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ین مختلفی از کدهای طبقه بندی این مقاله بدليل مطرح کردن  ایده های  جدید  در اقتصاد  مشمول  عناو:   jelتوضیح در خصوص کد 

 – O1  - O2 – O4 – H23-B41-G17-G21-A13-C5-D1-D18-D31-D5-D46-I14-I3-P4می گردد . که از جمله :  jelسيستم 

Z19    رفاه و فقر –اقتصاد دینی  –بهره وری –توسعه و سياست های اقتصادی  –توسعه اقتصادی –بدليل انکه مباحثی همچون رشد اقتصادی- 

مدل  –ارزشهای اجتماعی  -اشتغال–روش شناسی اقتصاد –مصرف کننده  –رفتارهای اقتصادی خانواده  –توزیع ثروت  –نابرابری –وری ارزش تئ

 سازی و ... مورد نظر مقاله و مطرح شده است .

ختما موجود و توجه به طبیعت   مقاله ای که ایده ای جدید را مطرح میسازد نیز چنین است . چرا که بر اساس یک ساختار و سا

قسمت خاصی از آن تنظیم نشده است . و بلکه می بایست یک ساختمان جدید را ) الاقل بصورت اجمالی ( با همه ابعاد ممکن 

 توضیح دهد .

 ، باشد .  سيستم های اقتصادی دیگر= P4 اما بهرحال  طبقه بندی نزدیک تر به کل مقاله می تواند  بر اساس کد 

 

 مکمل یک دیگر می باشند . "اندیشه جدید در اقتصاد اسالمی  "ه و مقاله ** این مقال
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 اعوذ باهلل من الشیطان الرجّیم

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 تعادل اقتصادی ، مقدمه عدالت اقتصادی
 

 اقتصادی  حلقه بسته - یعدالت اقتصاد -عدالت  - یتعادل اقتصاد - ی: اقتصاد اسالم کلیدیکلمات 

 

 عدالت مفهومی گسترده است که  هدف عالی انسان می باشد .  ه :چکید

 عدالت خود به بخشها و یا جنبه های مختلف قابل تقسيم است  که  بخش اصلی آن عدالت اقتصادی می باشد .   

 و تحقق کامل عدالت  تنها با تحقق همه بخشهای آن ممکن می باشد .

 بل تقسيم می باشد .  که  تعادل اقتصادی یک از اجزا و نيز راه تحقق عدالت اقتصادی می باشد . نيز به زیر بخشهایی قا عدالت اقتصادیامّا 

 است.  عدالت اقتصادی، یک گام مهم  برای  تعادل اقتصادیاین مقاله می خواهد اثبات کند  این مفاهيم، مرتبط ) و در طول یکدیگر (  بوده و 

، آسيبها  ، گامهای عملی در اینن   عدالت اقتصادی، چگونگی ایجاد آن ، ارتباط آن با    ی است تعادل اقتصادی که یک مفهوم عملیاتمفهوم 

 مقاله مطرح می شود  .

و بيان روشهای پایدار سازی این حلقه هنا ، تنالش منی کنند پلنی       "حلقه های بسته اقتصادی  "این مقاله با بررسی مفاهيم مذکور و تعریف واژه  

 اقتصاد اسالمی و  راهکارهای  عملياتی اقتصادی جامعه ) بصورت روشهای عينی ( ایجاد نماید . جدید  بين اندیشه های

 

 

عدالت مفهومی گسترده و چند بعدی است که از یک دیدگاه ؛ خود هدفی بزرگ بنرای بشنر منی باشند و از ینک        : خالصه 

 هوم می یابد .دیدگاه در راستای هدف و غایتی عالی تر ؛ یعنی کمال انسان  معنی و مف

 عدالت خود به بخشها و یا جنبه های مختلفی قابل تقسيم است . که مهمترین آن  عدالت اقتصادی می باشد. 

