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 لیبسمه تعا

 داری و مقایسه آن با ممدل اسالمی بیان تمثیلی از مدل سرمایه

 2جلسه 

 غایی جهت با آن ی رابطه و ارزش و قیمت ـ اقتصاد: جلسه موضوع

 11/  1/  31:  جلسه تاریخ

 2124 ـ 1318 ـ 1113: نوار كد

 ناطقی مهدی سید: كننده پیاده

 من بود مطرح كه گونه آن كه بود تسؤاال از مقداری كنیم، بررسی خواستیم می را بانک مسائل این( 1س

 .بفرمایید مطرح توانستید كه طور هر را آنها تأخر و تقدم دادن توضیح برای شما بعد و كنم می عرض

 نظام و بانک دیگر یكی. كنیم حساب داری سرمایه اقتصاد در را بانک و ربا پول، جایگاه كه بود این یكی

 چیزی آن و مركزی بانک جایگاه بعد كند؟ می عمل چگونه است اقتصاد در كه سازمان یک صورت به بانكی،

 ی كننده كنترل بانک حقیقت در یعنی كنیم، می عنوان داری سرمایه در اقتصادی دیكتاتوری عنوان تحت كه

 .شود می اقتصاد كل

 بله: حسینی المسلمین و االسالم حجت

 زمان كه بفرمایید توضیح ، آن اعطای مالك و راعتبا بعدی ی مسئله بانک، عملكرد مكانیزم كیفیت بعد( 1س

 كه اعتباراتی از چگونه ما كه این زمینه همین در. شود می تمام اعتبارات در, كننده مصرف ضرر به چگونه

 به شود، می كشیده نسیه معامالت ی مسئله به مدت حال هر به كه اینجا آئیم می گیرد می قرار اعتبارات محور

 مختلف مراتب اگر, دیگر عبارت به شود؟ می چه داری سرمایه بانكی نظام در نسیه التمعام جایگاه حال هر

 از مرحله آخرین, ربا, شود می چطور كه بفرمایید حداقل اینطوری بتوانیم كنیم عنوان معامله در را واسطه

 ی مسئله اگر گیرد، یم قرار وسیله ترین نهایی اقتصاد كنترل برای, پول در انحصار یعنی گیرد، می قرار انحصار

 بعد بفرمایید توضیح اسالم و داری سرمایه بانک داری، سرمایه با را آن ی  رابطه, بدانید صالح را الحسنه قرض
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 كه اعتباری و توزیع چرخشی مبادالت تفاوت بانک، كردیت از استفاده با رابطه در مبادالت تفاوت, دیگر یكی

 اعتبار تواند می محوری از استفاده با چگونه گیرد، می دست به بانک از زمینه این در كنید فرض بازرگان یک

 . كند زیاد را خویش

 «…بارالها … الرحیم الرحمن اهلل بسم: »حسینی المسلمین و االسالم حجت

 بعد و چه؟ یعنی ارزش و قیمت ببینیم كه است این باشیم شما خدمت در بناست كه را بحثی اول قسمت

 عرض به قیمت ی مالحظه برای ابتدا در كه هست فرض چند اینجا در. بیائیم لپو كردن كمّی سراغ

 مورد چیزی اینكه مطلوبیّت، گویند می یعنی دهند، می قرار نیاز برابر را قیمت كه هست گاهی رسانیم؛ می

 برای اه مغازه اكنون و, مقدسه اعتاب از یكی به شدید مشرف  مثالً گیرید، می تصمیم یک, است شما نیازتان

( الفداه شریف مرقد لتراب روحی) الشهداء سید حضرت تربت تسبیح بینید می اتفاقاً نیست، باز تسبیح خریدن

 آن به كه حاضرید دارید، تربت تسبیح دیگر حاال امّا خواستید، عادی تسبیح یک شما است كسی دست در

 بگویید شما چه هر ندارد، قیمت الشهداء سید حضرت به انتسابش لحاظ به تربت جان؛ آقا: بگوئید شخص

 دارد، خدا نزد تسبیح آن با گفتن ذكر كه ثوابی و خواهم می تسبیح كه هم من. اید گفته كم باز بگوئی

 ممكن, باشد تومان ده مثالً شرایطی در است ممكن اش هدیه كه تسبیح یک. گفت برایش مادی اجر توان نمی

 من كه ارزد می بگوئید و كنید را اولویت تعیین همچنین و برگشت و رفت سفر خرج ی مالحظه شما است

 شما از اگر. باشم داشته تسبیح ولی دهم، تغییر سوم یک به را هستم مسافرت این در كه روزهایی تمام خرج

 برابر صدها رسول و خدا نزد در من سفر قیمت گویید می دارد؟ ای فایده چه تسبیح این كه كنند سؤال

 نان و كنم ضرورت به اكتفای كه ارزید می و ام داده تغییر كم هم سوم یک به را جمخر حتّی من. كند می

 كه بینید می هم وقت یک. بدهم تسبیح این برای  همه را بقیه و بردارم خود برای سفر در را نمیری و بخور

 ذكر برای ناآل امّا هست دستتان هم تربت تسبیح یک و گرفتید قرار تربت تسبیح این وفور برابر در شما

 .خرید نمی را تسبیح گفتن،
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 شما نیاز, اند داده قرار آن مقابل در كه چیزی و یابی كم و وفور روی اند آورده را قیمت بعضی بنابراین پس

 و وفور نباید نه، گوئیم می هم گاهی كنند، می نگاه دارند را شما فعلی نیاز كه است حرف یک این. است

 و هدایت باید اقتصاد بلكه كرد، مالحظه را تخصیصش و بازار مكانیزم و یتمطلوب و نیاز و را یابی كم

 قدم جدید ای مرحله به ای مرحله از, تولیدات رشد كه بگیرد قرار طوری ها قیمت باید شود، سرپرستی

 لكنتر و شده هدایت اندازه این به تغییرش سرعت ولی, كند می تغییر, مطلوبیّت دست به بگذاریم اگر بگذارد،

  .كنیم می عرض بعدها است؟ چگونه تصرف ی شیوه. كنید تصرف ها قیمت در توانید می پس نیست، شده

 در رشد پیدایش علّت كه شوند تنظیم ای نحوه به ها قیمت كه كنید كاری بتوانید و باشد راهی اگر گوئیم می

 ملّی، ناخالص تولید رشد با اینجا در قیمت معنای برسد، باشد محاسبه قابل نسبتاً كه سرعتی میزان به, تولید

 این. است شناسایی آن و داد قرار قیمت برای شود می سومی معنی یک  دارد، قرار ثروت كمیّات رشد یعنی

 بلكه كمیّتاً تنها نه كند، می رشد, بشر تأثیر نسبت داریم، كیفی رشد جریان یک ما بگوئیم كه است آن مرتبه

, حركت شدّت آن كیفیت و حركت شدت كند، می تغییر مردم روانی حاالت وضعیت كند، می رشد هم  كیفیتاً

 كردن مالحظه جای به یعنی گیرد، قرار توجه مورد گسترش و رشد با رابطه در باید قیمت. كند می تغییر

 ,كمّی نظر از تنها نه هم مطلوبیّت رشد  .گیرد قرار توجه مورد, مطلوبیّت رشد جریان باید, نیاز و مطلوبیّت

 كار بیشتری زمان در, بیشتری اشتیاق با فرد هم و شود حاصل شدت كمّی افزایش هم كیفی نظر از بلكه

 است تكنیكی اگر شود، تكنیكی, است ساده كار اگر رود، باال كیفیتاً او كردن كار طرز و نحوه هم و كند

 مالحظه اگر یعنی. باشد یدبا كیفیت، رشد در ضرب, شدّت رشد با ارتباط در بشر تأثیر نسبت شود، تخصصی

 نهان و آشكار بیكاری هستند، كار كم آن مردم كه غیره یا هند در یا آفریقا مثالً جامعه یک در اآلن شود می

 مرتباً گیرد، انجام ساده كار در نباید, هم كار شدت و روانی شدت این ولی باشد، كار شدّت باید دارد، وجود

 یک جامعه در شود، ادغام هم در یكدیگر با, كارها شدن متشكل و گیهماهن و كار پیچیدگی ی نحوه باید

 گیرد، می قرار تخصص حد در تكنولوژی در ضرب فرد كار شدت در جریانی كه گونه همان شود پیدا جریانی

 یک در كه این تا نكنند نقض را همدیگر بگیرند، قرار ارتباط در هماهنگ, همدیگر با گوناگون های تخصص
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 باال آنها تأثیر نسبت  است، برخوردار هم شدیدی هماهنگی و شدید كیفیتی از كه, شدید تماعیاج عملكرد

 .سوم ی مرتبه این. برود

 این آن و برویم باالتر پله یک باید اینجا از گیرد، می قرار توسعه و گسترش و رشد با ارتباط در, ارزش پس

 چه در, انسان مادی حركت, كند می پیدا كه یفنّ پیچیدگی و روحی تحرّك و توسعه و رشد این كه است

, نیاز و حب، كشش، تعلق، آن ماهیّت است، آن ی  پشتوانه چیزی چه دارد، ای انگیزه چه است؟ جهتی

. الهی غایتی جهت در ماده ماوراء عالم برای مادی است نیازی یا, ماده عالم ورای مادی است نیازی چیست؟

 علت شود، می خریده معنوی نیاز یک برای, تربت تسبیح گوئید می كنید، لبمنق را نیاز هویت مرحله این در

 كه شود می غایت با هماهنگی اینجا در ارزش معنای. مادی تعلق یک نه است الهی تعلّق یک حركت شدت

 نظر ماده عالم به او نظر دهد، می قرار وسیله غایت طرف به سیر برای را مادی تأثیر نسبت رشد مفهوم عمالً

 .بخوانیم را الیها آن بعد كنم می بیان اینجا در من را شریف روایت آن نیست بها

 باشد ای گونه به دنیا به نظرش كه كسی« بصرته بها نظر من و أعمده» باشد دنیا آن مقصد كه« إلیها نظر و»

 سیله و انندم دنیا به نسبت  است، آخرت كارش ختم كه كسی  و شود می كور, دنیاست خود, او كار ختم كه

 را متن آن عین كه كنم می تقدیم شما خدمت و كنم می پیدا بعداً را روایت متن. است بینا كند می نگاه

 .باشد امام مبارك كالم كه بنویسید

, غایت با هماهنگی گوئید می وقتی. است گسترش و رشد جهت با ارتباط در, ارزش و قیمت, بنابراین پس

 قیمت و كیفی رشد, سوم قیمت شد، كمی رشد, دوم قیمت نیاز, اول قیمت الحا. كنید می را جهت معرّفی

