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خالصه مباحث:
از فقه باید به اندازه خودش انتظار داشته باشیم. فقیه باید موضوع شناسی 
کند، آنگاه با یک سری عبارات شرطی، حکم را بیان کند. بازاریابی شبکه ای 
از چند معامله تشکیل شده است؛ اول فروش کاال از طرف شرکت به 
اعضا، دوم فروش کاال توسط اعضا به مصرف کننده نهایی و سوم دریافت 
پورسانت توسط سرشاخه ها از شرکت بابت خریدهای زیرمجموعه ها. از 
منظری دیگر، هر یک از اعضای این شرکت ها، دو کار انجام می دهند؛ اول 
خرید مقدار ثابتی از کاالهای شرکت؛ چراکه اگر این خرید را انجام ندهند، 
نمی توانند بابت خرید زیرمجموعه هایشان از شرکت پورسانت دریافت 

کنند و دوم آماده کردن زیرمجموعه ها برای خرید کاالهای شرکت.
تمام مراجع قائل هستند که بازاریابی شبکه ای ایراد دارد، آیت اهلل علوی 
گرگانی و آیت اهلل شبیری شرایطی را ذکر کردند که آن شرایط را به وجدان 
خود بازاریابان شبکه ای وامی گذاریم و اگر شرایطی را که ذکر می کنند 

وجود داشته باشد، شرعی است و ااّل شرعی نیست.
در بازاریابی شبکه ای مسأله اکل مال به باطل مطرح است و مراجع تقلید به 
خاطر همین مسأله، درآمد بازاریابی شبکه ای را صحیح ندانستند. در مرحله 
بعد که بازاریاب در حال پرزنت شخص دیگری است، اگر در معرفی 
کاالهای شرکت دروغ بگوید و باعث شود که آن شخص از شرکت خرید 
کند، درست است که آن شخص خیار فسخ دارد، اما اعمال یا عدم اعمال 
خیار فسخ فرقی به حال بازاریاب نمی کند و درآمد حاصل از پورسانت 

دریافتی از شرکت، حرام است.

نقدوبررسیفقهیبازاریابیشبکهای
نوزدهمین نشست تخص�صی اقتصادنا
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سلسله کارگاه های دانش افزایی فقه برنامه ای است که به منظور آشنایی 
ساحت های  در  فقهی  نظریه پردازی  افق های  با  اصول  و  فقه  مدرسان 
مختلف اجتماعی و فردی، با همکاری دفتر امور اساتید مرکز مدیریت 
حوزه علمیه خراسان و مدرسه تخصصی فقاهت برای اساتید فقه حوزه 
علمیه مشهد برگزار می گردد. حجت االسالم نعمتی، دبیر هیئت اندیشه ورز 
اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی طی چهار جلسه در تاریخ های هشتم 
و پانزدهم آذرماه 1۳۹۷ به تبیین نقش موضوع شناسی در استنباط فقهی 
با تأکید بر تأثیر آموزه های دانش اقتصاد در ترسیم فقه نظام آموزشی و 

مسأله تحول حوزه پرداخت.
این پژوهشگر اقتصاد اسالمی در ابتدا با اشاره به رویکرد های گوناگون 
اندیشمندان کشور در باب دستیابی به تمدن مطلوب اسالمی اظهار داشت 
تنها راه رسیدن به تمدن نوین اسالمی، مطالعه غرب و علوم انسانی آن است 
که به منزله نرم افزار نهادهای مدرنی است که هم اکنون تار و پود زندگی ما 
را دربرگرفته است. برای ارائه جایگزین اسالمی برای این نهادها )از بانک 
و بورس گرفته تا همین کالس های حوزه و دانشگاه( باید این ها را واکاوی 
کرد و نکات مثبت و منفی آن را از هم جدا کرد و آنگاه مؤلفه های ارزشمند 

و مفید آن را بر بنیان و چارچوبی اسالمی تجدید بنا کرد. 
بصیرت های  و  بینش ها  حاوی  را  اقتصاد  دانش  نعمتی  حجت االسالم 
کالن و فراگیری دانستند که می تواند در عرصه های مختلف نظام سازی 
به ما کمک کند. وی افزود یکی از این بینش ها، آموزه بازار رقابت کامل 
است که در نظام سرمایه داری به تدریج در حال نابودی است. الگوی 

نقشموضوعشناسیاقتصادیدراستنباطفقهی؛
نمونهفقهنظامآموزشی

سخنران: حجتاالسالم علی نعمتی
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رقابت کامل که از مؤلفه هایی همچون آزادی ورود و خروج به بازار، 
اطالعات کامل، همگن بودن کاالها و ... تشکیل شده است، بیش از هر 
چیز بر بازارهای پیشین جوامع اسالمی قابل تطبیق است و با دقت در این 
مؤلفه ها می توان به خوبی دریافت که این مؤلفه ها کاماًل با قواعد فقهیه ما 
سازگار است و بلکه می توان خود این ها را به عنوان قواعد فقهیه جدیدی 

در اقتصاد اسالمی تأسیس کرد.
عضو انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه قم در ادامه جلسات به تبیین 
مفهوم نظام آموزشی و الگوهای متفاوت آن و شیوه ورود سؤاالت فقهی 
در آن به طور تفصیلی پرداخته و با تبیین نظام آموزشی به مثابه »بازار 
تعلیم و تعلم« یا بازار خدمات آموزشی، به حاالت مختلفی اشاره کردند 
که نظام آموزشی حوزه یا دانشگاه یا آموزش و پرورش می تواند با توجه 
به مبانی اتخاذی در باب الگوی مطلوب بازار به خود بگیرد. ایشان به 
عنوان نمونه سؤاالتی از این قبیل را مطرح کردند: آیا عرضه خدمات 
آموزشی )تدریس( باید مانند گذشته حوزه ها کامال آزاد باشد یا اینکه 
اینکه  یا  باید آن را سهمیه بندی کرده و مجوزدهی کند؟  مرکز خاصی 
مراکز خاصی با ایجاد هیئت علمی به عرضه این خدمات بپردازند؟ آیا 

باید همچون  به کالس ها و رشته ها(  آموزشی )ورود  تقاضای خدمت 
حوزه های قدیم کامال آزاد باشد که یک نوازنده در سنین باال هم بیاید 
و تحصیالت خود را شروع کند یا اینکه باید محدودیت هایی همچون 

کنکور و ... برای آن گذاشت؟
دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان در جمع بندی کارگاه 
بر اساس مباحث  الگوی مطلوب نظام آموزشی اسالم  به  ضمن اشاره 
تحول  بیابد،  تحول  حوزه  باشد  قرار  اگر  که  داشت  اظهار  پیش گفته، 
محدود به محتوا و دانش های درون آن نبوده و قالب و فرم نظام آموزشی 
را نیز دربرمی گیرد که بالطبع بر اساس چنین تحلیل هایی باید بدان دست 
یافت. ایشان نهایتا متذکر شدند که بنده بحث نظام آموزشی اسالم را 
اقتصاد اسالمی در  بینش  تأثیر  از چگونگی  به عنوان یک نمونه  صرفاً 
افزون  این تحلیل ها -  مانند  اجتماعی عرض کردم و  نظامات  طراحی 
بر عرصه های اقتصادی - در مورد سایر نظامات اجتماعی مانند الگوی 
رسانه و رسانه ملی، الگوی حکمرانی بهداشت و درمان، شیوه حکمرانی 
آستان  مسائل  و  موقوفات  مدیریت  الگوی  زیارت،  و  مدیریت حج  و 

قدس رضوی و ... نیز وجود دارد.