 می باشد. ازجمله تحقق عدالت اقتصادیبدیهی است تحقق عدالت منوط به تحقق همه بخشها و جنبه های مختلف آن و  

قسيم می باشد . و  خصوصاً اگر بحث بر سر راه های تحقنق عندالت باشند ،      نيز به زیر بخشهایی قابل ت عدالت اقتصادیامّا 

 عدالت مورد بررسی قرار گيرد . گامها ، موانع ، مسیرو نیز روش  تحققمی بایست 

 گرچه شناخت مفهومی و کارکردی عدالت نيز برای حصول تحقق آن ضروری خواهد بود . 

 می باشد .  تعادل اقتصادیسيار مهم , بحث ب عدالت اقتصادییکی از  زیر بخشهای 

گرچه برخی نویسندگان  برقراری عدالت را برای رسيدن به تعادل  می دانند  . و یا اینکه این دو مفهوم را هم سنط  هنم در   

نظر می گيرند . ولی این مقاله می خواهد اثبات کند که این خطا ناشی از عدم تفکينک صنحي  معنانی و مفناهيم کلمنات و      

 عددالت اقتصدادی  ، یک گام مهم  برای  تعادل اقتصادیآنها بوده و در حقيقت  این مفاهيم ، در طول هم بوده و  کارکرد

 می گردد .   محسوب 

 می باشد .  "بيان ضرورت تعادل اقتصادی برای تحقق عدالت اقتصادی  "لذا سؤال اساسی این مقاله ، 

 عددالت اقتصدادی  وشها  در یک زمان مشنخ   اسنت . در حاليکنه    مفهومی کار کردی شامل:  ابزار و ر تعادل اقتصادی

 مفهومی عام تر است و شامل: ابزار ، روش و منابع انسانی در زمانهای  گسترده تر می باشد .

 بوده و نقشه راه آن محسوب می گردد . عدالت اقتصادیمقدمه و یکی از بخشهای  تعادل اقتصادیدر واقع 
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 چيست ؟  عدالت اقتصادیيست ؟  چگونه بوجود می آید ؟ ارتباط آن با  بر قراری چ تعادل اقتصادیاما مفهوم 

 آسيب های آن چيست ؟ 

 چه هستند ؟  تعادل اقتصادیگامهای عملی در ایجاد 

و بيان روشهای پایندار سنازی اینن حلقنه      "حلقه های بسته اقتصادی  "با بررسی مفاهيم مذکور در این مقاله و تعریف واژه  

ته اقتصادی ، تالش می شود پلی جدید  بنين اندیشنه هنای اقتصناد اسنالمی و چهارچوبهنا و راهکارهنای  عمليناتی         های بس

 اقتصادی جامعه ) بصورت روشهای عينی ( ایجاد نماید .

ای این مقاله از نوع توصيفی تحليلی بوده و  کارکرد آن  در سط  عملياتی است . یعنی واسطه ای است مابين مقاالت اندیشه 

 محض و مقاالت کاربردی محض .

 

 ساختار مقاله :*****  
 نياز به زبان مشترک جهت انتقال مفاهيم  =  1مقدمه  -1

 تفاوت این مقاله با دیگر مباحث مطرح = 2مقدمه  -2

 هدف و روش این مقاله  =  3مقدمه  -3

 6ص     تعاریف جدید از تعادل اقتصادی  -4

 9ص    لت اقتصادی رابطه تعادل اقتصادی و عدا -5

 11ص   سؤال اساسی مقاله  ) موضوع مورد بحث ( -6

 14ص      پایدار سازی تعادل اقتصادی  -7

 15ص   روش عملی  تحقق تعادل اقتصادی  در جامعه -8

 19ص   ضرورت بسته بودن حلقه های اقتصادی  -9

 22ص    عوامل مخرب تعادل اقتصادی  -10

 24ص      ابزار های ایجاد تعادل -11

 26ص  تغييرات درونی حلقه های اقتصادی  و بحث حرکت -12

 28ص   نکته هایی در خصوص حرکت متعادل  -13

 29ص     خالصه و نتيجه گيری  -14

 30ص       منابع  -15

   1 مقدمه*** 
 

چنين است کنه اینن زبنان     می باشد . مرسومآن تعریف زبان مشترک  برای فهم و انتقال مفاهيم هر علمی ؛ اولين پيش نياز 