 جهت فرماید، می منحل جهت در را كیفی رشد كه وقتی شد، منحل جهت در كیفی رشد و شد جهت چهارم

 مثالی درست كنید، می پیدا الحادی قیمت و اسالمی قیمت  كنید، می پیدا تأثیرات كیفیت مادی جهت و الهی

 شد، پیروز اسالمی جمهوری مبارك انقالب وقتی كنیم، می عرض اینجا در, تربت تسبیح مَثَل عكس جهت در

 های محموله جزء, ها كشتی در هم مقداری بود، موجود ایران در فرانسوی شراب ویسكی، زیادی بسیار مقدار

 نه ندارد، ارزش مسلم رنظ از داشت ارزش, كفّار نظر از كه اموالی این بود، شده پرداخته پولش كه تجارتی
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 به نسبت نیاز ابراز كه كسانی به نیست حاضر بلكه كند، نمی هم اینها به نیاز احساس یعنی ندارد ارزش فقط

 ارزش الهی، تعلق نزد در هم این به شدن قائل قیمت هم را این پول بگیرد، را پولش و بفروشد كنند می آن

 .است باطل به مال اكل است، باطل است، منفی الهی

 ده نگهداری شود می گفته است، مصرف قابل آنجا در و دارد كمی منفعت, دارو برای این كه بگویند اگر حاال

 و كنند پیدا آن به دارویی احتیاج نفر صد, سال عرض در است ممكن كه این برای ویسكی شیشة میلیون

 دانید می گوئید می میلیونی، چهل ركشو یک در آن از ی شیشه صد مصرف به بدانند منحصر, را راه ها پزشک

 چند ببین و كن حذف را میلیون ده از صفر دو و بكن صد بر تقسیم را میلیون ده كشد؟ می طول سال چند

 را جایی شود، می بیشتر خیلی آن نگهداری ی هزینه كنیم، مصرف را این بخواهیم ما كه كشد می طول سال

 نگه مستخدم تعدادی كه كند نمی صرف ما برای بنابراین پس. شود می بیشتر خیلی آن  هزینه گیرد می كه

 مصرف را آن تای صد, سال عرض در كه نگهداریم را شیشه میلیون ده این, كنیم معطل را انباری, داریم

 به را آن وقتی  .است جایز آن مصرف كه محصوالت سایر در كنید تبدیل طبی الكل به را آن گویند می كنند،

 مسلمین نظر در آید، می پائین كفار نظر در ارزش دهید می هم را آن ی هزینه و كنید می لتبدی طبی الكل

 نظر در آورید، می در شدن سركه به بودن خمر از را آن كنید می اش استحاله وقتی یعنی شود، می ارزش دارای

 نجاست و سُكر از ماده این خواهید می شما خواهند، می سُكر ویسكی از آنها چرا؟ آید، می پائین آن ارزش كفار

 امكان, است طغیان برای كه امكانی شما نظر در. طغیان برای امكانی نه شود، بندگی برای امكانی  و بیاید در

 .شود برطرف زودتر باید و ندارد ارزشی و احترامی عظیم زیان امكان. است عظیم زیان

 این سراغ وقت آن كند، می پیدا مستقیم ی  ابطهر گسترش و رشد جهت با ارزش كه شد اشاره اجماالً كه حاال

 را معنا این كه, الهی تقرّب جهت در, مادی تأثیر نسبت گسترش بگوئیم. كنیم مختصر را عبارت كه آئیم می

 است، تقرب ی زمینه همان تأثیر نسبت تقرب، ی زمینه گسترش كه بگوئید توانید می تری ساده صورت به

 بیشتر خدا بندگی ی زمینه شود؟ می چگونه كند پیدا افزایش جهان به نسبت تمانتأثیرا وقتی ما برای زمینه

 . شود می
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 از كمّی واحدی پول صورت این در. گیرد می انجام اقتصاد تعریف در تصرف شد، معنا این به ارزش اگر حاال

 قیمت گوئیم می یوقت یعنی ارزش، این ی درباره كاال یک به نسبت كمّی است واحدی, قیمت. است ارزش این

 و خاص گسترش هم آن بفرمایید، كمّی گسترش در را استكان این تأثیر گوئیم می, است چقدر استكان این

  است؟ چگونه و چیست پول كه, دوم قدم آئیم می حاال. باشد خدا بندگی جهت در كه گسترشی

 ندارد؟ اشكالی كنم سؤال یک شوید، وارد كه این از قبل( س

 .بفرمایید( ج

 تبیین به اجمال قبلی مرحلة صورت به ی مرحله هر مرحله، چهار در را ارزش قیمت فرمودید كه این( س

 باطل را اینها كیفی، یا كمی گسترش گوید می كنند، می سؤال مطلوبیت از كه بفرمایید فرض یعنی است،

 تكمیل كمی گسترش كنید فرض را باالیی ی مرحله شما است؟ مطرح آنها جهتی یک در كه این یا دانید می

 .بدانید قیمت در مطلوبیت, بالعكس یا و كیفی گسترش كننده

 اصالً كه شود می واقع تبیین ای گونه به هست، اطالعات ی همه در فرمایید می كه تبیین اجمال معنی( ج

 عوض موضوع ماهیت كه داشتیم غفلت ای ریشه یک به نسبت, كردیم توجه كه را اولی این شود می معلوم

 نیاز معنی آخری در  شود، می داده نشان آخری در گیری سمت, است تبیین به اجمال كه است درست شده،

 یعنی باشد، كننده گمراه تواند می و دهد می قرار توجه مورد, جهت از مستقل را نیاز اولی در شود، می عوض

 حال هر به نباشد یا باشد متدین, آدم بگوئیم و دیدند بشر در فیزیكی، جبری، خاصیّت یک صورت به را نیاز

  مادی خاصیت این و او نیازهای ی درباره كنیم، صحبت خواهیم نمی تدیّنش ی درباره ما دارد، ماده به نیاز

 اشتباه به را ما دیدن جدا و, كرد توان نمی جدا كه است صفتی كردن جدا كنیم، صحبت خواهیم می

 .اندازد می

 جهت با كاری اصالً برویم، بخواهیم ابتدا از اگر بار یک[ ؟] بحث همان مثل دشو می اگر كه بود همین( س

 ی مرحله چون كنیم بررسی توانیم نمی اآلن را آخرش قسمت كه است ای گونه به ما  بررسی یعنی نداریم،
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 غایت به نظر جایگاه كه است ای گونه به, كنیم می برخورد مطلوبیت با كه اول بار[ ؟] هستیم، بررسی ابتدایی

 .نیست

 .است درست( ج

 خواستیم اگر دیگر حاال. رفتیم را آن تای چهار و كردیم برخورد بار یک. كنید فرض[ ؟] كه دوم دور اما( س

 .كند می فرق مطلوبیت این ، كنیم نظر مطلوبیت به

 !احسنت( ج

 .است دار جهت مطلوبیت آن( س

 كه طبیعی فیزیكی جبری امر یک را نیاز بینیم، می نیازها شدر جریان را نیاز دیگر اكنون است، دار جهت( ج

 .است الهی ارزش از مستقل. دارد هم رشدی جریان اگر

 چه اگر مطلوبیت، با ی رابطه در قیمت كنیم، می نگاه دوم دور ـ كه باری این كنیم ادعا توانیم می ولی( س

 بگوئیم؟ طور این وانیمت می یعنی شود، می مشخص جهت با ی رابطه در خودش مطلوبیت

 بیشتر دقت و تبیین به اجمال توانیم می ندهد، تغییر را نیاز ماهیت جدید عنصر یک كه ای مرحله یک تا( ج

 ها قبلی در دیگر وقت آن دهد، می جدید تعریف یک, نیاز خود برای كند می دگرگون كه وقتی آن ولی بگیرید،

 اثبات را غایت به تعلّق منهای نظر كه است معرفتی یک ی ارائه هبلك نیست، آنها تبیین یعنی شود، نمی منحل

 باشد، داشته تعلق است محال جهت بدون انسان كار آخر گفت وقتی. بود غلط معادالتش و نظریه كند می

 بر نیازها رشد جریان گوئید می وقت آن است، مادی جهتش كه است این معنی به جهت از مستقل های تعلق

 بلیط زیر را این و شود، می پیدا باشد اصل مادی نیاز چه و باشد اصل ابزار چه مادی تأثرات و تأثیر اساس

 را نیاز اصل, جدید ماهیت  كردید، وارد را جدید ماهیت یک كه است وقتی یک. برید نمی ایمان و اختیار

 خدای كه غایتی طرف به متعال، خدای طرف به سیر تعلق دهند، می جدید تعریف آن برای كند، می منقلب

 قبلی معنای با صحیح چه و باطل چه حركت این معنای كه شود می حركتی شود می نیاز داده، قرار متعال



21  ······························································································································································  

 شاء ان. كند می كار خیلی شود تشریح خوب اگر من نظر به كه است هایی مقال از این و است متفاوت  كامالً

 .تعالی اهلل

 كه بود این برای شدم متوجه من كه طور این طلبم این كل بفرمایم؛ عرض هم دیگر سؤال یک( س

 .دارد جهت اقتصاد تعریف كه این اثبات برای باشد ای مقدمه

 او از, ادراك نه, مادی قدرت این گذاریم، می مادی قدرت را آن نام كه را توانی اقتصاد، تعریف فقط نه( ج

 عده یک است، دار جهت عرق از فهم یدگوئ می شما وقتی یعنی دارد، جهت هم او  هستی روابط دارد، جهت

 یک كه آن درك(, ذلک غیر یا فرانسوی مسكر) گیرد می كه عرقی, خمر برای عده یک و دارد ارزش برایشان

 و نسبت خیر، گوئید می هم وقت یک و نیست مطلوب دیگری برای و مطلوب یكی برای گوئید می وقت

 با متناسب هم به شیء دو این نسبت گوئید می یعنی, تاس دار جهت است انسان و شیء این بین كه تناسبی

 و دانید می تبدیل یک و سیر یک با متناسب را مجموعه و نظام یک یعنی. نیست سیر این با یا است، سیر این

 الباطل ان» است باطل گاهی كه شود می روابطی شود، می دار جهت هستی روابط پس دانید، نمی را دیگری

 .داد قرار آن در رشد بركت متعال و مبارك خدای كه است حق گاهی و« زهوقا كان

 اختیار؟ به منوط( س

, واحد تعیین كردن، كمّی: پول كنیم، می آغاز خدا یاری به را دوم قسمت بیان؛ این از بعد. اختیار به منوط( ج

. است جهت در منحل, گسترش آن كه است گسترشی در منحل شد عرض كه ارزشی. است ارزش این برای