خالصه مباحث:
در بحث درآمدهای بودجه عمومی سه منبع پیش بینی شده است؛ یکی 
مالیات ها که حدود ۳5 درصد از بودجه عمومی است، دوم منابع ناشی از 
صادرات نفت که به همان میزان مالیات و بلکه بیشتر است و منبع سوم، 
فروش اوراق مشارکت و اخیرا اسناد خزانه دولتی است که در واقع بدهی 

دولت به پیمانکاران است.
اآلن 85 درصد از بودجه عمومی سهم هزینه های جاری است و تنها 15 
درصد از آن به هزینه ها و طرح های عمرانی اختصاص یافته است؛ یعنی 
حدود 6۷ هزار میلیارد تومان در حالی که قیمت و هزینه های ۳600 طرح 
عمرانی کشور بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان است که با این روند چند سال 

طول می کشد تا بخواهد تأمین مالی شود.
بودجه باید در چارچوب سیاست های ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب و 
ازجمله برنامه پنج ساله توسعه تدوین شود و بدون برنامه نمی توان عملکرد 
دولت را سنجید. برنامه می گوید که اتکای بودجه ساالنه به درآمد نفتی 
باید روند کاهشی داشته باشد، ولی ما شاهدیم که این روند به صورت 
معکوس  در حال طی شدن است. در سال 1۳۹1 به دلیل تحریم ها و 

نقدوبررسیبودجه98ازمنظرفقهمنابعمالی
دولتاسالمی

بیستمین نشست تخص�صی اقتصادنا

سخنران: حجتاالسالم دکتر غالمرضا مصباحی مقدم

استاد دانشگاه امام صادق)علیهالسالم( و عضو مجمع تشخیص 

مصلحت نظام

کاهش صادرات، سهم نفت در بودجه به 25 درصد رسید. ولی بعد از رفع 
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، دوباره سهم نفت از بودجه افزایش 
یافت و اکنون این سهم به حدود 41 درصد رسیده است که همین امر به 
نقطه فشار دشمن تبدیل شده  است. ما باید این اهرم فشار را از دشمن 

می گرفتیم.
دارایی ها و سرمایه های دولت اسالمی در حال حاضر به طور عمده انفال 
است که شامل زمین های موات، زمین های آباد طبیعی، جنگل ها، معادن، 
مراتع، دریاها، دریاچه ها، درون دشت ها، قلل کوه ها و غیره که منابع عظیمی 
می باشد و خط مشی معصومین)علیهم السالم( بر این نبوده که این انفال 
را از نظر تصرف و تصدی گری در اختیار دولت قرار دهند. در کتب فقهی 
آمده  است که اراضی و معادن باید در اختیار مردم قرار بگیرد تا هرکس 
به قدر ظرفیت و توانایی خودش آن ها را آباد کند. در مورد اراضی انفال، 
شیخ طوسی و عده ای دیگر از فقها می گویند که احیاکننده باید در برابر این 
واگذاری زمین، طسق یا خراج بدهد که غیر از خراج اراضی مفتوح العنوه 

است که متعلق به عموم مسلمین است. 
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کرسینظریهپردازی»زکاتپولاعتباری«
ارائهدهنده: حجتاالسالم دکتر غالمرضا مصباحی مقدم

استاد دانشگاه امام صادق)ع( و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

نقد و نظر: حضرت آیتهللا شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی و فضالی 

حاضر

خالصه مباحث:
با استفاده از آیات شریف قرآن و بخشی از روایات، این نکته به ما الهام 
می شود که زکات دو کاربرد پیدا کرده است؛ یکی کاربرد عام و دیگری 
که دولت  است  درآمدهایی  االعم همۀ  بالمعنی  کاربرد خاص. زکات 
کتاب  در  حلی)ره(  عالمه  مرحوم  تعبیر  به  و  می کند  کسب  اسالمی 
المعتبر که تعبیر خیلی زیبایی است، »... کتاب الزکاة یعنی آن وجوهی 
زکات،  شامل  که  می کند،  دریافت  مردم  از  امام  و  اسالمی  حاکم  که 
خمس، خراج، جزیه و ... می شود«. این بیان مرحوم عالمه حلی)ره( 

برای بنده الهام بخش بود.
مهم ترین هدف زکات رفع فقر است. زکاتی که قدر متیقن ۹ قلم را 
شامل می شود، اصال جوابگوی رفع فقر نمی باشد. بنا به رأی مشهور 
فقهی، دو مورد از مصادیق زکات، مسکوکات طال و نقره است که این 
مسکوکات قید »رواج« را به همراه خود دارند؛ یعنی باید به عنوان پول 
رایج، برای خرید و فروش استفاده شوند. در حالی که اآلن چیزی به نام 
مسکوکات طال و نقره رایج نداریم. در مورد انعام ثالثه هم قید »سائمه« 
بودن وجود دارد که اکنون در کشور ما گوسفندان غالبًا معلوفه هستند 

و لذا زکات ندارند.
اگر زکات یکی از ارکان پنج گانۀ اسالم است، یعنی باید یک منبع قوی 
را  اندک  و  منابع ضعیف  از  یعنی یک سری  باشد؛  با حجم درشت  و 
تشکیل  منابع  بنابراین  گرفت.  نظر  در  اسالم  رکن  عنوان  به  نمی شود 
این حرف ها  از  چاق تر  و  معتبرتر  وسیع تر،  چیزی  باید  زکات  دهنده 

باشد؛ لذا این اقالم نه گانه نمی تواند پاسخگوی این امر باشند.
زکات  یا  اموال  حقوق  پرداخت  در صورت  که  می کنند  بیان  روایات 
اموال توسط مردم، زندگی و معیشت خیر و نه تنگ و ضنک نصیبشان 
فقط زکات  مراد روایات،  ما می فهماند که  به  این ها  بنابراین  می شود. 
اقالم نه گانه نیست، بلکه شمول دارد و این شمول حداقل خمس را 

هم شامل می شود.
الغای خصوصیت از طال و نقره و نقد رایج و مشمول زکات دانستن 
اسکناس امروزی صحیح نیست؛ زیرا زمانی که زکات بر نقدین وضع 
شد، پول ثالثی هم وجود داشت و آن پول ثالث مسکوکاتی بود که به 
آن »فلوس« می گفتند. فلوس پول رایج بود که البته پول ُخرد محسوب 
می شد، اما به آن زکات تعلق نمی گرفت. بنابراین الغای خصوصیت در 
جایی معنا دارد که حتی احتمال خصوصیت ندهیم، در حالی که ما در 
اینجا قویًا احتمال خصوصیت می دهیم. همچنین روایات بسیاری داریم 

زکات  نقره، ذوب می شدند مشمول  و  اگر همین مسکوکات طال  که 
نمی شدند. همچنین یکی از شروط وضع زکات بر نقدین، راکد ماندن 
آن است، حال آنکه پول اعتباری را چه کسی می تواند راکد نگه دارد؟ 
در دنیا مطلقًا این کار صورت نمی گیرد، بلکه پول های اعتباری را به 
بانک ها می سپارند و همین که پول در بانک قرار بگیرد، به چرخش و 
بانک پول را نگه نمی دارد و بلوک نمی کند  گردش درمی آید؛ چراکه 
و راکد نمی گذارد. بنابراین پول اعتباری قطعا نمی تواند مشمول زکات 

قرار بگیرد.
شمول زکات نسبت به هر حقوق مالی واجب از جمله خمس مبتنی 
بر این دلیل است که 80 درصد از مردم مشمول زکات نیستند؛ زیرا نه 
دامدارند و نه کشاورز. این چه رکنی است که 80 درصد از مردم مبتال 
به آن نیستند؟ مشخص می شود که مفهوم زکات عنوانی فراتر از این 
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الغــای خصوصیت از طــا و نقره و مشــمول 
زکات دانســتن اســکناس امــروزی، صحیح 
نیســت؛ زیــرا زمانــی کــه زکات بــر 
ــث رایجــی  ــول ثال ــن وضــع شــد، پ نقدی
ــت،  ــود داش ــوس« وج ــوان »فل ــم به عن ه
نمی گرفــت. تعلــق  آن زکات  بــه  امــا 

موارد نه گانه است و این مفهوم فراتر یا چنان فراگیر است که اگر حاکم 
اسالمی وضع مالیات کند، نسبت به آن موارد هم شمول پیدا می کند، یا 
اگر فراگیری آن شامل زکات مصطلح نشود، شامل خمس می شود و آن 

چیزی که جبران می کند، بزرگی درآمد خمس است.
طبق مطالعات و محاسباتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که درآمد 
حاصل از زکات و خمس در کشور به صورت بالقوه، به درآمد مالیاتی 
دولت پهلو می زند؛ پس معلوم می شود که زکات و خمس در مجموع 
یک منبع مالی بسیار گسترده، قوی و غنی است که اگر به همین هم 
بسنده شود، بخش اعظمی از نیاز عمومی دولت را تأمین می کند، چه 