 گاهی مشترک در طی ساليان متوالی رشد و نمو آن شاخه علمی ؛ ایجاد ؛ گسترش و مورد قبول همگان قرار ميگيرد . و البته 

چننان  سرعت تکامل این زبان مشترک را افزایش منی دهند .    ؛ )و در برخی مقاطع زمانی ؛ ( بروز و ظهور اندیشه های بزرگ

 در فلسفه و بسياری از علوم از خود بجای گذاشت. اثری که ابن سينا

ی تر می باشد . و بی شک علم اقتصناد اسنالمی یکنی از    برای علوم  و شاخه های جدید آن ، جدّ به زبان مشترک  و این نياز

ه عمنر  کمتر از دو یا حد اکثر سنه دهن  جوان ترین شاخه های علمی و شاید  حتی یک نهال نوپایی است که نمود آن در دنيا 

 . گرچه هسته  اوليه و ریشه آن عمق در طول تاریخ  هزار و چند ساله اسالم دارد . ندارد 
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لذا این نياز به زبان مشترک  به شدت  در آن احسناس منی گنردد . و اینن موضنوع را در سنمينارها  ، مقناالت و تحقيقنات         

 دانشمندان این عرصه می توان دید . 

یک حادثه نيست بلکه یک هدف برنامه رینزی شنده     ( ، بهتر است بگویيم توسعه و تکامل  که) تحول ولی در دنيای امروز  تغيير و 

نمی توان منتظر ماند تا نوابغی ظهور کنند و سپس با ایجاد موجی عظيم ؛ موجب سرعت در تکامل این زبنان   و لذا می باشد 

 علمی گردند .

 می باشد .  ی گروهی دانشمندان در اقصا نقاط عالم مرهون همکار ، بلکه امروزه  سرعت سرسام آور علم

تدوین  زبان مشترک  مخصوص این علم توسط یک همکاری گروهنی از   ،و به این جهت اولين پيش نياز علم اقتصاد اسالمی 

 نظران  می باشد .  بين صاحب

رشند و   -به  مفهنوم راین    غربی  دمربوط به  اقتصا -که این زبان مشترک در طی یکصد سال گذشته شود  شاید پاسخ داده 

ن سالها را نادینده بگينریم و بخنواهيم دوبناره     یتعالی یافته است و چه ضرورتی دارد که همه این زحمات دانشمندان در طی ا

 خود همان راه را طی کنيم ؟

را کنه زبنان علمنی    ولی پاسخ این پرسش در خود دليل ایجاد اقتصاد اسالمی علی رغم وجود اقتصاد غربی , نهفته اسنت . چن  

 موجود بر اساس  فضای فرهنگی آن سامان و نيز بر مبنای جهان بينی خاص ایشان تکامل یافته است . 

ران اقتصاد غربی نيز نمی تواند ادعا کند که علم اقتصاد غربی و زبان علمی آن بنه حند اعلنی    کو البته هيچ کس از همان متف

مباحث جدید و بعضاً متضاد هستيم . و البته این طبيعی بوده و خصنلت علمنی    رسيده است . چه این که هر روزه شاهد بروز

 آن است . 

با بکارگيری اصطالحات و مفاهيم  اقتصاد غربی  ویسندگان اقتصاد اسالمی می باشد ؛ایجاد مفاهيم جدید که مورد نظر نو لذا 

 . کردحصول نتيجه را کند و ضعيف خواهد که  خواهد داشت ؛ خود چالشی درونی 

البته این بسيار بسيار مهم است که نمی توان و نباید دستاورد های  علمی ارزشمند را نادیده گرفت و همه چيز را از نو نوشت. 

