوچک و بزرگ ،باز متناسب با همان نسبت ها در می اید 

شهر بزرگ می شود،روستا هم بزرگ می شود،نسبت معادله ای انها فرق نمی كند. نسبت انها دقیق تر می 

 شودنه این كه، متبدل بشود و عوض بشود.

عنی تحت فرهنگ اسالمی مطلوبیت های شهر و روستا اساسشان یكی است. تفاوت چندانی برادر امیری:ی

 ندارند.

استاد:بفرمایید كه اگر در دو سطح هم باشد، یعنی روستا این جا باشد ، شهر این جا باشد،این ها تحت یک 

 جریان رشد قرار دارند، نه تحت دو جریان رشد.
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 وتر باشد یكی عقب تر. برادر امیری:نهایتا ممكن است یكی جل

استاد: در خود یک شهر هم ممكن است كه اقای خمینی مطلوبیت هایی را كه دارد ،نه اینكه ممكن 

 است،حتما هم همین طور است با فرضا بنده خیلی فاصله داشته باشد در یک رتبه اعلی ورع و علم و. ..

 مختلف. برادر امیری:یعنی همه روی یک محور حركت می كنند در مكان هی

استاد:احسنت! به خالف این كه در محور هی كفر كه می رویم ، روی ان محور نیستند،بعد به نظر می اید كه 

علت اینكه نوعا مربوط نمی بینند اقتصاد را، می گویند علم اقتصاد تجربی است ،مثل فیزیک است. این دقیقا 

 دی هم كل نگری نمی كنند.به خاطر این است كه كل مگری نمی كنند ،در خود همان اقتصا

 والسالم و علیكم و رحمه اهلل و بركاته
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