برسد به مسئله رفع فقر.
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خالصه مباحث:
شکل گیری رمزپول ها به بحران مالی 2008 برمی گردد، بحرانی که به طور 
خاص به ضعف نهاد قاعده گذار بانک مرکزی در نظارت بر رفتارهای ریسکی 
برخی از بانک ها و مؤسسات مالی و حتی مقررات زدایی از آن ها به وجود 
آمد. از سوی دیگر نظام ذخیره جزئی هم به بانک ها اجازه داده بود که بسیار 
قدرتمند و بزرگ شوند و از خود رفتارهای ریسکی بروز دهند. دولت هم 
ناچار شد که برای نجات آن ها از این بحران بانکی به حمایت از این مؤسسات 
دست بزند و مسبب فشارهای مالی بسیاری به ویژه بر طبقات ضعیف جامعه 
شود. این بحران از آمریکا شروع شد، ولی به آمریکا ختم نشد و به تدریج کل 

دنیا را تحت تأثیر قرار داد.
همانا  که  اصلی شان  کارکرد  از  بانک ها  و  مالی  مؤسسات  بنابراین خروج 
واسطه گری مالی بود به سمت فرآیند خلق پول و عدم نظارت صحیح بانک 
مرکزی بر رفتارهای غیرمسئوالنه و بعضاً بنگاه داری آن ها سبب شد که عده ای 
به دنبال سیستم مالی باشند که نیازی به این واسطه گری های مالی نداشته باشد 

خالصه مباحث:
برخی از سؤاالت و شبهاتی که پاسخ آن ها تابع تلقی ما از ماهیت پول و ساز 
و کار خلق پول است، عبارتند از: پول اعتباری چگونه به وجود آمد؟ تورم 
چطور به وجود می آید؟ آیا تورم به معنای گرانی و احتکار است؟ خلق پول 
چیست و آیا واقعاً اتفاق می افتد؟ آیا جبران کاهش ارزش پول در دیون، شرط 
انصاف نیست؟ آیا پول رایج مثلی است یا قیمی یا هر دو یا هیچ کدام؟ آیا 
فروشندگان در زمان تورم باید اجناس خودشان را به قیمت روز بفروشند یا 
به قیمت خرید؟ در بحث خمس، آیا به افزایش قیمت منزلی که در آن سالیان 
سال ساکن بودید و با قیمت خیلی کمی آن را خریداری کرده بودید و امروز 

آن را می فروشید، خمس تعلق می گیرد؟
گرانی به معنای تغییر قیمت های یک یا برخی کاال یا همان تغییر قیمت های 
نسبی است اما تورم به افزایش سطح عمومی قیمت های همۀ کاالها در اقتصاد 

است.
نظر بزرگانی همچون آیت اهلل تجلیل تبریزی و آیت اهلل سیدحسن مرعشی 
مبنی بر مثلی بودن پول و فقهایی چون آیت اهلل معرفت و آیت اهلل موسوی 
بجنوردی مبنی بر قیمی بودن پول و نیز نظر آیت اهلل محمدمهدی آصفی مبنی 

ماهیترمزپولهاوابعاداقتصادیآن
بیستویکمین نشست تخص�صی اقتصادنا

سخنران: دکتر محمدسعید شادکار

مدرس دانشگاه تهران و عضو اندیشکده حاکمیت و سیاستگذاری شریف 20 ید 1397

کرسینظریهپردازی»جبرانکاهشارزشپول
ازمنظرنظریهپولحقیقی«
ارائهدهنده: حجتاالسالم علی نعمتی

دبیر هیئت اندیشهورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی

نقد و نظر: حضرت آیتهللا شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی و 
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و بتوان بدون نیاز به آن ها یک سیستم مالی منسجم و پایداری داشت. بنابراین 
از طریق تکنولوژی پول مجازی این سیستم را راه اندازی کردند.

اگر رمزپول ها و از جمله بیت کوین فراگیرتر شوند با توجه به اینکه هیچ 
سامانه متمرکز بر آن ها وجود ندارد، نظام پولی فعلی را به طور کامل به چالش 
سامانه ای  توسط  چراکه  می اندازند؛  موجودیت  از  را  بانک ها  و  می کشند 
مدیریت می شود که هر کسی می تواند در آن عضو شود و از این طریق 
قدرت حاکمیتی بانک مرکزی و سیاست های پولی را هم به چالش دعوت 

می کند چرا که در بالک چین همه باید تصمیم بگیرند.
در مورد ارتباط رمزپول ها یا بیت کوین با تحریم، می توان با هماهنگی با 
طرف های معامالتی، یک سازوکار تسویه تعریف کنیم که بتوانیم تعامالت 
مالی را با طرف های معامله ادامه دهیم و عماًل از خطر تحریم ها فرار کنیم و 
یا آن را دور بزنیم. همچنین بیت کوین می تواند به مسئله شفافیت، امنیت و 

اعتمادسازی طرف های معامله کمک کند.

بر مثلی و قیمی بودن افراد مختلف پول بسته به زمان می باشد.
سه وظیفۀ پول شامل وسیله سنجش، واسطۀ مبادله و ذخیرة ارزش بودن 
می باشد که وظیفۀ اول ناظر به مثلی بودن پول و وظیفۀ سوم مبتنی بر قیمی 
بودن پول بوده و بنابراین پول باید هم مثلی باشد، هم قیمی باشد تا بتواند 

کارکردهای خود را به درستی انجام دهد.
می توان حجم پول در نظام اقتصادی را به حجم خون در عروق انسان و 
مجموعه بافت هایی که ارگانیسم زنده دارد تشبیه کرد بطوری که اگر بدن 
ما بزرگ تر باشد، حجم خون عروق هم بیشتر خواهد بود و اگر بدن ما 
کوچک تر باشد، حجم خون در گردش نیز کمتر خواهد بود. در یک سیستم 
اقتصادی حجم پول در گردش آن سیستم باید با مجموعه کاالهایی که در 
آن سیستم مورد مبادله قرار می گیرد تناسب داشته باشد و بنابراین دولت حق 
دستکاری و بر هم زدن این تناظر و افزایش حجم پول بیش از نرخ رشد 
تولید ملی را ندارد. زیرا موجب تورم شده و به دنیال آن میان مثلی بودن پول 
و قیمی بودن آن افتراق ایجاد می شود، یعنی مثل های پول در طول زمان هم 
قیمت نمی مانند. بنابراین منشأ این تورم، دولت و نظام بانکی است که با چاپ 
یا خلق پول از هیچ )Ex Nihilo Money Creation( موجبات اختالل در نظام 
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بررسیفقهیخلقپولبانکها
بیستودومین نشست تخص�صی اقتصادنا

سخنران: حجتاالسالم دکتر محمداسماعیل توسلی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

خالصه مباحث:
رشد قارچ گونه بانک ها و مؤسسات اعتباری و نیز صندوق های قرض الحسنه 
که قدرت خلق پول بدون سپرده دارند و حتی عدم پیگیری جدی مطالبات 
بانک ها از تسهیالت گیرندگان، همگی نشان از وجود امتیازی انحصاری در 
بانک ها دارد که متأسفانه در غفلت بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی در 

حال اخالل در توزیع درآمدها و مالکیت ها به سود بانک ها می باشند.