در چهارچوب جهان بيننی خناص   البته یعنی اینکه باید از روشها و ابزارها  و راه های رفته محصول علمی بشر الگو برداری ؛ و 

 دید را پایه ریزی کرد .اسالمی ؛ زبان مشترک ج

 

 است.  بحث تعادل اقتصادیمورد بررسی قرار گيرد  دمفهومی که در این نوشتار می خواه – 2مقدمه *** 

 
گفته شد این اصطالح در اقتصاد رای   ؛ معنا و مفهوم های خاصی پيندا کنرده و بنر اسناس همنان       1همچنان که در مقدمه 

  له همان مفاهيم در ذهن خواننده محترمی که آشنا با اقتصاد غربنی  باشند ؛ شنکل    مطرح شد بالفاص 1مشکلی که در مقدمه 

 می گيرد و لذا با آن پيش فرض ها ، تبيين مفهومی جدید برای آن دو چندان مشکل می گردد .

اصلی بکار رفته  با مفهومو متفاوت  که اگر یک اصطالحی به معنای اشتباه البته به قول عالمه شهيد مطهری  ما الزامی نداریم

 است , اصطالح مورد نظر را کنار گذاریم . بلکه می توان آن اصطالح را اصالح کرد .

در اقتصاد رای  در مفاهيمی همچون اشتغال کامل ، تعادل عرضه و تقاضا ، توازن ، تعادل عمومی و ... بکار  ، تعادل اصطالح 

 رفته است .

 و آلفرد مارشال بطور تفصيلی آن را بررسی کرده اند .  و اقتصاد دانان بزرگی همچون لئون والراس

 همچنين اقتصاددانان مسلمان نيز مفاهيم مختلفی برای آن در نظر گرفته اند و از جمله برخی آن را معادل عدالت دانسته اند.

 اما هيچ یک از این نظریات ؛  منظور این نوشتار نيست .
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اهنداف اسنالم و اهنداف    تالش می شود در چهارچوب  ، مطرح شد ( "در اقتصاد اسالمی اندیشه نو  ") همچنان که در نوشتار اول 

 مسير جدیدی در اقتصاد مطرح و پيگيری شود .  ؛  خلقت بشر با کمک گيری از روشها و ابزار علمی

علنم   وش و ابنزار راز ، منا فقنط     )یا هندف( جهت –ابزار  –روش  –نقطه شروع هر علم یعنی : اصلی  مؤلفه در واقع از چهار 

 ) جهان بينی (  اقتصاد رای  می توانيم استفاده کنيم . و هم نقطه شروع  اقتصاد اسالمی  متفاوت است و هم جهت آن .

 و بعنوان سخن پایانی این مقدمه :
گفتنه شنده را   البته اگر بررسی منصفانه ای بر روی اصول و مفاهيم  اقتصاد غربی انجام دهيم ؛ بجز موارد استثناء ، حرفهنای  

در نتیجه مورد  پس علت این همه تفاوتخيلی از آنچه در اقتصاد اسالمی نيز بدنبال آن هستيم متفاوت نخواهيم یافنت .  

 چیست ؟  انتظار اقتصاد اسالمی و اقتصاد غربی در 

 کنيم:  با اهداف اسالمی را باید در چند عامل جستجو د غربی ااقتص علت نتای  و دستاوردهای بسيار متفاوت

  ( ) که البته ممکن است ما نيز گرفتار نوعی دیگر از  آن شویم .در اقتصاد غربی افراط و تفریط ها  -1

 .نقطه شروع متفاوت ناشی از جهان بينی متفاوت  -2

 . در اقتصاد غربی داشتن جهت گيری دنيایی -3

 عدم اعتقاد به نبوت ( و در کل ،معارف رسيده از ائمه معصومين )ع( ) منبعی مانند بع علمی مطمئن و خطا ناپذیر امن اتکا نداشتن به  -4

در شکل گيری اقتصاد غربی باعث این نتيجنه و انحنراف عظنيم شنده       و نبوت –معاد  –توحید به عبارت دیگر عدم تاثير  

  است .

 تصمیم قطعی انجام دهیم :ما باید نسبت به انتخاب یکی از دو موضوع زیر اتخاذ  ادامه بررسی ؛  در واقع به منظور

ساله اخير بشر  در خصوص اقتصاد  و تکميل و یا انجام اصالحات محدود در آن به  ده پذیرفتن  محصول فکری چند -1

 منظور تطابق با اقتصاد اسالمی .