 در یعنی باشد، جهت این با سازگار دهد می رسمیّت آن به كه قوانینی باید, كنیم تعریف گونه این را پول اگر

 كه ای ماده آن با فُرم این باید, ماده یک عنوان به ارزش و فُرم یک عنوان به پول كنیم فرض اگر حقیقت

 شكل پول اینجا در. بسازد محتوا آن با باید قالب این. باشد سازگار بدهیم را شكل این, آن به خواهیم می

 چگونه. متناسب غیر واحد و است الهی جهت در كه ارزشی با متناسب واحد یعنی كند، می پیدا اسالمی

  طبیعتاً را مثال من) مثال عنوان به! نیست متناسب واحد یک و است متناسب واحد یک بگوئیم توانیم می

 خودتان, بنویسید روزنامه در خواهید می چطوری را این شما بعد بزنم است جامعه در كه آنچه از مجبورم
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, ملی ناخالص تولید رشد این ای پشتوانه كه گیرید می دست در را اسكناس ی قطعه یک گاه هر( دانید می

 عدم و تعادل محاسبات آن. دهند می آن انتشار به اذن و گیرد می انجام مركزی بانک در كه است محاسباتی

 موفق تجربه و عینیت در و كرده گیری اندازه را بشر مادی شدت كه هایی فرمول اساس بر را رشد و لتعاد

 شدت و مادی شدت, باطل پول, سرب سمن, مركزی بانک محاسبات در وقت هیچ یعنی دادیم، قرار, شده

 .نیست مطرح الهی جهت یعنی مادی، تأثیر گسترش كیفیت روانی وضعیت و الهی

 قوانین و قضائیه ی قوه به مربوط مشروعیت عدم و مشروعیت است، اندازه این, تولیدات حجم یندگو می آنجا

 بین كه تناسبی مصرف، شدت تولید، شدت. نیست مهم من برای ندارد یا دارد الهی جهت. است كشور این

 شود، می شناسایی من برای خرید قدرت یک معنای به پول. است مطرح من برای هست جریان شدت دو این

 نگاه من. است قدرتی چنین تولید هم تولید و شود می مصرف مادی نیاز برابر مصرفی تأثیر نسبت یک

 قوانین. دهم می را اسكناس این نشر ی اجازه, آن با متناسب و است چقدر تولید حجم كه بینم می و كنم می

 نظر از آیا, كرده جعل ومانت صد كسی. است دستگاه همین با متناسب هم آن از تخلف و اسكناس جعل

 نظام در تصرف معنای به را او باید آیا یا  برید؟ اموال حجم از مقدار یک سرقت عنوان به را او دست باید فقهی

 ،[؟] من را ها حرف این گوید می مركزی بانک  كنند، تمام فقه در باید را مطلب این كرد؟ اعدام كشور ارزشی

. است بوده هم موفق تجربه این و اند داده زندان سال بیست جا فالن و, جا نفال در دنیا، در پول جعل برای

. شود می بازار وارد, پول یعنی شود، می جلوگیری اسكناس ی رویه بی انتشار از, بدهید زندان سال بیست اگر

 را ملی صناخال تولید حجم كه هستند ملت عموم, بازار این ی كننده تولید كه است قائل بازار یک پول برای

 چه باز را جریان كیفیت هدایت. مركزی بانک است؟ این ی كننده توزیع و منتشر كسی چه كنند، می تولید

 به كمّی خرید قدرت یک مادی دستگاه در كه است واحدی پول پس. مركزی بانک دارد؟ دست به كسی

 .است شده تعیین مادی تحرك شدت معادالت و محاسبات با كه آید، می حساب

 كشنده حواله گویم می فاصله بال من حواله، با است برابر اسالمی دستگاه در پول بگوئید شما اگر ابراینبن

, حواله ركن سه این دارد؟ كمیّتی چه است؟ چقدر حواله تحت كاالی مقدار كیست؟ گیرنده حواله كیست؟
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 را حواله این فرمول یک با تدول خیر، گویم می من امّا. است دولت دهنده حواله: گویید می. نیست پول در

 وارد تولید بازار به نفر هزاران روزی كه, مجهول صورت به است ملت عموم دهنده حواله. كند می صادر

 است، تولید گردش در اسكناس حجم ی پشتوانه اگر شوند می خارج تولید بازار از هم نفر هزاران و شوند می

 و شوند می خارج دارد اند بوده هم تولید ضامن كه افرادی از ای عده شوند، می وارد دارند ای عده تولید ضامن

 حواله مشخص، ی مجموعه یک نه و هستند مشخص فرد یک نه ها دهنده حواله  .كشند می تولید از دست

 هم كس هیچ. گرفت توان نمی را كس هیچ ی یقه شود می ارزان اسكناس وقتی. هستند مجهول ها دهنده

 است اعتباری بلكه نیست، ساده كاالی یک اسكناس. كند را صحبتش شود می گران ساسكنا وقتی تواند نمی

 اینطور كاالست، سه یا و دو یک، یابی كم و وفور از غیر. است مربوط و دارد اتصال, رشد جهت به نسبت كه

 .دارد اشراف كاالها ی همه به پول! شود می گران گاهی و ارزان گاهی هم برنج بگوئید شما كه نیست

 وارد مجموعه این در گیرنده حواله نفر هزاران. نیست معلوم هم گیرنده حواله گوئیم می و گردیم برمی حال

 در روند، می دنیا از هم مردم این از نفر هزاران گذارند، می مصرف بازار به قدم خرید قدرت این با و شوند می

! نه گویم می امّا رسد، می ارث هایش بچه به خرید قدرت گوئید می. نیست معلوم هم گیرنده حواله كه حالی

 قرار ای نحوه به آن جایی به جا و شود می جا به جا معادالت در كه است ای گونه به اسكناس این وضع

 عرض كه را آن  سازمانی جریان شكل بعداً شكل؟ چه به گوئید می. رسد نمی هم او ورّاث دست به كه گیرد می

 حواله كه گوئیم می را این فقط و نیستیم آن كار شكل گفتن متولی فعالً امّا وئیمگ می هم را كار شكل. كردیم

 .هستند مجهول هم ها گیرنده

 پس. نیست معلوم دارد قرار حواله این تحت كه كاالیی كمیّت یعنی. است مجهول نیز حواله تحت حجم: سه

 است، مملّک دولت و كند می صادر مانساز یک عنوان به دولت كه است ای حواله پول بگوید تواند نمی كسی

 قرارداد اگر گوئیم می. شوند عوض افرادش كه این ولو است، معتبر اش حواله و دارد شیء تملیک قدرت

 یا و سیمان مقداری آهن، تیر تُن صد شما كه بود معلوم كه پُل یک ساختن ی جعاله و واگذاری كنترات،

 كه بود قراردادی این بگیرید، تحویل جنس ما از هم سود و مزد یازا در و بسازید، پُل و بگیرید جنس فالن
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 این بود، معلوم هم بدهند بود بنا كه كاالیی و بود حقیقی شخصیت هم آن طرف یک و دولت طرف یک

 پول. شود نمی شناخته دولت ی حواله( كاغذی پول البته) پول ولی شود می خوانده دولت ی حواله حواله

 چک گیرندة است، معلوم چک كشندة است، درست چک یعنی تحریری پول كار كه آید می نظر به, تحریری

. است اسالمی  ی حواله هم آن  نه گوئیم می امّا. است معلوم هست چک تحت كه هم مقداری و است معلوم هم

 قوامش ولی است تحریری پول چک آن, نویسید می چک یک وقتی است، مالزم[ ؟] گوئیم می چرا؟ گویید می

 كاال به نسبت ی حواله ی برگه چک. بیاید تواند نمی اسالمی ی حواله دستگاه در واحد آن كه است واحدی به

, چیست, است چند ماهیتاً كه نیست معلوم واحد آن كه است واحدی به نسبت ی حواله ی برگه بلكه نیست،

 شود می منتقل همه, شد گفته تحریری پول در كه اشكاالتی یعنی گیرد؟ می كسی چه و دهد می كسی چه

 .دیگر ی دفعه برای

 شما به آهن تُن ده من گفت نداد، هم پول روی داد، هم عادی كاغذ روی داد حواله كسی اگر تازه: دو

 چگونه حواله این كار نداد، محل علیه معین شده او سر حواله كه كسی آن سر بُردند حواله این و دهم می

 بی ی حواله گوئیم می ما. كن زندان ماه شش و كن صادر اجرا فوری كه دگوین نمی ، دارد مسئله شود؟ می

 دارد دادگاه اینكه یا است، زندان ماه شش پشتش مدت روز ده دارد؟ زندان ماه شش محل بی ی حواله, محل

 او برای را مدیون و داین احكام. كنید صادر او برای را دین احكام و ندارد ایشان كه كند می حكم قاضی و

 به بانک اجرای قانون طریق از دارد چرخش قدرت در فرد كه اعتباری تحریری پول در: سه. كنید جاری

 زندان را دو هر گویند می, باشد داشته ضامنی و كند تخلف, هم چک ی كشنده اگر وقت آن آید، می حساب

 پول احكام برای كه وضعیتی بنابراین پس اند، زده ضرر آن به كه بانكی اعتبار به حساب؟ چه به. كنید

 شود می درست كمی واحد یک  .نیست احكام با سازگار كدام هیچ است مركزی بانک انتشاری پول و تحریری

 یک آئیم می حاال است، متناسب باشد مادی صرفاً حركت شدت كه جهتی در حركت با كمی واحد این كه

 ده هر مثالً گفتند یعنی كند؟ می پیدا تغییری آیا شد، كاال, پول ی پشتوانه اگر گوئیم؛ می تر طرف این قدم

 زمان هر در و ندهند او به را پول این نكند پرداخت را طال كسی تا و است، طال گرم قدر این با برابر تومان
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 اولین. باشد محض اعتبار گفتیم كه وقتی آن با كند می فرقی چه این. باشد طال خود به تبدیل قابل هم

 حساب به جهتی به رفتن برای حركت قدرت دارد، فعلیت كه نسبتی كه است این دگیر می قرار كه قسمتی

 موجود چند هر. مطلوب تولید قدرت كه آن نه آید می حساب به موجود تولید قدرت یعنی بالقوه؛ نه آید می

 اآلن كه را آنچه هستم مكلف من كه شود می طرح اینجا در مكلف و تكلیف و ضمان و ذمه بحث. نباشد

 به كند،را تولید قدر فالن كه كنیم می وادار را فالنی اینكه نه بیاورید، حساب به شما بكنم تولید توانم می