کرسینظریهپردازی»حکمشرعیجبرانکاهش
ارزشپولبرمبناینظریهمالاعتباری« 

ارائهدهنده: حجتاالسالم دکتر محمداسماعیل توسلی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

نقد و نظر: حضرت آیتهللا شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی و 
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خالصه مباحث:
غالب فقها پول راـ  اعم از حقیقی یا اعتباریـ  مال مثلی می دانند و بنابراین 
بدهکار را ضامن مثل آنچه بر ذّمه اش آمده است دانسته اند.  در نتیجه، براساس 
نظریه ارزش اسمی، اگر کسی از دیگری سال ها قبل، صد تومان قرض گرفته 
باشد در زمان پرداخت، علی رغم کاهش چشمگیر ارزش پول با دادن صد 

تومان، بدهی اش پرداخت خواهد شد.
اما بر اساس نظریه دوم یعنی نظریه مالیت اعتباری از نظر فقهی گرچه پول مال 
مثلی است ولی مثل پول، تنها به قیمت اسمی آن نیست، بلکه قیمت اعتباری 
و قدرت خرید در آن دخالت دارد.  در نتیجه، مثل آن عبارت از قدرت خرید 

برابر با آن، از همان نوع پول است. پس چنانچه بر اثر توّرم قدرت خرید 
اسکناس کاهش یابد ، معادل آن قدرت خرید باید از همان جنس اسکناس 

پرداخت شود.
اما بر اساس نظریه سوم یعنی تحلیل مال اعتباری، مقّوم مثلیت در پول کنونی 
نه قدرت خرید است و نه ارزش اسمی، بلکه مقّوم مثلیت حفظ برابری ارزش 
واحد پول با ارزش مقیاس اعتبار شده از طرف دولت ها است که در تعاریف 
قوانین پولی کشورها آمده است. و این همان ارزش اولیه است. حفظ ارزش 
اولیه وابسته به دولت است. دولت ها با عملکرد مناسب و اتخاذ سیاست های 

پولی مناسب براساس اصل پایبندی می توانند به این مهم دست یابند.

خلق پول در دو حالت بانکداری ذخیره جزئی با سپرده اولیه و خلق پول از 
هیچ بدون سپرده پیشینی در اقتصاد ایران در حال انجام است که در حالت 
اول بانک تنها مالک درآمدهای بهره ای از تسهیالت اعطایی است اما در شیوه 
دوم خلق پول بدون ذخیره پیشینی، پس از مدتی بانک عالوه بر درآمدی 
بهره ای، مالک اصل اعتبار خلق شده هم می شود. این شیوه خلق پول است که 
به بانک قدرت مضاعف می دهد. همچنین صندوق های قرض الحسنه هم به 
همین شیوه قابلیت خلق پول دارند و به خاطر همین قدرت خلق پول است 
که شاهد رشد قارچ گونه بانک ها هستیم. از این رو  پیگیر معوقات نمی شوند، 
چون هر مقدار که برگردد برایشان سود دارد و اگر هم برنگشت، مهم نیست، 

چون در اصل پولی وجود نداشته است!
متأسفانه علیرغم آثار عظیم اقتصادی و توزیعی ناشی از مسأله خلق پول 
اعتباری توسط بانکهای تجاری، هنوز تکلیف فقهی این مسئله روشن نشده 
است. این ابهام می تواند ناشی از اختالف نظرات اندیشه وران اسالمی در دو 
مسأله شناخت موضوع و ماهیت پول اعتباری مخلوق بانک ها و نیز اختالف 
در مشروعیت فقهی این ماهیت از حیث موضوعی و معیاری عدالت باشد. 
در قانون پولی و بانکی سال 62 تنها به ویژگی ربوی بانک ها و بدون ربا کردن 
آن ها در قالب عقود مشروع و متنوع کردن آن ها برای تأمین اغراض سپرده 
گذار و متقاضی تسهیالت در بخش تجهیز و تخصیص منابع توجه شده و 
ماهیت حقوقی حساب جاری به ماهیت قرض بدون بهره تبدیل شده است 
و خلق پول اعتباری بانکها را از این محل، حق مسلم آن ها فرض کرده است.
به تدریج و پس از مدتی بانک ها فهمیدند، می توانند بدون سپرده دو طرف 
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اقتصادی را بوجود می آورد و باید ریشۀ این امر را خشکاند.
تغییر قیمت ها در دو قالب تغییر در قیمت های نسبی و تغییر در سطح عمومی 
قیمت ها اتفاق می افتد و عوامل تغییر هم می تواند شامل علل بازاری و طبیعی 
و علل ناشی از سیاست های دولتی باشد و بدین ترتیب چهار نوع تغییر قیمت 

داریم که ضمان کاهش ارزش در هریک حکم فقهی خاص خود را دارد.

افزایش نقدینگی یا خلق پول از هیچ که دولت ها در شرایط بی پولی و کم پولی 
تحت عناوین مختلف من جمله پولی کردن کسر بودجه و ... انجام می دهند 
و منجر به تورم می شود ـ و نام آن را مالیات پنهان می گذارند ـ بر خالف 
برداشت برخی محققان اقتصاد اسالمی نمی تواند هیچ محمل شرعی داشته 
باشد حتی به قاعده اضطرارـ  مثل زمان جنگـ  چه رسد به قاعده مصلحت.
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در این سمینار که در قالب درس اقتصاد ایران و بصورت سمیناری هر هفته 
با حضور یکی از اساتید برجسته اقتصاد ایران در ترم سوم دوره پودمانی 
اقتصاد برگزار شد، آقای دکتر سید سعید ملک السادات استادیار دانشکده 
اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، به ارائۀ بحث با موضوع »اقتصاد سیاسی 

بودجه ریزی عمرانی در کشور« پرداخت.
ایشان با اشاره گذرا به مفاهیمی چون اقتصاد سیاسی، اقتصاد تطبیقی و 
نهادگرایی و منبع مشاع، دو مشکل عمده بودجه های عمرانی کشور را 
مشکل عدم پاسخ گویی تصمیم گیران و »مشکل منبع مشاع« برشمرد و در 

اقتصادسیاسیبودجهریزیعمرانیدرکشور
سمینار سوم اقتصاد ایران

سخنران: دکتر سید سعید ملک السادات

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه فردو�صی مشهد

کرسینظریهپردازی»نقدیبرمالکیتفکریبا
تکیهبرمبانیاقتصادی«

ارائهدهنده: حجتاالسالم علی نعمتی

دبیر هیئت اندیشهورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی

نقد و نظر: حضرت آیتهللا شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی و 
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توضیح مشکل منبع مشاع، افزود: طرح های عمرانی که از محل بودجه 
عمومی کشور تأمین می شود عمدتاً با مشکل اضافه برداشت و تصویب 
طرح های غیرضروری و خارج از ظرفیت های اجرایی و مالی کشور توسط 

نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی مواجه است.
استادیار دانشگاه فردوسی افزود: برای حل مشکل منبع مشاع و نیز مشکل 
عدم پاسخ گویی در توازن صحیح و عادالنه طرح های عمرانی در کشور باید 

به سمت تمرکززدایی در تجهیز منابع پروژه های عمرانی رفت.

22 فروردین 1398

خالصه مباحث:
در آثار متفکرین و اندیشمندان مسلمان معاصر شاهد روند اسالمی سازی 
حقوق مالکیت فکری و جهت گیری کلی در تأیید این امر، هستیم، این در 
حالی است که در تحقیقات و نظرات اندیشمندان غربی انتقادات جدی، 
ریشه ای و عمیقی بر مالکیت فکری وارد است به طوری که به عنوان مثال 
پیتر دراهوس از صاحب نظران این عرصه معتقد است: »نظام های فعلی 
مالکیت فکری محصوالت تاریخی سرمایه داری غربی اند که تحت شرایط 
هژمونی آمریکا، جهانی شده اند و بیشتر آنچه درباره آن ها گفته می شود، 

پروپاگاندا یا تبلیغات ایدئولوژیک است.«  
مسئله مالکیت فکری یکی از ممیزات نظام اقتصادی غرب و از مقومات 

روش تولید سرمایه داری می باشد.
انواع مالکیت های فکری نظیر حق کپی رایت، برندها یا عالئم تجاری، حق 
ثبت اختراع و اسرار تجاری، می باشد. اصطالح کپی رایت مختص به نظام 
حقوق عمومی )Common Law(  که در انگلیس و آمریکا حاکم است بوده 

و در حقوق رومی از آن تعبیر به »حقوق مؤلف یا پدیدآورنده« می شود.
علیرغم تالش های صورت گرفته جهت پیشینه سازی برای بحث مالکیت 
فکری در تمدن اسالمی، در تمدن اسالمی ما سابقه ای از بحث مالکیت 