نيز بنه   و ) عدم مبنا بودن توحيند ( نقطه شروع متفاوت در اقتصاد غربی :  گفته شده  دليله سه ه این اصل که باعتقاد ب -2

مبنانی  و نيز به دليل عندم برخنورداری از متنون و     ) عدم اعتقاد به معاد (دنيایی بودن  و دليل عدم جهت گيری صحي 

، راه رفته شده در اقتصاد غربی  اشتباه کلنی دارد . و   )عدم  جایگاه نبوت (صد درصد معتبر غير قابل خدشه اندیشه ای 

نی اسالمی و با کمک گيری از اندیشنه بزرگنان اسنالمی کنه سنالها قبنل از آدام       لذا می باید اقتصاد اسالمی را بر مبا

با بکنار گينری روشنها و ابنزار       و البته -) همچون ابن خلدون و دیگران (  اسميت این مباحث را مطرح و تحليل کرده اند

 این اقتصاد نوپا را پایه ریزی نمایيم . -محصول فکری بشر و از جمله دانشمندان غربی 

 و ما این انتخاب دوم را بر می گزینیم .
 

 چيست ؟ هدف از این نوشتار و تعاریف مطرح شده در آن  -3مقدمه *** 
) مجموعنه قنوانين و   در جامعه و تبدیل آن بنه ینک سناختار     اقتصادی ( مکتب ) و از جمله   مکتب می دانيم که  پياده سازی یک 

مستلزم  یک گام ميانی برای مطرح ساختن چگونگی و راهکار عملياتی این کار می  و ... ( -اارکان ، نهادها و  سازمانه –دستورالعملها 

که با توجه بنه واقعينت هنای جامعنه ،     باشد . این گام ميانی   مجموعه ای از قواعد کلی  ساختار یافته و هماهنگ  می باشد 

 .راهکار های اجرایی را برای رسيدن به شرایط مطلوب معين می سازد 
گردد  جامعة اسالمی ایران، به این واقعيت برمی علت اصلی کارا نبودن علم اقتصاد به طور کلی، و علم اقتصاد اسالمی به طور خاص، در"

 اسالمی در کشور، زمينه و فضای مساعد فراهم نيست. از یک طرف، دستاوردهای علم اقتصاد که هنوز برای حل مسئلة اصلی اقتصاد

گرفته است، همواره در جوامع مذهبی صادق  این بررسيها عموماً در جوامع مبتنی بر جهان بينی مادی صورتمرسوم به جهت اینکه 

 های اقتصادی در ایران، به عنوان یک پدیدة اجتماعی توجه الزم را ماهيت جداگانة پدیده نيست، لذا، علمای اقتصاد شایسته است به
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علمی، تحقق اهداف متعالی مکتب  ائل اجتماعی اقتصاد و نهادینه شدن اخالقداشته باشند . از طرف دیگر، بدون طرح جدی مس

تروی  فلسفة حاکم بر علم اقتصاد متداول به عنوان یک علم اجتماعی  اقتصادی اسالم ميسر نيست. از یک سو، علمای اسالمی از

ابعاد مسائل اجتماعی اقتصاد در  اد در شناسایی دقيقالگوهای برخاسته از آن اعتمادی ندارند. و از دیگر سو، علمای اقتص نگرانند و به

اند. از همه مهمتر، به جهت  مکتب اقتصادی اسالم، دقت و تأمل کافی نکرده جامعه ما و ارائة الگوهای مناسب جهت نيل به اهداف

ها(، این خطر همواره  یهنظر چارچوبهای ثابت مکتب اقتصادی اسالم در هر یک از ابعاد اجتماعی )چارچوبهای نهادی تفکيک نشدن

مجله پژوهشی ) ".اسالم بگذرد؛ که نتيجة آن، انحراف از مبانی مکتبی است برای عالم اقتصادی وجود دارد که از خطوط قرمز شریعت

 (، عيوضلو، حسين؛12, 11دانشگاه امام صادق )عليه السالم(، شماره 

 

تالش می شنود روش   .ه جدید اقتصادی اسالم در جامعه می باشد بيان آن گام ميانی برای تحقق اندیش ، هدف از این  نوشار

 این مقاله بصورت توصيفی تحليلی باشد .