 قدرت و شخص فعلی ی ذمه, كاالیی نقدینگی  .كند چنین كه كنیم می فراهم او برای را زمینه  بیاورید حساب

 .گیری می عهده به چقدر و داری پول چقدر گوید می یعنی آورد می حساب به را مكلف خود اختیار تحت

«والسالم»  



 بسمه تعالی

 داری و مقایسه آن با ممدل اسالمی بیان تمثیلی از مدل سرمایه

 3جلسه 

 غایی جهت با آن ی رابطه و ارزش و قیمت ـ اقتصاد: جلسه موضوع

 11/  1/  31:  جلسه تاریخ

 2124 ـ 1318 ـ 1113: نوار كد

 ناطقی مهدی سید: كننده پیاده

 به را شرایطی و كنیم می واگذار آنها ی عهده به و كنیم می محاسبه را منطقه یک مردم تولید قدرت ما …

  جمعی شكل در بعد و زنیم می مثال اول شوند، تولید به مجبور آنها آن فردی شكل در كه آوریم می وجود

 چقدر كردی؟ تولید كاال چقدر داری، نقد پول چقدر امیری آقای جناب: »بگویم من كه دارد فرق خیلی. آن

 توانند می چقدر كه این ی درباره امیری آقای نیست الزم: »بگویم یا« كنی؟ تولید كه بدهی قول توانی می

 است؟ شده ای مذاكره هم ایشان خود با.« بدوند قدر این كه كنم می ایجاد را شرایطی بدهند، نظر كنند تولید

 شما. جمع به خاصه چه بدهید انجام توانید نمی شما فرد به نسبت را این. بشود ای مذاكره ندارد لزومی نه

 غیر كه شوید می ضامن و كنید می مالحظه را خصوصیات ی همه كنم، می تهیه من كه دهید می قول وقتی

 زندگی شرایط نیست، ها حرف این صحبت كه گذارند می شما گردن وقتی ولی آخر، اال و نكنید تولید مشروع

 خود یا خدمات در مختلف، های خیانت تا رشوه از رشوه، تا كاری اضافه از, شود یم گرفته سخت شما بر

 را آن ای گونه شما! نه گویم می آن به بعد برگردد باید كاالها بعضی پس گوید می. غیره یا باشد تولید كیفیت

 مصرفی سهم به, زندب لطمه كاال مرغوبیت به كه این عوض شود منتقل مرتباً فشار این كه كنید می  سازماندهی

 كننده مصرف و كننده تولید ی روحیه به لطمه شوند، اسیر كردید معین شما كه درجاتی در و بزند لطمه

 .برود باالتر شما قدرت تا كنید بهتر كنید می سعی را كاال  كاال، به ی لطمه نه زنید، می
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 و گسترش جهت  باشد، توسعه و گسترش جهت با متناسب باید كه, كمّی است واحدی پول بنابراین پس

 خدا به توجه آن در اصل كه است وقتی یک غیر، ال است دنیا به توجه آن در اصل كه است وقتی یک توسعه

 و مال گیری اندازه و مال اكل بودن باطل و حقانیت بیند، می خدا بندگی برای ی وسیله را دنیا و غیر ال است

 برگشت[ ؟]ساعتی یک امروز بحث برای كه كنم گمان من گاهی, را مال مالیّت كند می معیّن كه قوانینی

  دنیا، پرستش به گاهی و كند می خدا به كند می

 [؟] چطوری فرمودید( س

 .باطل قیمت قیمت، یعنی ثمن و باطل یعنی سقع( ج

 شود؟ می چه آن هجی( س

  من تا كنید خاموش خواهید می حاال است« ث» با( ج

 

 

 11/  2/ 8:  جلسه تاریخ

 پول و قیمت بحث ی دنباله: جلسه موضوع

 2121 ـ 1311 ـ 1113: نوار كد

 ناطقی مهدی سید: كننده پیاده

 84/  11/  18: تایپ تاریخ

  «…بارالها … الرحیم الرحمن اهلل بسم»

, پول گفتیم و كنیم صحبت خواستیم می پول ی درباره كه قسمتی اولین در بود، قیمت ی درباره قبل بحث

 و است نیاز به نسبت یابی كم و وفور با ارتباط در گاهی قیمت كه كردیم عرض و است قیمت كمی واحد

 و موجود نیاز گاهی, نیاز رشد از ی مرتبه یک عنوان به است، ملی ناخالص تولید رشد با ی رابطه در گاهی

 و رشد معنی و شود می صحبت زنیا گسترش با ارتباط در كه, است نیازها رشد جریان با ارتباط در گاهی

 از حاال. شد ختم جهت ی كلمه به مطلب اساس كه است جهت با ارتباط در هم گاهی و دهد می را توسعه
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 توزیع برای همه شد جهت از بعد كه هایی صحبت آن تمام كنیم، می صحبت به شروع را بعد به جهت ی كلمه

 سقل یک سنگینی، یک صورت به شود واقع جهت با طارتبا در اگر قیمت كه كنیم می فرض حاال بود، جهت

 یک عنوان به قیمت از توانیم می ما لذا و دهد می نشان را خودش است جهت طرف آن كه خاصی طرف به

 عوض كسی ارضاع قدرت با را آن كه دارد فرق بسیار تأثیر قدرت این و كنیم ذكر, تأثیر قدرت یک توان،

 این تا است، شده معنا نیاز ارضاع قدرت معنای به خرید قدرت یا رفمص قدرت. نیاز ارضاع قدرت بكند،

 تأثیر قدرت معنای به اگر كند، می فرق خیلی آن معنای خاص جهت در تأثیر قدرت گوئیم می كه ای مرحله

 ی زمینه در, مادی تأثیرات گسترش برای باشد تواند می وسیله كه است این آن معنای باشد خاص جهت در

 كرده، پیدا افزایش زمینه و گستره كه است این آن معنای تر افزون تأثیر قدرت. دنیا بندگی یا یاله بندگی

 به كند، نمی پیدا گسترش سرعت آن با زمینه كه است این آن معنای, كمتر تأثیر قدرت  شده، التزاید دائم

 بعد و كرد تشدید و اورقیپ در كرد ذكر شود اگر را كوچكی مثال یک باید حقیقت در اینجا در دیگر عبارت

  كند؟ رشد باید چگونه خدا بندگی جهت در گسترش با كه كرد دقت توانایی آن در و توانایی این سراغ آمد

 خواهید می كنید فرض بروید، خواهید می تهران به قم از شما كه است وقتی یک: كنیم می عرض مثال برای

 واحد در زمان طول، در ضرب حركت یعنی دارد ثابتی رعتس كه هستید اتومبیل یک سوار  بروید، تهران به

 شما  سرعت مثالً دهد، می شما به را سرعت طول به آن نسبت. گیرد می انجام زمان در كه تغییراتی, طول

 ده در دهد، می نشان كیلومتر ده همان شما سنج سرعت اول ی دقیقه ده در كیلومتر، ده روی است ثابت

 است، ثابت شما سرعت كه است جا همین كیلومتر، ده همان سوم دقیقه ده  ومتر،كیل ده همان دوم دقیقه

 خیر؛ گوئید می گاهی. است ثابت طول مقیاس در حركت خود ندارد، تغییری حركت خود ولی هست حركت

 بیست سرعت روی دوم ی دقیقه ده  كردیم، می حركت ساعت در كیلومتر ده سرعت روی اول ی دقیقه ده در

 تغییرات سنجیم می كه را آن نسبت اینجا ساعت، در كیلومتر چهل روی سوم ی دقیقه ده ساعت، در كیلومتر

 را قبل سرعت برابر دو دقیقه هر در است برابر دو هم آن نسبت است، كرده تغییر سرعت یعنی شده، اضافه

 چند روی وده،نب معادله یک روی افزایشش شما سرعت تغییرات( دوم فرض این) كه است گاهی داشتید،
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 داده، می نشان را سرعت كیلومتر ده ساعتی در اول، ی دقیقه ده در بكشیم، باید منحنی یک بوده معادله

 چهل بشود كه جایی سوم ی دقیقه ده در  كیلومتر، بیست شده دوم ی دقیقه ده در نما، سرعت ی عقربه

 شده مرتبه یک كیلومتر بیست و صد ودش كه این جای چهارم ی دقیقه ده در  كیلومتر، شصت شده, كیلومتر

 نیز, شما سرعت تغییرات یعنی. فرمایید می رسم آن سرعت برای منحنی یک اینجا كیلومتر، هشتاد و صد

 .است بوده تغییر دارای

 دارای نیز شتاب ولی است، قدر این سرعت شتاب گوئیم می باشد، واحد یک دارای شما سرعت تغییرات اگر

 به شتاب تغییرات كه نرخی یعنی شتاب، نرخ بگوئیم باید شتاب، بگوئیم كه نیست صحیح دیگر باشد تغییر

 از  كنید، عوض را نقل و حمل  ی وسیله  بفرمایید، عوض را اتومبیل شما اگر حاال شده، می مالحظه آن ی وسیله

 به هم را ابشت نرخ و تغییرات توانید نمی دیگر  شوید، تر وسیع سرعت مقدار یک وارد سرعت سطح یک

 اول قدم این كنید، مالحظه را منحنی چند بین, نسبت و منحنی چند باید بیاورید، منحنی یک در سادگی

 . مثال

 آهن اكسید به آهن مثالً دهند می دست از را خواصی حتماً كنند می كه تغییری در اشیاء مثال؛ دوم قدم

 است، متفاوت حتماً دیگر چیز یک به آن شدن لتبدی در اكسید تغییرات با آهن تغییرات شود، می تبدیل

 توانید نمی لذا و دارد فرق دیگر ی لحظه با خود  لحظه هر در آهن بگوید بكند را صحبت این كسی اگر حاال

 متوجه زود شما شده اكسید كه آهنی است، مساوی كردنش تغییر است، مساوی آن شدن پوسیده بگوئید

 كه آهنی با مانده، ها مدت كه آهنی با درآمده آهن ذوب از تازه كه آهنی لیو دارد، فرق آن زمان كه شوید می

 .است متفاوت كدامش هر  هنوز، نشده اكسید ولو

 یک دارای آنها كدام هر كه كنیم مالحظه آهن مبهم تعداد یک با یعنی شمار، بی توانیم می بنابراین پس

 با برابر آهن سرعت كه بگوئیم است صحیح اینجا در. هستند شدن تبدیل و كردن تغییر نفس در سرعتی

 را خودش متناسب شتاب نرخ وسیله هر بیاید، خودش تغییرات روی آن شتاب نرخ است، آهن خود تغییرات