فکری را مشاهده نمی کنیم و محققان اذعان دارند که تا قبل از توسعۀ 
صنعت چاپ در جوامع معاصر و مسلمان چنین چیزی وجود نداشته است. 
در بیان چرایی این امر دو دیدگاه وجود دارد: اول اینکه، اعتقاد و باورهای 
دینی و شرعی علمای اسالم که اساساً منکر چنین حقی بودند و دیدگاه دوم 
که عدم توسعۀ صنعت چاپ را علت این می داند که استنساخ و کپی برداری 
از یک اثر فکری و علمی آن قدر هزینه بر باشد که جز دستمزد مستنسخ، 

فایدة تجاری دیگری برای صاحب اثر شکل نگیرد.
باید میان سرقت ادبی و به رسمیت شناختن مالکیت فکری، تفکیک مفهومی 
قائل شد. آنچه در پیشینۀ جوامع اسالمی وجود داشته منع و حرمت سرقت 
ادبی و اقتباس از یک اثر علمی بدون ذکر منبع و مأخذ و یا جازدن خود به عنوان 
پدیدآورندة اثر بوده که در همۀ ازمنه و امکنه مطرود بوده است نه معتبردانستن 

حق مالکیت فکری و انتفاع مستقیم درآمدی از محل این نوع مالکیت.
عده ای بر اساس حقوق طبیعی )Natural Law( که یکی از نحله های فلسفۀ 
حقوق است مدعی شده اند که بر مبنای حقوق طبیعی، هر انسانی مالک 
آن چیزی هست که خلق می کند، مالک کار خویش هست و بر اساس 
این قانون طبیعی نانوشته هر ثمره و نمایی که از کار او حاصل شود تحت 
این استدالل عقلی را  البته می توان  افزود  قرار دارد. وی  انسان  مالکیت 

ترازنامه خود را توسعه دهند؛ یعنی وام دهی کنند بدون اینکه این وام دهی 
مستلزم کاستن از حساب سپرده شخصی دیگر باشد؛ به محض اعطای وام 
نیز سپرده ای جدید به وجود می آید؛ و این یعنی خلق پول از هیچ. لذا نیاز به 

ذخایر، می تواند متعاقباً به شکل پسینی اجابت شود.

در قسم دوم، بانک پولی را که وجود ندارد در ذهن تسهیالت گیرنده به گونه ای 
وانمود می کند که به حسابش واریز شده است و او را این چنین می فریبد. لذا از 
حیث فقهی می توان عنوان غرر و اکل مال به باطل را بر آن صادق دانست. پس 

این اندیشه که بانک حق انتشار پول اعتباری دارد باطل است.



۷

این طور جواب داد که به عنوان مثال اختراعی که فرد بدان دست می یابد، 
از مجموعه دانش بشری حاصل شده و این مخترع از مجموعه علومی که 
پیشینیان او تولید کرده اند استفاده کرده و خود نیز جزئی را بدان افزوده و 
به این اختراع رسیده است و بنابراین یک مالکیت همگانی برای آن متصور 

خواهد بود که شهید مطهری)ره( هم، چنین نظری را مطرح کرده اند.
یکی از علل تأیید مالکیت فکری در فضاهای دانشگاهی و علمی و حتی 
حوزوی این است که اخالق سودگرا در این فضاها بسیار ساری و جاری 
شده به نحوی که هر عملی را با سنجه فایده گرایی مادی می سنجند. بنابراین 
در مورد قانون مالکیت فکری نیز قائلند که اگر ما این حق را به رسمیت 
نشناسیم باعث می شود انگیزه برای اختراعات جدید کاهش یافته و سطح 
تولید ثروت افت پیدا کند. در واقع بر اساس منطق سودگرا، منافع حاصل 
از به رسمیت شناختن مالکیت فکری که عبارت است از رشد ابداعات 
و اختراعات و دانش بشری بر مضرات و بی اخالقی های آن که عبارت 
است از محدودکردن آزادی های افراد در انتفاع از دارایی های فیزیکی خود، 
می چربد و بنابراین این حق باید پذیرفته شده و به عنوان یک عمل درست 
و اخالقی محسوب گردد. حال آنکه با همان منطق سودگرا می توان گفت 

خالصه مباحث:
مسائل اقتصادی، تا اواسط دهه 80، اولویت رهبران نظام نبوده است و عمده 
تأکیدات از بعد انقالب تا سال های اخیر بر مباحث فرهنگی قرار داشته است، 
این در حالی است که در الیه های پایین تر نظام از جمله کارگزاران نظام و 
قوای سه گانه و مدیران میانی و توده مردم علیرغم دل بستگی به آرمان های 
اولویت دارد.  اقتصادی در زندگی اهمیت فراوان و  انقالب، رونق و رفاه 
این شکاف میان آرمان های رهبران نظام و نخبگان با الیه های میانی و توده 
مردم موجبات یکی از آسیب های اقتصادی در ایران شده است، به طوری که 
به عنوان مثال سیاست های اقتصاد مقاومتی با وجود حمایت از سوی رهبران 
فکری نظام و نخبگان، اما در الیه های میانی و پایینی جامعه ساری و جاری 

نمی شود.
سیاست زدگی اقتصاد ناشی از غلبه انگیزه های سیاسی بر مسائل اقتصادی، 
به عنوان یکی دیگر از آسیب های اقتصاد ایران دارای آثاری منفی بر اقتصاد 
است که عبارتند از: تحلیل رفتن منابع محدود در اختیار برای رونق اقتصادی، 
ازدست دادن فرصت های شکوفایی اقتصاد، عدم ایجاد اجماع نخبگانی برای 
هدف گذاری و طراحی راهبردهای پیشرفت اقتصاد کشور، دور شدن از کارایی 
در برخی از موارد، عدم وفاداری به برنامه های مصوب توسعه و جایگزینی 

شعارهای آرمانی به جای آرمان گرایی واقع نگر، بخشی از این آسیب هاست.
عزلت اقتصادی و فقدان فضای رقابتی را می توان به عنوان آسیب سوم اقتصاد 
ایران نام برد به طوری که در اثر تحریم ها و سایر عوامل دسترسی ایران به 
تکنولوژی های پیشرفته و نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار محدود بوده 

که خود سبب عدم شکل گیری فضای رقابتی مثبت در داخل می شود.

چه تضمینی وجود دارد که وجود قوانین مالکیت فکری منجر به سود کل 
بیش تر جامعه شود؟ چه بسا رشد مختصر اما تدریجی و در مقیاس گسترده 
اختراعات و نوآوری ها در فقدان قوانین مالکیت فکری، در مجموع نفع 
بیشتری برای جامعه به دنبال آورد. از سوی دیگر اینکه شرکت ها بتوانند با 
خیال راحت به یک حق انحصاری 20 ساله تکیه کنند حتی ممکن است 

انگیزه آن ها برای نوآوری های بعدی را کاهش دهد.
مفاهیم حقوقی پیشین توان تبیین ماهیت حقوقی مالکیت فکری را ندارند؛ 
زیرا حق مالکیت فکری نه با »عین« مطابقت دارد نه با »حق اقتصادی« نه با 
آن »منفعت« و نه با »دین و کلی فی الذمه«. بنابراین باید به مقولۀ جدیدی 

به نام »اموال معنوی یا نامحسوس« قائل شد. 
حجت االسالم نعمتی در پایان نیز به مشکل اصلی نظام حقوق مالکیت 
فکری یعنی پدیده »انحصار« پرداخته و نظریه خود را مبنی بر اینکه چگونه 
می توان به کمک ساختن قواعد فقهیه اختصاصی در باب بازار اسالمی 
و ویژگی شاخص آن که همان »رقابت« باشد، حقوق مالکیت فکری را 

خالف اصل و خالف قواعد فقهیه مزبور تشخیص داده و نفی کرد.