 

 تعریف جدید از تعادل اقتصادی :*** 
ادل از باب تفاعل به معنی اشتراک در انجام کار و نيز کاربرد آن در ادبيات های مختلف کنار  می توان با واکاوی معانی واژه تع

 . را شروع کرد 

هدف بررسی تطبيقی و یا تاریخی این مفاهيم نيست . بلکه قصد آن است که به یاری  ) همچون نوشتار قبلی (اما  در این نوشتار 

 خدا در راستای تعریف  الگوی جدید اقتصادی , پله های عملياتی برای دستيابی به آن الگو تعریف و تبيين گردد .

 های فيزیک و شيمی مطرح می گردد ، باشد . در شاخهآن چه  ، وم مورد نظرشاید نزدیک ترین تعریف تعادل  به مفه

پایدار تنرین نقطنه و گناه بنه معننی      رسيدن به  معنی  به یک پدیده فيزیکی و یا شيميایی  تعادلِ ی علمی ؛در این شاخه ها

 ی می باشد . در مقابل تاثيرات خارج حالت جاری آن پدیده  معنی مقاومتکمترین سط   انرژی و نيز به 

یند نيروهای خارجی بر آن صنفر اسنت و   آمفهوم تعادل در فيزیک این است که وقتی می گویيم شیء در تعادل است یعنی بر

شیء موقعيت خود را حفظ می کند . و در شيمی نيز وقتی محلول در تعادل است ؛ یعنی فعنل و افعناالت شنيميایی آن بنه     

 ارد .ثبات رسيده و در حالت ثابتی  قرار د

 در این حاالت شیء یا محلول در مقابل اعمال تغييرات از خارج مقاومت ميکند .

 مشابه این چنين مفهومی در اقتصاد نيز توسط برخی اقتصاد دانان بعضاً مطرح شده است .

( تعریف می  نسط  کال –سط  متوسط   –) سط  خرد با چنان مفهوم کلی و در سطوح  مختلف اقتصادی در این نوشتار تعادل را 

 کنيم . 

 برابری منحنی عرضه و تقاضا در یک نقطه بعنوان نقطه تعادل و یا امثالهم مورد نظر نيست . در تعریف تعادل ، بنابر این 

 برای آنکه  تعادل اقتصادی با چنين مفهومی را تعریف کنيم می بایست چندین تعریف و گام دیگر نيز برداریم .

 جامعه که دارای درآمد و هزینه می باشد . یا حقوقی  حقيقی هر فرد  : تعریف می کنیم دی رااقتصا  ) جزئی (یک حلقه 

 ) و یا بطور ساده تر ؛ حلقه اقتصنادی ( بعنوان حلقه متوسط اقتصادی   ) و البته کمتر از سط  کلی جامعه (هر تعداد بيش از یک فرد را 

 فعال اقتصادی ؛ یک حلقه اقتصادی خواهد بود . بدیهی است بعنوان مثال  یک شرکت می کنيم .  تعریف

داشته باشد  متکی به ) درون ( خود درآمد و هزینه  اقتصادی ( حلقه  با تعریف ما ؛ ) یاحقیقی و یا حقوقی اگر این فرد 

 تشکیل داده است.  بسته اقتصادی حلقه ، یک 

ی شود مقداری از منابع اقتصادی فرد به بيرون تراوش می کند در زمانهایی که بر اثر عوامل بيرونی و یا درونی این حلقه باز م

 و یا از بيرون جذب این حلقه می گردد . و در این حالت ممکن است حلقه جزئی مزبور کوچکتر و یا بزرگتر گردد .

 و طبيعتاً وقتی منظور کل جامعه مورد نظر باشد می توان حلقه کالن اقتصادی را تعریف کرد .
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منی   حلقه متوسط و کالن بطور واض  نيست و بر اساس موضوع مورد بررسی  متغير و قابل تعریف وده بين بدیهی است محد

 باشد . ولی این موضوع خللی به بحث  وارد نمی کند  .