 سرعت با  سرعتی؟ چه با ولی شود می دیگری چیز به تبدیل آی مرحله هر در یعنی. اینجا تا این است، دارا
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 در نیست، بیرون قانون این از هم قیمت آن كردن رشد و شدن عوض كه یمگفت ما اگر  خودش، با متناسب

 وقت آن دارد، را خودش با متناسب توانایی یک, متناسب ثقل یک متناسب سرعت یک, رشد از ای مرحله هر

, شود می جایگاه در خودش وضعیت با متناسب جهت، آن در باشد داشته تأثیر چقدر كه, جهت به آن نسبت

 چه تمام، پاورقی در مثال این كنیم؛ می صحبت متن داخل آئیم می حاال دارد، قرار كه مكانی و زمان یعنی

 . است دیگری بحث یک آن نیاوریم یا بیاوریم نوشته، در بیاوریم نحوی

 و شتاب نرخ یک دارای كه توانی یک  تغییر، حال در توان یک عنوان به پول كه است این ما صحبت حاال

 این دیگر شما است، حركت در خاصی جهت و گستره و هدف نفع به زمان این است، خاصی نزما یک دارای

  مالحظه را آن, تغییر یک جریان، یک صورت به بینید می جاری هست، اقتصادی توان این دارای كه را پول

 تغییر مرتباً كنند، می زندگی اقتصادی نظام یک در كه افراد سایر دست در و من دست در پول كنید، می

 خاص جهت در كه تغییر این كنترل كند، می تغییر ای گستره یک طرف به دارد آن تأثیر قدرت یعنی كند، می

 كار چه سازمان آن. است بانک سازمان آن اسم كفر، دستگاه در, دارد عهده به سازمان یک را آن باشد،

 اجتماعی مختلف های بخش در را نجریا شدّت سازمان این دهد؟ می انجام را كنترل این چگونه كند؟ می

 چیز یک تولید مجدداً و دارید مصرف بخش یک, توزیع بخش یک, تولید بخش یک یعنی كند می كنترل

 جریان این است، برابر انسانی نیروی پتانسیل در تولیدی بخش با دقیقاً شما مصرفی بخش چه؟ یعنی دیگری

 هم آن دیگر طرف یک و كند می تولید را محصول و است كارخانه آن طرف یک است، رشد حال در مرتباً

 دهیم می قرار انسان آن طرف یک را تأثیر ی گستره داریم حقیقت در پس شود، می تولید دارد انسانی نیروی

 دیگر طرف یک  شود، می بیشتر مادی قوانین های كیفیت بر اش احاطه اطالعاتم, تخصص شیء، یک عنوان به

 شما توزیع الگوی آن و دارد وجود ی رابطه یک كنیم می مالحظه كه بین این در هستند، مادی اشیاء هم آن

 یا مصرف، توزیع،  تولید، كه عنصری سه ی مجموعه این كنید، دیگر هم به مربوط را تا دو این چگونه كه است

 با متناسب ،روانی حالت تغییر؛ انسان، بیشتر نیاز شدت جریان یا انسانی نیروی تولید نویسید می مصرف زیر

 امكانات، ی گستره با متناسب عینی تحرك امكانات، ی گستره با متناسب ذهنی حالت امكانات، ی گستره
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 یكی را، آدم شدت و آدم تحرك كیفیت روحی؛ حالت یكی گذارد، می اثر انسان روی بخش سه این در یعنی

 پیدا التزاید دایم امكانات كه گسترشی با متناسب, تا سه این عینی، تحرك وضعیت یكی و ذهنی وضعیت

 .بیایند باال هم با باید كنند می

 بشود، شدیدتر كند، پیدا گسترش, الهی یا مادی جهت در, اثر شدت كه است آن منتجه دارد؛ ای منتجّه یک

 شد عرض, برود باال رشد با متناسب شتابش نرخ یا, رود باال تقرب با متناسب آن شتاب نرخ یا مادی اثر

 اینجا در خوب كه را بانک پس است، بانک دارد عهده به را جریان شدت این فرماندهی كه یسازمان

 كه دارد هایی معادله یک بانک. دهد می انجام را كار این طریقی چه از بانک كنیم می عرض وقت آن, شناختیم

 یعنی دهد، می لفمخت های بخش به را مادی امكانات قدرت و پول قدرت تزریق ی اجازه ها معادله آن روی

 عینک و بیند می مادی جهت در را جریان شدت كه كسی  .جریان شدت این سازی هماهنگ, جریان كنترل

 دیگر،  حُبّ مبنای بر دیگر، مبنای بر را جریان شدت ببیند، تواند نمی را ماده برای مادی جریان شدت جز او

 دایم قابلیت شناسد می كه صورتی در این؛ بر وهعال بشناسد، رسمیت به تواند نمی ماده از غیر دیگر تعلق

 چرا گویند می نیست، التزاید دایم این زد ای الحسنه قرض بانک كسی اگر ندارد، قبول را آن بودن التزاید

 نیاز رفع برای كنند، می توزیع مصرفی گذارند می اینجا در كه را اعتباراتی كه این برای گوید می نیست؟

 پانصد بتواند سال در اگر اسالمی، تعاون فرضاً باشید داشته نظر در بانكی یک شما ،دهند می وام محتاجان

 تومان ده تومان، بیست تومان، پنجاه بدهد، وام تومان میلیون پانصد ایشان بگذارند، آنجا پول تومان میلیون

 برای گوبد می كنیم؟ می ظلم چرا گوید می كنید، می ظلم مردم به دارید شما گوید می مركزی بانک فقرا، به

 شد می« آ میلیون دویست تولیدی، اعتبارات شد می آن میلیون سیصد, میلیون پانصد این از مثالً پول؛ كه این

 شد نمی دادید، می قرض هم را مقدارش یک آوردید می زیاد میلیون پانصد از وقتی یک حاال توزیعی، اعتبارات

 كه وقتی شما گوئید می  چرا؟ گوئیم می ها، نیازمندی رفع برای ,مصرفی اعتبارات دادید می هم را میلیون ده

 گوئیم می بدهیم، قرار ها كارخانه اختیار در ارز توانیم نمی ما تولیدی اعتبارات را تومان میلیون سیصد

 آن دست در مقدار یک است، قدرت یک صورت به جامعه در, پول نه؛ گوید می باشند، داشته پول خودشان
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 حقیقت در دهد، می آقا آن به و گیرد می مردم دست از بانک این دهی سازمان را دیگر مقدار یک آقاست،

 كردند گذاری سرمایه تولید در اگر كنند، تولید برای گذاری سرمایه كه این برای هستند شری مردم     ی همه

 كردند، می وارد تكنیک قطعات، ه،اولی مواد دادم، می ارز به را پول این من باید رود، می باال آنها تولیدی قدرت

 متخصص خریدیم، می تكنیک یک از استفاده حق خریدیم، می را تكنولوژی خریدیم، می كارخانه وسط این و

 به گفتند, نیستند راضی دادند پول آمدند كه مردمی گویید می شما رود، باال اینجا تولید كه این تا آوردیم می

 آمد پائین پول نرخ است، خودشان پولِ پول چرا؟ ندارند، را حقی چنین ممرد گوید می بدهید، قرض ها محتاج

 بگذارد اش خانه صندوق گاو در نیاید، پائین پول نرخ این كه بكند كاری تواند نمی آقا این, خوابید ها كارخانه

 .شده نصف شد نصف وقتی پول قیمت كند قفل را درش و

 بانک و بانک از شود منفک و جدا تواند نمی جهت، یک در اقتصادی قدرت, قوت یک عنوان به پول پس

 كنند می مالحظه كه هم را جریانی شدت. شود جدا مصرف الگوی و توزیع الگوی تولید، الگوی از تواند نمی

 التزاید دایم انسانی نیروی تولید یا مصرف و توزیع و تولید الگوی كه وقتی بانک. است الگوها این با متناسب

 پس. كند كار نخواند، معادالتش و ها گیری تصمیم الگوها این با اگر تواند نمی كیفی، و كمی قدرت نظر از

 كار هم با هماهنگ باید ها سازمان این  است، دیگر های سازمان یک با ارتباط در بیند می كه را جریانی شدت

 انسانی نیروی تولید قدرت توزیع، خدماتی قدرت اما گرفته، قرار اینها سر روی كه است درست بانک كنند،

 مجموعه یک در نیست، هم جدا حال عین در ولی دهد، می قرار بانک طریق از را اش سازی هماهنگ مجدد،

 چگونه كه شود می روشن دقیقاً اینجا از. كنند می حركت دارند جهت یک در هم با آنها  ی همه و كنند می كار

 آن در چگونه است، همراه اختیار سلب الگوی با است همراه تمركز الگوی با كه بانكی در و موجود بانک در

 گیرد؟ می قرار اصل, اعتبار

 شما اگر كه است این آن معنای. شود گرفته كار به نقدها این اعتبار، آن حول اعتبار گرفتن قرار اصل, یعنی

 كنید؟ می كار چه را آن نباشد، شما دست به آن دادن جهت قدرت, جنس این فشار, كردید تولید را جنسی

 در بانک. گذارید می بانک در را اقتصادی قدرت كنید، می اقتصادی قدرت به تبدیل كنید، می تبدیلش پول به
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. بگیرد كار به كجا و كند مصرف كجا را قدرت این. كند تزریقش كجا به كه گیرد می تصمیم این دادن وام

 از و نیست، صادق او برای قرض شرایط و نیست جمحتا واقعاً كه دهد می كسی آن به را شما پول اختیار

 این حاصل كه این برای كند؟ می را سعه ایجاد چیزی چه برای. كند می سعه یک ایجاد او برای شما مال قدرت

 داده تاجر یک به كه پولی بنابراین پس شود، خاصی گیری سمت یک در, خاص ی سعه یک ایجاد سعه،

 اعتبارات به یا ندارد، نقد پول اآلن كند، وارد كاال تا دهید می قرار او اختیار در كه ارزی كه این برای شود، می

 این به آن قدرت, دیگران نقد پول ندارد، نقد پول اآلن دهند، می توزیع و تولید الگوی به یا دهند، می تولیدی

 مصرف و توزیع و تولید, سازمان این مطلوب كه بگیرد انجام ای گونه به اعتبارات چرخ این تا شده داده آقا

 .است

 از شما یعنی باشد، الگو این با متناسب كه گرفته انجام اینجا در ای گونه آن توزیع ی نحوه باز مصرف حق

 این در باید كه است ای رتبه در شما  ی رتبه اگر  ببرید، بهره توانید می خود قدرت از كمتر كردید كه كاری

 ای مهره چه دارید، عهده به را سمتی چه بزرگ ماشین این در برید،ب بهره كم سازمان این در و دستگاه