نفتی بودن اقتصاد به عنوان آسیب دیگر اقتصاد ایران، سبب می شود آثار کارکرد 
ضعیف اقتصاد روی استاندارد زندگی به دلیل دسترسی به درآمدهای نفتی 
به تعویق افتد و اگر این درآمدها قطع یا کاهش یابد در بسیاری از زمینه ها از 

جمله سالمت و آموزش و دیگر حوزه ها، مردم دچار مشکل می شوند.
باید تا پنجره های جمعیتی به روی اقتصاد ایران باز هست و جمعیت جوان 
کشور در اوج هرم جمعیتی قرار دارد، از این ظرفیت عظیم استفاده کرد؛ 
زیرا تا سال 2025 این پنجره بسته شده و جمعیت سالخورده کشور تا سال 
2050 به نزدیک 12 میلیون نفر می رسد که این ها مئونه بازنشستگی داشته و 
باتوجه به وضعیت ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، تهدیدی جدی 

برای اقتصاد ایران به شمار می رود.
کشور ایران از ظرفیت های عظیم انسانی و طبیعی برخوردار است که در 
گزارش گروه مشاوران مک کینزی سال 2016 که ترجمه هم شده، بدان 
اعتراف شده است. تعداد باالی دانشجویان و مهندسان، منابع معدنی فراوان، 
دانش بومی اطالعات و ارتباطات، ایده های نوآورانه در حوزه کسب وکارهای 

اینترنتی و استارتاپ ها بخشی از این ظرفیت هاست.
به نظر من هیچ مجموعه سیاستی بهتر از سیاست های اقتصاد مقاومتی نمی توان 
در کشور یافت. منتها باید آن را باور داشت و با مدیریت اقتصادی جهادی 

آن ها را به پیش برد.

آسیبشناسیاقتصادایران
بیستوسومین نشست تخص�صی اقتصادنا

سخنران: دکتر مصطفی سلیمیفر
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نشست هم اندیشی هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی با 
پژوهشگران و مدرسان اقتصاد اسالمی و مقاومتی مشهد در تاریخ 5آذر، 
با  این نشست که  برگزار گردید. در  با گرامیداشت روز بسیج  همزمان 
حضور اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های فردوسی، علوم اسالمی 
رضوی و دانشگاه عطار و حضور دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی 
ارشد و پژوهشگران و مدرسانی از دانشگاه های امام صادق علیه  السالم، 
دانشگاه تهران، پژوهشکده ثامن مشهد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
برگزار گردید، آقای دکتر سید احمد عاملی مسئول هیأت و حجت االسالم 
علی نعمتی دبیر هیئت به معرفی فعالیت های این مجموعه از ابتدا تا کنون 

پرداختند و سپس برنامه هیئت اقتصاد را برای برگزاری کارگاه های »به وقت 
اقتصاد« جهت استفاده از ظرفیت مدرسین اقتصاد مشهد بیان کردند.

انتهای این دیدار هر یک از حاضرین به بیان دیدگاه ها و نظرات و  در 
پیشنهادهای خود پرداختند که اهم موارد مطروحه عبارت بود از: آسیب های 
حوزه و دانشگاه در عدم توجه به مباحث اقتصادی، لزوم تکمیل زنجیره 
دانش در اقتصاد اسالمی و ضرورت دیدگاه عملیاتی به نظریات، بازنگری در 
متون و منابع اقتصادی دانشگاه ها، ضرورت طراحی و گنجاندن واحدهای 

درسی اقتصادی با منبعی اصیل و متقن در میان دروس حوزوی.

دومینهماندیشیمدرسانو
پژوهشگراناقتصادمشهد

دومین نشست هم اندیشی مدرسان و پژوهشگران اقتصاد مشهد با محوریت 
تعامل و همکاری در عرصه های مختلف پژوهشی و آموزشی و نقد و نظر 
محتوای علمی کارگاه های ترویجی اقتصاد مقاومتی از طرف هیئت اقتصاد 

حوزه برگزار گردید.
اقتصاد  اندیشه ورز  دبیر هیئت  نعمتی  ابتدا حجت االسالم  این نشست  در 
خالصه ای از بحث تأمین اجتماعی در اقتصاد اسالمی را به عنوان نمونه ای 
از کارگاه های برنامه ریزی شده هیئت اقتصاد ارائه داد. در قسمت بعدی ایشان 
به بیان سؤال های متداول و مکرر مخاطبین به ویژه طالب در مواجهه با 
کارگاه های اقتصاد اسالمی و مقاومتی و مانند آن و ضرورت فراگیری دانش 
اقتصاد توسط حوزویان پرداخته و پاسخ های مختصر و مفیدی از آن ارائه داد.

در بخش بعدی آقای دکتر علی اکبر کریمی کارشناس پژوهش هیئت اقتصاد 
خالصه ای از روند طی شده در تدوین کارگاه ها توسط هیئت اقتصاد ارائه 
داده و به برخی از نکات و ابهامات و سؤاالت مدرسان در نحوه برگزاری 

کارگاه های ترویجی پاسخ داد.
در ادامه آقای دکتر عاملی مدیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد به بیان نکاتی از 
فرآیند تدوین کارگاه ها و هدف از آن پرداختند و به برخی از ابهامات و 
پرسش ها پاسخ داده شد. در انتها آقای دکتر عاملی عنوان کرد که هدف 
کارگاه ها، تربیت اقتصاددان یا تفهیم کامل اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه در 
حد یک مفاهمه مشترک است از برخی از عناصر اصلی اقتصاد مقاومتی و 

فتح بابی برای درک ضرورت فراگیری دانش اقتصاد.

اولینهماندیشیمدرسانو
پژوهشگراناقتصادمشهد

5  آذر 1397

19  آذر 1397
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سومین نشست هم اندیشی هیئت اندیشه ورز اقتصاد با مدرسان و پژوهشگران 
اقتصاد مشهد، با ارائه آقای محمد جعفری نژاد، کارشناس ارشد اقتصاد و 

پژوهشگر اقتصاد مقاومتی، پیرامون اقتصاد مقاومتی برگزار گردید.
وی به ارائه مدل خود پرداخت و تصریح کرد که در ارائه اقتصاد مقاومتی 
باید به گونه ای مباحث را عنوان کرد که در انتها موارد زیر در ذهن مخاطب 

به طور کامل شکل بگیرد:
* نگاه سیستمی به اقتصاد، به جای نگاه گزاره ای 

* دیدن توأمان سلب و ایجاب )هم آسیب شناسی و هم نسخه درمان(
* اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سیاست راهبردی و عدم محدودیت آن به 

دوران تحریم 
* کاربردی بودن )فرد بتواند جایگاه و وظیفه خود در اقتصاد مقاومتی را 

دریابد، جهاد اقتصادی یعنی همگان وظیفه ای دارند(
* زبان عمومی و مردمی )پرهیز از بحث های صرفا تئوریک و نزدیک کردن 
زبان و مثال ها به واقعیت های روز مردم، در عین توجه به علمی بودن بحث( 

* ارائه یک دوره سواد اقتصادی ذیل بحث اقتصاد مقاومتی به مخاطبین
وی در ادامه به تشریح محورهایی نظیر صادرات نفت، مالیات، واردات، 
مبادالت سرمایه ای، نقش مردم شامل اصالح الگوی مصرف و اصالح فرهنگ 

کار و حمایت از تولیدات ملی و نهایتاً چرایی اقتصاد مقاومتی پرداخت.

سومینهماندیشیمدرسانو
پژوهشگراناقتصادمشهد

موضوع: طراحی سرفصل مناسب برای
کارگاههای اقتصاد مقاومتی

4 ید  1397

نشست و گفت وگوی صمیمانه هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت 
اسالمی حوزه علمیه خراسان با آقای دکتر عادل پیغامی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه امام صادق علیه السالم، پیرامون »آموزش و پژوهش اقتصاد در 
حوزه های علمیه« در محل دفتر هیئت در مشهد برگزار شد. در این نشست 

طرح و برنامه های هیئت توسط آقای دکتر عاملی و آقای دکتر نعمتی مدیر 
و دبیر هیئت اقتصاد حوزه معرفی گردید. آقای دکتر عادل پیغامی نیز در این 
دیدار مختصر، نکات و نظرات خود درباره راه ها و روش های آموزش اقتصاد 

در حوزه را مطرح کردند.

آموزش و پژوهش اقتصاد در حوزه های 
علمیه و شیوه های آموزش تلفیقی

با حضور: دکتر عادل پیغامی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السالم 29 آذر 1397

حجت االسالم میرمعزی در این نشست صمیمانه، تجربیات دوره های آموزشی 
و پژوهشی اقتصاد در حوزه های علمیه به ویژه حوزه علمیه قم را ارائه کرد. 