برای  چنين بنياد و یا بنگاه اقتصادی که می تواند متشکل از یک یا چند فنرد حقيقنی و ینا    اقتصادی  علت انتخاب نام حلقه 

و شامل سازمان های گسنترده و پيچينده اقتصنادی باشند ، بنه دلينل       قی باشد و نيز ميتواند در سط  بسيار گسترده تر حقو

و نيز تمایل حلقه به بسته بودن منی باشند . و در کنل اصنطالح      ، کارکرد آن که در قسمتهای بعدی توضي  داده خواهد شد

 ق تر و کاراتر می باشد .مشابه  اصطالح بنگاه اقتصادی ولی از آن عمي ، حلقه

 در اینجا سوال این است که در چه صورت یک حلقه بسته اقتصادی در تعادل قرار می گيرد ؟ 

 دا باید مفهوم پایداری را نيز تعریف کنيم (ت) البته ابو آیا این تعادل پایدار است و یا  نا پایدار ؟ 

بيرون وضعيت خود را حفظ کند ، طبيعتناً در تعنادل خواهند بنود .     بدون ایجاد تغيير از محيط بسته اقتصادی  اگر این حلقه 

درآمدها از ثبات برخوردار باشد و این درآمد ها هزینه هنای فنرد را پوشنش دهند ؛ تعنادل      پس می توان گفت در صورتی که 

 برقرار خواهد بود .

درآمد هدای   ئی و چه غیر جزئی () چه جزاقتصادی  اگر یک حلقه :   گفتتعادل را چنین تعریف اولیه می توان  لذا

 ، دارای تعادل خواهد بود . و با هزینه های آن برابری کند  )شرط بسته بودن حلقه ( بودهآن متکی به خود حلقه 

بعنوان مثال فرض کنيم مردم یک روستای دور افتاده را که همه مایحتاج خود را تامين می کنند و این روستا هيچ راهی بنه  

در حد بسيار  فقطامروز  ن شرایطی در گذشته فراوان بوده ولی) که چنيو ممکن است سالها نيز کسی از آنجا نگذرد .  هيچ شهری ندارد

 طبيعتاً اقتصاد این چنين روستایی در تعادل خواهد بود . محدود ميتوان پيدا کرد (

 در اینجا ناچاریم چند تعریف دیگر نيز انجام دهيم .

شرایطی غير واقعی است و بهرحال هزینه هنایی  هيچ  تغييری  از خارج بر حلقه اقتصادی وارد نشود ؛ ابتدا باید بگویيم اینکه 

بيمناری واگينر دار    ممکن است  غير قابل پيش بينی و یا کاهش درآمد ها ؛ اتفاق می افتد . مثالً در همان روستای مورد نظر

 ارد .بنشود و یا یک سال باران  شایع 

 ،  در چه صورت می توان   تعریف فوق در خصوص تعادل را مفيد دانست ؟ها با این واقعيت اما 

 در اینجا باید پایداری و ميزان پایداری تعادل را تعریف کنيم .

،  بنوده و ینا    درآمد آن فقط در سط  پوشش هزینه های ضروری موجود است که ، تعادلی ناپایدار   تعادل تعریف می کنيم 

 و یا اینکه هزینه ها بدليل تغييرات شدید ، فراتر از درآمد می شود . ت و یکنواخت نيست .این درآمد مطمئن ، ثاب

، ميزان پایداری آن در مقابل تغييرات خنارجی  باشد  مد شخ  باالتر از هزینه های ضروری هرچقدر درآ ؛ با این تعریفو لذا 

 بيشتر خواهد بود .