 باید مقدار چه بیاید، باید فشار مقدار چه بگویم تا! بشود؟ زده باید روغن مقدار چه آنجا بگویم تا هستید،

 كار بخ ماشین این كه این تا نشود متوجه مقدار چه بشود، آنجا متوجه باید مقدار چه ها پتانسیل نیاید؟ فشار

 به, خاصی جهت در كه است، اصل اعتبارات كه دستگاهی چنین در( بفرمایید عنایت خوب) حاال؛ خوب. كند

 اعتبارات از ساختاری یک. اعتبار قدرت از كند تبعیت باید نقدینگی قدرت طبیعتاً, كند حركت خاصی كیف

 میلیون چندین اعتبار است، تولید ملعا مدیر است، تولید مسئول كه اینجا به باید باشد، شما مبارك نظر در

  گیری تصمیم حق بشود، داده تخصیص كارخانه فالن به باید تومان میلیون بیست شود، داده تخصیص تومانی

 هم ماهیانه شد، اعتبار تومان میلیون دویست مدیر, عامل مدیر پس. عامل مدیر به است؟ كسی چه با آن

 یک صورت به تولید ساختار این در باز هم او كار ولی هست، كارش رمقدا با متناسب دهند می او به كه پولی

 این توانستند نداریم، كاری آوردند؟ دست به نقد را سرمایه هستند، آنجا در سرمایه صاحبان است، مهره

 است، ای مؤسسه نداریم، كاری ما, خریدند سهم شركت این در آمدند و گرفتند وام كنند، كسب را اعتبار
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 نحو چه ماده، به تعلق مبنای بر شده تأسیس كه است دولتی شركت،, است شده تأسیس كه تاس دولتی

 . التزاید دایم تعلق تعلقی؟

 رسمیت به وقتی تا هم سهام صاحبان یعنی. كردید شرط ماده در را التزاید دایم رشد چون گویید؟ می چرا

 اینجا در اكنون. شود می ورشكست شركت االّ و بپذیرند را شركت التزایدی دایم كه شوند می شناخته

 كه بودیم گفته هم قبالً ما چند هر كند، تبعیت جریان این از باید هم نقد شكل در كاال ارزش حتی بینید می

 آن تأثیر نسبت و شدت جریان  موازنه ی نحوه ولی نیست، مساوی اسالمی دستگاه در و كفر دستگاه در قیمت

 توزیع دستگاه به ولی ندارد، عیبی بدهید قرض تولیدی دستگاه به خواهید می اگر گوئید می شما. است تابع

 سازمان یک عنوان به كارخانه در از وقت اسرع در ای شبكه كاال باید شود، نمی گوید می امّا. ندهید قرض دیگر

 چه نشود گرا: كنید می سؤال شما گاه آن برسد، ها كننده مصرف به مصرفی الگوی طبق و بیاید بیرون, تولید

 آید، می وجود به اختالل دارد وجود مصرف و تولید در كه سیكلی این در, نشود اگر گوید می  افتد؟ می اتفاقی

 كنندگان توزیع و كنندگان، تولید به امّا است مردم برای پول. آید می پایین شتابش نرخ التزاید دایم رشد

 یعنی چه؟ یعنی. رود می باال هم اینها مصرف قدرت شود می داده كه قرضی با متناسب و شود می داده قرض

 .شود می داده مصرف حق آنها به, دارند مادی تعلق رشد برای نوكری قدرت اینها كه میزانی با متناسب

 سازمان این به و بیاورد پول كه كسی ربا؛ كنیم؟ حذف شود می را ربا آیا كه ببینیم خواهیم می جا این در

 شدت این اگر گیرد، می اضافه زمان با ارتباط در و دهد می مردم به هم را پول و دهند می اضافه او به بدهد

 نشود، واقع زمان در تواند نمی كه تأثیر رشد است، تأثیر رشد به راجع شد گفته اعتبارات باب در كه جریانی

 امّا شد، می زمان ارهدوب آخر در هم تغییرات و طول, زمان گفتیم می آنجا. خواهد می زمان حتماً شتاب نرخ

 به سرعت منحنی این از, باشد داشته رشد شتاب نرخ بناست اگر. شتاب رشد نرخ كردن كمّی گوئیم می حاال

 به اكسید از تغییرات بناست اگر و برویم دیگر شتاب منحنی به شتاب منحنی این از و دیگر سرعت منحنی

 اثر رشد این در و كنید كمّی را آن شما اگر. شود می واقع زمان در این, كند پیدا تغییر فوالد به آهن از آهن،

 رشد در, زمان دادن قرار اصل كنید، منعكس طول دستگاه در را همین و دهید، قرار اصل را زمان مادی
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 است دستشان در پول كه كسانی با, معادله همین با بتوانید كه دهد می ابزار و امكان شما به پول، تأثیر نسبت

 و است اصل مادی تأثیرات و ماده حركت چون كند؟ دخالت زمان باید حتماً چرا حاال. یدكن معامله

 رشد گویید می شما اگر. است رشد قابل مادی زمانی در مادی شتاب نرخ و نیاوریم را مادی زمان توانیم نمی

 كه این. باشد دتوان نمی مفروض اصالً. كند می ایجاب باب این در و كند می تفضل خدا و است الهی موهبت

 . نیست طور این كند، می منقلب لحظه یک در و دهد می خدا را شدت بگوئید

, كنید كمتر تحریص مصرف بر اگر و كند می ایجاد بحران و بست بن, كنید زائد تحریص مصرف بر شما اگر

 و رشد زمان, خود تان مصرفی تبلیغات كنار در باید كنید دار نرخ تحریص  بخواهید اگر كند، می ایجاد حركت

 خیلی كه شما جان؛ آقا بگوئید یعنی چه؟ یعنی متناسب زمان. دهید قرار مردم اختیار در را متناسب زمان

 را اختیارتان شده مهار باید, ایم كرده درست ما كه تبلیغاتی این با كردن كار برای شده ایجاد برایتان ولع

 ببریمتان. ایم كرده ایجاد برایتان كه( تمناهی) یُمَنّیهم این به مبتوانی تا بدهید قرار ما اختیار در و كنید سلب

 ابزار با باید پتانسیل این. شود می ایجاد پتانسیلی یک و گیرد می انجام مصرف برای تبلیغاتی و تحریكات یک

 یاراخت سلب. معقول اختیار سلب ولی, شود اختیار سلب آقا این از باید شود، كنترل, رشد با متناسب خاصی

 توانایی تا, اضافه چقدر, زمانی چه در« تُمنّی» بگوئیم و باشد داشته نرخ كه این شود؟ می انجام چگونه معقول

 در است، ربا اش معادله ی جوهره در بانک پس. كنیم مدیریت ها قسمت ی همه در را اقتصاد توانمندی و

. شود رعایت زمان باید مصرف و توزیع و تولید الگوی در و شود، رعایت ربا باید بانک ی معادله ی جوهره

 شود، زیاد شما مالی توانایی خواهید می است، زمان واحد در, توانایی رشد كردن كمّی معنای به, زمان رعایت

 قدرت مقیاس برای واحد یک توانیم می راحت خیلی دیگر وقت آن. كن اضافه آن به را زمان واحد گویند می

 را، شما توانایی گوئیم می و كنیم می مالحظه را آن نسبت زمان واحد در و اشدب پولی واحد كه, بگیریم شما

 رشد قابل درصد نُه سال یک در مثالً توانایی این. را میلیون یک  مثالً كردیم، گیری اندازه مان پولی واحد با

 كننده تولید   اگر. است شكست به محكوم, نكند رعایت الگویی چنین در را ربا كسی اگر گویند می. است

 كه گویند می. كنم نمی رعایت را ربا نرخ نه گویی می: گویید می امّا بفرمایید، رعایت را ربا نرخ باید هستید،
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 ربا نرخ از باالتر خیلی را خود كاالی قیمت یا شما گویند می چگونه؟ گویید می هستید، شكست به محكوم

 گیرند می را شما بازار و آیند می مشابه های شركت دادید؛ التربا اگر اما كنی، می تبعیت یا تر پائین یا دهید می

 را دیگر كاالهای شوید، مسلط كاال یک در اقتصاد در چند هر دادی تر پائین اگر. هستید شكست به محكوم و

 برای شما قدرت كنند، می پیدا را تكنولوژی رشد گرفتن دست به قدرت ندادند، ربا نرخ از تر پائین كه

 ی سیطره تحت كه حجمی برابر, هست یتان سیطره تحت كه حجمی در تكنولوژی رشد در ذاریگ سرمایه

 مدیریت كمتر نرخ با سال یک در را تومان میلیارد ده شما گویید می چه؟ یعنی گویید می. نیست, آنهاست

 خیلی شما سود یدآ می نظرتان به اید، رسیده میلیارد ده به میلیون ده جای به, كمتر نرخ دلیل به و كنید می

 مجموع در گوییم می ما ولی بود، باالتر نرخش ولی داشت میلیون ده یا میلیون یک كه است كسی از بیشتر

 صد یا ده از دیگری كه میلیاردی ده بود، دستتان در رادیو صنعت در شما كه میلیاردی ده. نیست اینگونه

 كه را حجمی كردند می رعایت چون كردند، می ار ربا نرخ رعایت آنها بود، دستش در ساعت صنعت در, نفر

 .است شما رادیوی تكنولوی رشد از باالتر كرد، می پیدا تخصیص ساعت تكنولوژی رشد به  نهایتاً

 رادیوهایی و بزنند، پل شما سر باالی توانند می بعد كه گیرند می دست به را هایی تكنیک یک آنها بنابراین

 به ترانزیستور، به رسیدند رفتند آنها گوید می  چگونه؟ گوید می هستید، دفاق آن قدرت از كه كنند درست

 شما و رود می كنار و شود می دمده شما رادیوی, سازند می كه رادیویی با دیگر حاال سلیس، صنایع به چیپس،

 وقتی د،نكردی رعایت شما و كردند رعایت را زمان آنها گویند می. ندارید را آنها تكنولوژی خرید قدرت هم

 ساعت) شما وقتی الكترونیكی، صنایع روی بودند رفته آنها[ , ؟] كردی می درست فنر ساعت داشتی شما

 و رادیو داخل از, آوردند در سر شما سر باالی از آنها كردی، درست هم را ساعت بهترین( سوئیس فنری

 ساعتی آمدند آنها حاال كند، می ركا شیشه با كه صنایعی یعنی سلیسی صنایع به رسیدند كار آخر, تلویزیون

 از ژاپنی های ساعت و خورد نمی درد به دیگر و بیندازی دور باید را سوئیسی ساعت كه كردند، درست