این دوره ها معموالً در سه قالب دروس تخصصی اقتصاد متعارف، دروس 
اقتصاد اسالمی و ابواب مربوط به فقه االقتصاد برنامه ریزی شده و می توان 
سه نوع خروجی را از این دوره ها هدف گذاری کرد؛ اول طلبه هایی که 
نسبت به موضوعات اقتصادی به صورت علمی و فنی آشنایی داشته باشند. 
دوم طالبی که بتوانند موضوعات اقتصادی را در یک نظام اجتماعی و 
اقتصادی درک و تجزیه و تحلیل کنند و سوم طالب نظریه پرداز در عرصه 

اقتصاد اسالمی که الزاماً منحصر به فقه االقتصاد مصطلح نمی شود.
امروز بر همه پژوهشگران و طالب یک ضرورت و واجب کفایی است که 
در زمینه فقه اجتماعی و فقه نظام ساز و به صورت فقه تخصصی اقتصاد 
وارد شوند و هر چقدر در این عرصه کار کنند، چون این مسیر در ابتدای 

تأسیس و شکل گیری است، اقتضا دارد. 

فراگیری  زمینه  در  حوزه  دارد  چه ضرورتی  که  سؤال  این  به  پاسخ  در 
دانش اقتصاد و موضوع شناسی اقتصاد وارد شود، بلکه می تواند پای بحث 
اقتصاددانان بنشیند و موضوعات را از آنان فهم کند، می توان گفت: چنین 
چیزی امکان پذیر نیست؛ چون فهم مسائل اقتصادی و ابعاد فنی آن از جمله 
پدیده ای همچون بانک و مکانیسم خلق پول بانک ها، اوال بسیار سخت 
و دشوار است و ثانیا این دانش مثل سایر علوم انسانی تابع مبانی بینشی 
این  اقتصاددانان  که  داشت  انتظار  نمی توان  بنابراین  می باشد؛  ارزشی  و 
موضوعات و مسائل اقتصادی را برای فقها و مراجع آن طور که هست 
توضیح و تفصیل دهند، بلکه الزم است خود فقها از نزدیک با موضوعات و 
مسائل اقتصادی روز آشنایی خوبی داشته باشند تا بتوانند به خوبی موضوع 
را درک کرده و احکام آن را به درستی استنباط نمایند و برای این کار الزم 
است تا فقهای ما در حد کفایت و نیاز جامعه اسالمی، این دانش را فرا 

بگیرند.

مروریبرتجاربحوزویدرعرصهآموزش
اقتصاد؛الزاماتوضرورتها

با حضور: حجتاالسالم سیدحسین میرمعزی

معاون پژوهش حوزههای علمیه 11 فروردین 1398
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نشست»بهوقتاقتصاد«درمدرسهعلمیه
انوارالصادقسطحیکوسطحدو

با ارائه: 

آقای علی قائمی نیک، مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری و 
آقای جواد اقدس طینت، مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری بهمن 1397

اولین و دومین نشست ترویجی »به وقت اقتصاد« به همت هیئت اندیشه ورز 
اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی حوزه علمیه خراسان در مدرسه علمیه 
انوارالصادق با ارائه دو تن از مدرسین دانشگاه در حوزة اقتصاد اسالمی 

برگزار گردید.
نشست های »به وقت اقتصاد« با هدف آشنایی طالب محترم با مباحث و 
موضوعات اقتصادی روز و گفتمان سازی و ترویج اقتصاد مقاومتی از سوی 
هیئت اندیشه ورز اقتصاد حوزه برنامه ریزی شده است و در گام نخست، 
طالب مدارس علمیه مشهد در سطوح مختلف را به عنوان جامعه هدف 

قرار داده و درصدد است به تدریج در گام های بعدی، گستره مخاطبان خود 
را به سایر اقشار در خارج از فضای حوزه توسعه دهد. گفتنی است این 
نشست ها با ارائه مدرسین و پژوهشگران برگزیدة دانشگاه در حوزة اقتصاد 

اسالمی، برگزار می شود.
مسئوالن محترم پژوهش مدارس علمیه مشهد مقدس، در صورت تمایل 
به برگزاری این نشست ها برای طالب خود، می توانند برای هماهنگی های 

الزم با هیئت اندیشه ورز اقتصاد تماس حاصل فرمایند.

نشست»بهوقتاقتصاد«درمدرسهعلمیهامام
صادق)ع(

موضوع: پول، تورم و جبران کاهش ارزش
با ارائه: حجت االسالم علی نعمتی

دبیر هیئت اندیشهورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی

17بهمن 1397

در این نشست علمی حجت االسالم علی نعمتی ابتدا سؤاالتی را مطرح 
کردند؛ از قبیل اینکه تورم چطور به وجود می آید؟ آیا تورم به معنای گرانی 
و احتکار است؟ آیا تورم برای همه بد است یا اینکه تورم ممکن است به 
نفع عده ای باشد؟ خلق پول چیست و آیا واقعاً اتفاق می افتد؟ آیا جبران 
کاهش ارزش پول در دیون، شرط انصاف نیست؟ آیا پول رایج مثلی است 
یا قیمی یا هر دو یا هیچ کدام؟ آیا فروشندگان در زمان تورم باید اجناس 
خودشان را به قیمت روز بفروشند یا به قیمت خرید؟ در بحث خمس، آیا 
به افزایش قیمت منزلی که در آن سالیان سال ساکن بودید و با قیمت خیلی 
کمی آن را خریداری کرده بودید و امروز آن را می فروشید، خمس تعلق 

می گیرد؟ سپس افزودند: این ها برخی از سؤاالتی است که پاسخ آن ها تابع 
تلقی ما از ماهیت پول و ساز و کار خلق پول است. 

ایشان سپس با تبیین تفاوت میان تورم و گرانی، به توضیح قیمتهای نسبی 
و سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد و پرداخت و تأکید کرد در یک سیستم 
اقتصادی حجم پول در گردش آن سیستم باید با مجموعه کاالهایی که در 
آن سیستم مورد مبادله قرار می گیرد تناسب داشته باشد و بنابراین دولت 
حق دستکاری و بر هم زدن این تناظر و افزایش حجم پول بیش از نرخ 
رشد تولید ملی را ندارد و در صورت کاهش ارزش پول ملی، دولت ضامن 

است.
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نشست»بهوقتاقتصاد«درمدرسهعلمیه
خواهرانبیتالزهراء

موضوع: پول، تورم و جبران کاهش ارزش
با ارائه: آقای جواد اقدس طینت

مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری اقتصاد

4 اسفند 1397

در ادامه سلسله نشست های ترویجی اقتصاد مقاومتی با عنوان »به وقت 
اقتصاد«، سومین نشست با ارائه دکتر جواد اقدس طینت در مدرسه علمیه 

بیت الزهراء مشهد با حضور خواهران طلبه برگزار گردید.

در این نشست ضرورت ورود حوزه و طالب به فراگیری و آشنایی با 
مباحث اقتصادی، مسائل پولی و بانکی با محوریت تورم و نرخ ارز و 

عوامل آن مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

نشست»بهوقتاقتصاد«درصنایعامامهادی)ع(
مشهدوابستهبهوزارتدفاع

موضوع: رونق تولید ملی از منظر اقتصاد اسالمی
با ارائه: آقای علیاکبر کریمی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسئول 

پژوهش هیئت اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی 

9 اردیبهشت 1398

از سال 1۳86 شرایط اقتصادی کشور به صورت جنگ اقتصادی تمام عیار 
دشمنان علیه اقتصاد کشور درآمد. این جنگ، ضروت بیش از پیش تولید 
ملی در تحکیم استحکامات و مقاومت اقتصادی در برابر هجمه بیگانگان را 
نشان داد. بنابراین باید در این معرکه اقتصادی، آرایش جنگی به خود گرفت 
و تمام دستگاه ها و نهادهای دولتی و مردمی و اقشار مختلف مردم باید این 

را در زندگی خود حس کنند.
تحقق رونق در تولید ملی دو دسته الزامات دارد، شامل الزامات خرد و 
الزامات کالن؛ در الزامات خرد، آحاد مردم و خانواده ها نقش اساسی دارند 
و می توانند از طریق اهتمام به کاالی ایرانی در دو جایگاه تولیدکننده و 
مصرف کننده، خرید، معرفی و ترویج محصوالت باکیفیت ایرانی، تولید 
کاالی باکیفیت و با قیمت تمام شده پایین و قابل رقابت با اجناس خارجی، 
صرفه جویی و پس انداز و کارآفرینی، پرهیز از خرید کاالی قاچاق، پرهیز از 
تجمل گرایی و پرهیز از خرید کاالی خارجی دارای مشابه داخلی به رونق 

تولید کمک کنند. 

در فضای کالن که به مراتب تأثیرات گسترده تری بر اقتصاد کشور دارد، 
قوای سه گانه و نهادهای تصمیم ساز نقش محوری دارند که می توان به 
مواردی همچون جلوگیری از واردات غیرضروری و بی رویه، نظارت قوا بر 
واگذاری اموال و کاخانجات دولتی در قالب سیاست های اصل 44، مبارزه 
همه جانبه با پدیده قاچاق، مقابله با فرار مالیاتی، تسهیل فضای کسب وکار 
و کاهش بروکراسی اداری و از همه مهم تر اصالح نظام بانکی از طریق 

نظارت بر عملیات بانک ها و بانک مرکزی اشاره کرد.
آنچه تورم  بی سابقه و فزاینده اخیر را ایجاد کرده و همچنان تداوم آن را 
تضمین کرده و عماًل تولید را از رونق انداخته است، نه تحریم های دالری 
و نفتی بلکه در درجه اول خودتحریمی های ناشی از عملیات سوددهی 
بی حساب و کتاب بانک ها و خلق بی ضابطۀ پول توسط بانک های داخلی 
و بانک مرکزی است که تا اصالح نشود، نمی توان امیدی به برون رفت از 
شرایط فعلی داشت و این باید به یک مطالبه عمومی و مردمی تبدیل گردد.
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تبییناقتصادمقاومتیدرجمعمعاونانپژوهشمدارسعلمیه
13 ید 1397

تبیین اقتصاد مقاومتی در جمع معاونان پژوهش مدارس علمیه و اعالن دور 
جدید نشست های »به وقت اقتصاد« در مدارس علمیه، توسط جناب آقای 

دکتر عاملی و حجت االسالم نعمتی.

جلسهدفاعازطرحپژوهشی»مقایسۀتطبیقیآرمانشهرها«
13 ید 1397

طرح  از  دفاع  جلسه  »اقتصادنا«،  نظریه پردازی  نشست های  راستای  در 
پژوهشی با عنوان »مقایسۀ تطبیقی آرمان شهرها« توسط مؤلف محترم جناب 
حجت االسالم محمد سالم و به راهنمایی حجت االسالم عبدالحمید واسطی 

و داوری آقای دکتر عادل پیغامی در مدرسه سلیمانیه مشهد انجام گردید.
گفتنی است این برنامه از طرف مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی 
اسالمی )منا( و با همکاری هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت 
اسالمی حوزه علمیه خراسان و گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسالمی رضوی 

برگزار گردید.

آغازترمسومدورهپودمانیاقتصاد
20 بهمن 1397

آغاز ترم سوم دوره پودمانی اقتصاد و آغاز کالس های این دوره. 
کالس های این ترم و اساتید این کالس ها به شرح ذیل می باشند:

پیغامی، عضو هیئت علمی  استاد دکتر عادل  اقتصادی؛  تاریخ عقاید   *
دانشگاه امام صادق علیه السالم

* اقتصاد بخش عمومی 2؛ استاد محمد فالح، مدرس دانشگاه و حسابرس 
دیوان محاسبات مشهد

* سمینار اقتصاد ایران؛ مسئول کالس: دکتر وحید ارشدی، عضو هیئت 
علمی مرکز مطالعات اسالمی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاریکارگاه»فقهمنابعمالیدولتاسالمی«
6 ید 1397

ارائه  با  اسالمی«،  دولت  مالی  منابع  »فقه  آموزشی  ـ  تخصصی  کارگاه 
حجت االسالم و المسلمین دکتر غالمرضا مصباحی مقدم استاد دانشگاه امام 
صادق علیه السالم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردید. 
در این کارگاه که با هدف موضوع شناسی دقیق تر مسائل دولت و اقتصاد 
بخش عمومی برای اساتید حوزه برنامه ریزی شد، حدود 2۷ نفر از فضال و 

اساتید برگزیده حوزه علمیه مشهد مقدس حضور داشتند.
الزم به ذکر است که این کارگاه در قالب 4 جلسه به مدت 8 ساعت در 
مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار گردید. در این کارگاه، محورهای گسترة 
اختیارات و وظایف والیت فقیه و دولت اسالمی در اقتصاد، مالکیت عمومی 
و دولتی، بهره برداری از اموال دولتی و عمومی، منابع درآمدی منصوص 
دولت اسالمی و مالیات های حکومتی، مستخرج از کتاب »فقه منابع مالی 
دولت اسالمی« نوشتۀ مؤلف و چاپ انتشارات دانشگاه امام صادق علیه 
السالم، به همراه تعداد زیادی از مسائل جدید و مستحدثه این حوزه، ارائه و 
مورد نقد و نظر قرار گرفت. در پایان به شرکت کنندگان دوره گواهی شرکت 

در کارگاه از سوی هیئت اقتصاد حوزه مشهد اعطا گردید.



1۳

جلسههماندیشیبادکترعلیاصغرهادوینیا
11 بهمن 1397

جلسه هم اندیشی و معارفه حجت االسالم دکتر علی اصغر هادوی نیا عضو 
هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با هیئت 
اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسالمی حوزه علمیه خراسان و گروه 
اقتصاد دانشگاه علوم اسالمی رضوی و بررسی راه های همکاری علمی 

برگزار گردید.

کالسبانکداریاسالمیباتدریساستادسیدعباسموسویان 
۲۱ ایل ۲۵ اردیبهشت 1398

سیدعباس  استاد  تدریس  با  اسالمی  بانکداری  فشرده  کالس  اول  دور 
موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، به مدت 28 ساعت در مدرسه 
علمیه سلیمانیه برگزار گردید. این دوره به همت هیئت اندیشه ورز اقتصاد 
و الگوی پیشرفت اسالمی حوزه علمیه خراسان، ویژه دانش پژوهان اولین 

دوره پودمانی اقتصاد، درقالب درس بانکداری اسالمی ارائه گردید.
در این دوره، مباحث بانکداری تجاری شامل مروری بر بانکداری متعارف، 
طرح و نقد دیدگاه های مختلف علما و فقها راجع به ربا و بهره بانکی، اصول 
بنیادین و ضوابط عمومی فقهی بانکداری اسالمی، تجهیز و تخصیص منابع 
بانکی در قانون بانکداری بدون ربا به همراه بررسی فقهی و تفصیلی سپرده 
جاری، سپرده امتیازی، کارمزد قرض الحسنه، سپرده های سرمایه گذاری، 

عقد مرابحه و جریمه تأخیر ارائه و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

گفتوگویصمیمانهباآیتاهللشیخمهدیمروارید             
12 بهمن 1397

گفتگوی صمیمانه، معرفی و گزارش فعالیت های هیئت اندیشه ورز اقتصاد 
در محضر حضرت آیت اهلل شیخ مهدی مروارید، نماینده حضرت آیت اهلل 

العظمی سیستانی در مشهد و عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان.



مشهد مقدس، 
چهارراه خسروی، کوچه شوکت الدوله، کوچه پنجه، 
مدرسه علمیه سلیمانیه

051 - 32005206

www.eco.hozehkh.com

eghtesadhozeh@Gmail.com

                 @eghtesadhozehkh

در زمینــه اقتصــاد، مســائل تــازهای وجــود دارد؛ مثــا مــا 
بانکداری اسامی را به وجود آوردیم. امروز مسائل تازهای 
در زمینه پول و بانکداری وجود دارد؛ اینها را بایستی حل 
کــرد؛ بایــد اینهــا را در بانکــداری اســامیـ  بانکــداری بــدون 
رباـ  دید. چه ک�سی باید اینها را انجام بدهد؟ فقه متکفل 

ایــن چیزهــا اســت.

مقام معظم رهبریمدظله العالی