 متناسب گذاری سرمایه قدرت تا كند رعایت باید را زمان واحد گوید می پس. است بهتر سوئیسی های ساعت

 منعكس مراتبش شبیه در باید شتاب نرخ آن دارد، شتابی نرخ یرتأث رشد. باشد داشته تكنولوژی در را رشد با
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 به كرد آن جریان كنترل و سازمان یک در حتی پول آمدن و مردم از اختیار سلب شود می چگونه. شود

 .است ناپذیر اجتناب امری گویند می باشد؟ داشته اختیار در را مصرف و توزیع تولید، رشد كه ای گونه

 با متناسب زمان بلكه چرخد، نمی كارگر مولّد شخص نفع به زمان, شود می اصل ربا قتیو اینكه دیگر بحث

 باال را كارگر حقوق آییم می یعنی چه؟ یعنی این. چرخد می هست شما رشد سازمانی الگوی در كه مناصبی

 دست از را دشتولی قابلیت كاال كه این برای گوید می سازد؟ نمی چرا گویم می سازد، نمی گوید می بریم، می

 روی را آن حاال دادید، می قدرت این با نفر یک به را مصرف حق حاال تا دهد؟ می دست از چطور. دهد می

 ی كلیه گوید می. رود می بین از باال مناصب آن ی اداره برای حركت ی انگیزه گوید می كنید، تقسیم همین

 این كه است صورتی در شود می پیدا التزاید یمدا كه هم گسترشی. باشد الگویتان با متناسب باید تسهیالت

 تأثیر قدرت مصرف، قدرت توزیع كه نكنید رعایت اگر را معادله این گویید می. كنید رعایت بخواهید را  معادله

 تان ماشین, بزنید هم به را آن ی معادله بخواهید و نباشد، جریان ساختار این و جریان این با متناسب مادی

 ذلک غیر و امكانات كه, هوا و آب خوش جای گذاشتید، شهر شمال جایی یک كه كنید رضف. شود می قفل

 اینها ریز آب هوا، و آب بد شهر، جنوب هست هم جا یک است؛ اینجا در مدیران منزل و هست چیز همه

 اكدر و آید می اینها سر باالی كنند می كثیف كه هم را هوایی آید، می اینها پای زیر رسوباتش و رطوبت

  .تمیز هم هوایش و خشک زمینش شهر شمال كثیف، هم هوایش و مرطوب تهران شهر جنوب زمین. شود می

 ما زیاد، جا آن كم بسیار جاده جمعیت نسبت به جا این كند، می را حكم همین عین هم آن های جاده

 جاده را پائین بدهیم، كم جاده جمعیت نسبت به را باال كنیم، عوض را مان شهرسازی الگوی دیگر خواهیم می

 كارخانه برود نرسید وقتی برود؟ كارخانه سر رسد نمی مدیر این برای گوید می چرا این گوئیم می بدهیم، زیاد

 سازمانی صورت به كه كارخانه یک در شان سازی هماهنگ عمل در كارگرها و كارمندان از شود، می قفل

 دیر كه ساعت یک آنجا تنظیم برای عامل مدیر. ستا شده اختیار سلب مدیرعاملشان دست به چرخند می

 .برسانند كارگرها به را خودشان[ ؟] است این از بیشتر كارگرها خود به ضررش برود
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 عقب كارگرها این كار و آید نمی ارز بگذرد، وقت و كند امضا را اعتبار نتواند و آنجا برسد دیر بانک مدیر

 و رشد ی جاده و كردید باز را شان ظاهری ی جاده شما گوید می د،افت می مخمصه به آنها نانش و افتد می

 متناسب رشدش با باید كه است نظام یک و ساختار یک ساختمان، یک گوید می. كردید تنگ را مصرفشان

 و باشد هم مصرف قدرت سلب باید, اختیار سلب یعنی تمركز فرمول. كند تبعیت آن فرمول از باید و باشد

 ارضاع جهت در هم تكنولوژی رشد باید, این از باالتر و باشد هم مصرف قدرت توزیع باید اختیارات توزیع

 . بخورد ها پائینی درد به اش نازله مراتب در و باشد ها این

 كه است شتاب نرخ و است خودش خاص زمان با متناسب اقتصادی تغییرات گفتیم كه ما, بنابراین پس

 به منحنی این از و كند پیدا گسترش تواند می مقدار چه, تأثیر نسبت قدرت بودن التزاید دایم كند می معین

 كنید، رعایت را اختالفتان هم مصرف قدرت توزیع در شما كه است صورتی در كند، پیدا انتقال دیگر منحنی

 یشترب ها باالتری نفع به زمان روید می باالتر چه هر صورت این در. كنید حفظ را تان سازمانی الگوی یعنی

 باید هم, اینجا در. چرخد می اینها ضرر به زمان آیید می مخروط پایین سمت به و تر پائین چه هر و چرخد می

 خواهد می اگر یعنی بگذارد، بانک در, دارد كشی لوله شاگرد هم سنّار اگر حتی چه هر یعنی شود، محور نسیه

 برای كرده كه تولیدی قدرت هم و ودبر نسیه در مصرفش هم صورت این در بخرد، قصدی هم یخچال یک

 كه است ای اندازه آن به دهند؟ می او به اضافه چقدر گذارد می بانک در كه پولی از برود، اعتباری سازمان

 نسیه اگر گویند می شده؟ كم دوبلش گوئید می چرا گوییم می. شده كم آن از دوبلش خرد می كه نسیه جنس

 نُه گذاشته، بانک در تومان هزار ده مثالً دادند، او به كه را پولی آن سود خرد می كه را جنسی تازه, نخرد

 و ها كننده توزیع هم درصد پنج حداقلش ی بعالوه بانک درصد دوازده دهند، می او به سال در كه درصدی

 اضافه درصد نُه هیچ، درصدش نُه آن پس كشیدند، كرده مصرف این كه كاالیی, درصد هجده ها، كننده توزیع

 و كنند تحریک را او كه وقتی امّا. بخرد نقد كه است وقتی برای این. بود هم خودش پول روی از كه. داد هم

 حرفی هم بانک نرخ به آقا گویید می بخرد نسیه خواهد می كه وقتی آیند می وقت آن بخر، نسیه بیا بگویند

 شود می درصد، هجده با درصد هدوازد كشند، می رویش هم درصد دوازده یعنی بدهی؟ رویش پول كه داری
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 كه است دلخوش. دهند می قرار اختیارش در سال در  خودش، پول روی از كند می پرداخت آقا این درصد سی

 بخرد خواهد می قسطی بلكه بخرد خواهد نمی دفعتاً را یخچال گیرد، می درصد نُه و گذاشته بانک در را پولش

 . گیرد می دارد درصد سی آقا این خود پول روی از یمبین می كنیم می نگاه كه  مجموعه در ولی

 [؟( ]س

 به نسبت اختیار سلب معنا یک به و است خریده معنا یک به خرد می قسطی كه وقتی بفرمایید مالحظه حاال

 و شده اصل هم انسان كار قدرت خرید در بلكه شده، اصل كاال در فقط نه نسیه یعنی است، آتی تولید قدرت

 سازماندهی و اختیار سلب قدرت یعنی گیرد، قرار باید اصل, اعتبار كه بینید می بفرمایید مالحظه كه اینجا در

 .است نقد اآلن كه چیزی آن به نسبت بگیرد قرار اصل زمان یعنی بگیرد قرار اصل, خاصی جهت در

«والسالم»  



 بسمه تعالی

 داری و مقایسه آن با ممدل اسالمی بیان تمثیلی از مدل سرمایه

 4لسه ج

 داری سرمایه نظام در آن جایگاه و پول اداقتص

 

 ...«الها بار...الرحیم الرحمن اللّه بسم: » حسینی المسلمین و االسالم حجت      

 دستگاه در را شدت ببینیم حاال. نیست ما اسالمی دستگاه در قطعاً, شكل این به زمان واحد گرفتن قرار]...[ 

 یعنی شود، می عوض عالقه جهت كه دید باید. كنند می ایجاد ورچط كنند، می كنترل وسیله چه به اسالمی

 رشد مادی تأثیر قدرت و ماده. نیست مادی آثار وسیله به هم آن افزایش نیست، ماده پرستش برای حركت

 .است گرفتن قرار تابع موضع از بلكه گرفتن، قرار محور موضع از نه ولی, داریم التزاید دایم تأثیر

 را این كه این نه, بكند كار بهتر و بیشتر كه داند می خودش وظیفه شود، می زیاد داخ به ایمان شدت

 باب این از هم تأثیرش جریان رشد ساختار. شود نمی دنیا سر تنازع. شود نمی دنیا سر تكالب, پرستد می

 دایخ را قدرت كننده ایجاد بدهد، قرض خواهد می كه كسی داند، می متعال خدای را قرض طرف. نیست

 خدای را هبه این موجب. داند می متعال خدای را وهاب, كند می هبه كه آنی را بركت موهب. داند می متعال

 منقلب گاه روانی حالت شود، می پیدا شدت متعال خدای عنایت با كه دارد هم واقعیت و داند می متعال

 بخش در چه شود می عوض كه روحی شدت تبعیّت به طبیعتاً رود، می دیگر فاز یک به, درجه یک از شود، می

 .شود می منقلب هم عملی شدت, عملی بخش در چه و نظری

 !آید؟ می وجود به نظامی فرمول رشد روی دارند، ها بسیجی كه را حركتی این ببینید شما

 درست اختراعاتی قطعاً كردن، فكر باب در بیاید این اگر آید؟ می وجود به مادی تحلیل و تحدید روی

 برای نه لذات، پرستش برای نه ولی, شود می درست, بیاید سازندگی و اجتماعی تحرك باب در اگر ود،ش می

 به مردم از, كنیم سلب هم را اختیارش و كنیم مادی را تحدیدها و تغییر ما اگر آنها؛ سوی به دلباختگی
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, كنیم الهی را بغض و حُب ام اگر. گیرد می قرار اصل مادی تأثیرات و زمان واحد طبیعتاً, بسپاریم دیگری

 حكومت مادیات بر, نیست محاسبه قابل مادیات با شتابش و نرخ و زمان اصالً كنیم، الهی را تعلق و نفرت

 .دارد

 این از خوف نیست، شهرت از خوف حركتش علت, كند می گیر وقتی, كند می كار شدید فكری امور برای

 التماس و خواند می نماز ركعت دو شود می بلند باشم، داده انجام كم موال خانه در را ام وظیفه مبادا كه است

 این, نفهمم را حدّت است ممكن كند، می فهم كند،تقاضای می حدّت تقاضای كند، می قوت تقاضای, كند می

 .كند كمكم ام وظیفه دادن انجام در بدهم، انجام را ام وظیفه بتوانم, بفهمم من را مطلب

 .دارید می دوست خودتان كه طوری آن بدهید قرار را همه ،«شدتم و حركتم قعودم،, اممقی, سكوتم, ام تكلم»

 .خواهم می را خودتان رضای« رضاك هبلی»

 پیدا تسلط و قدرت اوست طرف از كه موهبتی به دارد، آرامش ندارد، تزلزل است، دیگر جای به اش تكیه

 .كند می

 لزومی هیچ دیگر. است زمان تغییرات اسیر و پرستد می را مانز خودش آنكه نه چرخد، می مؤمن بدست زمان

. گیرد می انجام اطالعات طریق از ها آن هماهنگی, كنیم اختیار سلب و متمركز را نیازها بخواهیم كه ندارد

 فالن به رسیدن برای مسلمین كشد، می دست كردن كار رشته این از, نیست مسلمین نفع به بداند كه همین

 دستگاه در خواند، می نماز است اپراتور در كنند، می تالش روز و شب كه دارند احتیاج یكیفیز فرمول

 قرار موضعی در مسلمین و اسالم االن دانید نمی مگر گوید می چرا؟ گویم می كند، می كار آزمایشگاهش

 .بشود گذاشته اختیارشان در و بشود، كشف اثر فالن و بشود، كشف فرمول فالن باید كه اند گرفته

« یرجی و یعمل[ »؟] ترس نه ولی باشد، كرده كار كم ترسد می هم و كند می كار هم« یخشاه و یعمل»

 .است مردم شهرت به كه این نه خداست، با رجایش

 اصل را زمان و اختیار سلب و نسیه بدهیم، قرار اصل را اعتبارات نباید, كنیم نگاه دستگاه این در ما اگر حاال

 های حركت و سازی هماهنگ هست ما پولی واحد و زمان واحد بین كه نسبتی اساس بر و بدهیم قرار
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 كه جریانی شدت, است ایمان پتانسیلش و است اطالعات بوسیله اگر هماهنگی بیاوریم؛ بدست را اقتصادی

 ردمم خود دست مردم پول بنابراین. شود می درست آنجا كه است جریانی شدت از غیر, شود می درست اینجا

 الزم هدایتشان و ها جریان شدت كنترل و اعتبارات كنترل برای خاص سازمان یک وضعیت از بانک باشد،

 از, رشد هدایت گیرد، نمی انجام مادی نیازهای رفع ابزار داشتن بدست طریق از هدایت باشد،[ آگاه] نیست

 .گیرد می انجام دیگر محور بر و دیگر جای

 و ها دستگاه و ها روزنامه و ها مجله و آموزشگاها, مسجد حول. بانک نه دشو می هدایت محور مسجد این

 جلو را كار خدا به دعوت اساس بر توانند می آنها, بزرگ و كوچک جمعیت در, واحدی در جمعی های رسانه

 .بگیرد قرار اصل جامع مسجد ببرند،

 بندی زمان اش الزمه مادی اثر پرستش و ایمان ساختار در چه, بشود جاری كفر ساختار در چه حُب و والیت

 را آن شود نمی. شود می زمان بر حاكم الهی ساختار در حُب كه این خالف بر است، مادی تأثیرات كردن

, شود می پیدا اینجا در كه تأثیر گسترش خواهد؟ نمی را تأثیر گسترش مگر كنم می عرض كرد، اش بندی زمان

 .است جبهه گوییم می بدهید؛ عینی هنمون گویند می. است شدیدتر مراتب به

 سال 1411 آقا بود الزم وقت آن اگر داریم، عینی ی نمونه كه حاال هلل الحمد, نداشتیم عینی نمونه حاال تا اگر

 كمترین با ها حوزه گوشه در آقا بگوییم ها حوزه در بیاییم كردند، می فداكاری طوری این مردم این از قبل

 از شاگرد، نظر از شهرت، نظر از مادی بضاعت كمترین با گاه محقق یک را قیقتح بیشترین مادی بضاعت

 زیادی شاگرد نه و داشتند، سیاسی جایگاه و شناختند می را او ملّت نه یعنی. داد می انجام اقتصاد و پول نظر

 .بود كارش مشغول و بود نشسته ای حجره یک گوشه, داشتند زیادی پول نه و داشتند

 كار چه مسلمین االن, بگویید و بدهید هم متناسب اطالعات, بدهید مسلمین به را مجموعه و نظام ادراك

 را كارشان, كنند می كار كه كسانی. بكنید جور را رابطه, آن با متناسب كنند، نمی كار چه و كنند می دارند

 دریغ هیچ است، بستش بن مهره این, رسیدیم جا این به ما آقا گویند می. كنند می چاپ علمی مجله در حتماً

, بشود حل اگر بست بن این, گویند می. كنند می تحقیق دارند هم دیگر ای عده بعد[ ؟] كجا به این كه ندارد
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 حل اگر مشكل این آقا, گویند می كنند می تحقیق دیگر ای عده یک. شود می طرف بر مسلمین مشكل فالن

 سبقت كوشند می روز شبانه شدید عده یک طبیعتاً رسیم، می قدرت فالن به كفر با برابری در بشود

 علی تعاونوا, »آورد می در حركت به را مردم« الخیرات استبقوا و ربكم من مغفرة الی سارعوا و» جویند، می

 .آورد می در حركت به را مردم« البر

 برای هست زمال كه جاهایی امكانات شود، نمی كه این نه, شود می درست هم تحقیقی های سازمان وقت آن

 آزمایشگاه, محله مسجد كنار هم بخواند، نماز آدم كه جایی مثل. شود می درست موقوفه, وسیع تحقیقات

 موقوفه جامع مسجد كنار, بزرگ آزمایشگاه هم شود، می درست آزمایشگاه فرد خانه در هم, شود می درست

 .است

 بیاید كه كند نمی هم هوس ، آید می جا آن رگتربز سطح آن در, بكند كار تواند می كه داد نشان كه كسی هر

 من را مسلمین مهم دستگاه ساعت یک, گوید می داند نمی پرستیژ, خودش برای را رفتن جا آن بشود، تنازع

 خانه در كه كوچكی های دستگاه در كه این مگر است، شده پیدا برایم كه توّهمی یک به بكنم صرف طور چه

 به مطلب دارد كه بشوم مطمئن هست، جا آن, كوچک آزمایشگاه یک یا محله مسجد در كه دستگاهی دارم،

 .باشد جوابگو تواند نمی االن اینجا كه رسد می جایی یک

 .نرود هست جامع مسجد كنار كه آزمایشگاهی سراغ شود می كه جا آن تا كند می سعی تازه وقت آن

. نرود آزمایشگاهش برای كند می سعی هم را حلهم مسجد برود، محله مسجد همان در بشود اگر كند می سعی

 .نروم آنجا من بكنند استفاده توانند می من از بهتر دیگران كه امكاناتی از.[ كند می كار] اش خانه در بشود تا

 نحوه بهترین حركت، در شدت و متعال خدای به اعتمادی و خودش به نسبت بینی بد و وسواس یک با

 .دارد الزم كه تأثیری و رشد به نسبت مقدورات از. شود می واقع تخصیص

 .اعتباری نه باشد، نقدی باید ضرورتاً شكلی چنین در پول حاال

 .اعتبار تابع نقد نه, نقد تابع ولی داد قرض كرد، نسیه شود می ،[ندارد] نقد تابع توان ولی دارد اعتباری توان

 .بركاته و اللّه رحمت و علیكم السالم و
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 .بفرمایید بیان وار تیتر بصورت را بندی جمع( س

 دقیقاً تواناییش كه است توانایی و قدرت یک دارای پول كه كنیم می عرض, بخواهیم اگر وار تیتر بله( ج

, تولید از نظامی چه در كه است مربوط هم گاهی, است توان یک دارای قیمت( قیمت یعنی) هست مربوط

 بعد شده پیدا كه دستگاهی آن در. باشد داشته تواند می رشد و است شده پیدا توانایی این, مصرف توزیع،

 .شود می بانک این جریان شدت مركز

 را اختیار این هماهنگی كه مدیریتی دست به كند، می منحل را اختیارات كه سازمانی یک عنوان به بانک

 رشد بین نسبت باشد، تابع زمان معادله به نسبت باید خودش بانک و. دارد دست در ها قدرت آن به نسبت

 ربا پذیرش به را بانک, مادی اثرات پرستش والیت كفر، والیت كه است این معنایش. برد می كه زمانی و تأثیر

. شود می متبلور پول خود واحد تا و گیرد می نقش هایش مهره تمام در, زمان دادن قرار اصل و كند، می الزام

 دخالت توان نفس در زمان یعنی است؛ برابر توان با هم یمتق قیمت، كردن كمی جز نیست چیزی پول

 .كند می

 باید همیشه كاذب میل یعنی بشود؛ جدا مطلقا تورم نرخ از تواند نمی پولی وقت آن بكنید مالحظه را این اگر

 مثل. باشد داشته فاصله اقتصاد عینی قدرت شدت با نسبتش تمایالت؛ جریان شدت یعنی باشد، داشته وجود

 را نسبتی چنین, تورم نرخ آدم، سر دنبال بیاید راه تا دهند نمی برایش و گیرند می گوسنفد جلوی كه را لفیع

 است، زمان تابع نقدینگی. شود می اصل نقدینگی قدرت به نسبت اعتبار یا زمان و باشد داشته همیشه باید

 كه توزیعی همیشه. بسنجیم خود با را این, دوم اثر از دوم قسمت اول، قسمت این. است نسیه تابع یعنی

 بر را اصلش سازمان چون. دارد سازمان یک در كه است نسبتی و مرحله با متناسب, مصرف حق در شود، می

 .است بیشتری مادی توانایی دارای یعنی است بیشتر ثروتش كه آن. داده قرار مادی آثار پرستش

 پول این, زمان حول رسد می تا بزرگتر پول حول هم او پول چرخد، می خدا بنده این پول حول دیگر های پول

 .چرخد می
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 یافتن گسترش نفع به, شده سلب دستگاه در اختیاراتشان كه كسانی و مندان قدرت نفع به زمان بنابراین،

 .چرخد می شكل این در هم تكنولوژی حتی, است خاصی عده یک مادی تأثیر قدرت

 عوض تنظیمات و تقسیمات تمام اصوالً, كند پیدا تغییر حُب رمحو اگر, كردیم عرض هم را سوم قسمت

 .نسیه تابع نقد نه, است نقد تابع اعتبار ولی, نیست اعتبار و نیست نسیه كه این نه شود، می

.بركاته و اللّه رحمت و علیكم السالم و  
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