 رای ثبات الزم نباشد هم می توان ناپایداری را مشاهده کرد .همچنين زمانی که جریان )برقراری( درآمد ؛ دا

 چند نکته بسیار مهم را  مشخص ساخت :در اینجا باید  
منظور از درآمد  ، انواع دریافتی های  مختلف ناشی از کاال و خدمات  توليدی توسط حلقه بسته اقتصادی می باشند.   -1

 ( کاال و خدمات توليدی دریافت می شودمثالً هرگونه پول ، اعتبار و ... که در قبال ) 

 می باشد .  تجمل و رفاه  ،  کفاف ، ضروری :هزینه فرد شامل  انواع هزینه های  -2

 تغييرات خارجی می تواند ناشی از عوامل طبيعی و یا غير طبيعی باشد . -3

منوری کنه فنرد بنا اختينار      صرفاً در چهنارچوب آن ا ( نشده است صحبتی از آن  هنوز) که تغييرات درونی حلقه اقتصادی  -4

خویش انتخاب ميکند ؛ دارای معنی می باشد . و البته بحث مهمی در موضوع تعادل حلقه اقتصادی می باشد . که به 

 آن اشاره خواهد شد .
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ضرورت دارند و در حال حاضر  حلقه اقتصادیهزینه های ضروری موجود ؛ هزینه هایی هستند که برای ادامه حيات  -5

  موجود هستند .

محسوب می  ) یا هزینه های موجود آن (مثالً هزینه های جاری یک شرکت در حد بقای شرکت ؛  هزینه های ضروری جاری آن 

 . شود

 و اگر بر اثر وضع یک قانون جدید ماليات جدیدی بر شرکت تحميل گردد ؛ هزینه های ضروری جدیدی ایجاد خواهد شد .

 می کنيم : کامل ترسته اقتصادی متعادل با این توضيحات تعریف خود را از حلقه ب

مجموعه ای از افراد جامعه که دارای درآمد با ثبات در یک بازه زمانی مشخص بوده و ایدن درآمدد هزینده هدای     

ضروری آنان بعالوه میزانی بابت هزینه های پیش بینی نشده را ، تامین می نماید ، یدک حلقده اقتصدادی بسدته     

 تشکیل داده اند . و تا  زمان مشخ ( تا آن ميزان مشخ ) پایدار 

بدیهی است افراد تالش می کنند تا هزینه های خود را حداقل و درآمد های خود را حد اکثر نمایند و نيز پس انداز مناسنبی  

 رفاه و تجمل بنه  کفاف ،  افراد در وارد کردن هزینه هایبرای حوادث و هزینه های پيش بينی نشده ایجاد نمایند . همچنين 

سبد هزینه ها ؛ این بررسی عقالنی را انجام خواهند داد که آیا افزایش هزینه ها باعث کاهش پایداری آنان در مقابنل حنوادث   

 نخواهد شد .؟

)حقوقی و بحث تعادل یک بحث کامالً ملموس و بدیهی است که هر فرد  ) و توضيحات پيرامون آن (و می بينيم که با این تعریف  

 فتار عاقالنه اقتصادی دارد ، آن را مد نظر خویش قرار می دهد .که ر یا حقيقی (

همچون بيمه و بانک و ... بعنوان کمک دهننده در پاینداری حلقنه     ) و اقتصادی (البته باید به نقش سازمانهای تامين اجتماعی 

) که شناید کمتنر بنه اینن     صادی . و همچنين به نقش ماليات در پایدار سازی حلقه های اقتهای اقتصادی  بطور خاص نگاه کرد 

 ( چنين نقش و مفهومی برای ماليات ؛ در سخنان امام علی )ع( نيز مطرح شده است. ) باید توجه کرد  نقش ماليات اشاره شده است (

 

 اما با این تعریف  چندین سؤال مطرح می گردد که از جمله :

 این مفهوم قابل تحقق است؟ اباقتصادی تعادل  ، قتصادارو به جلوی و حرکت  مداوم  و تحول  آیا با توجه به تغيير -1

 این تعادل چه فایده ای دارد ؟ و آیا ایجاد تعادل اقتصادی خود مانع پيشرفت اقتصادی نمی شود ؟ -2

 این تعادل اقتصادی چه نقشی در برنامه ریزی های اقتصادی دارد ؟ -3

؛ قه های اقتصادی کوچک باز که در تقابنل بنا هنم    آیا بسته بودن حلقه اقتصادی یک ضرورت است ؟ و آیا امروزه حل -4

وخصوصاً آیا تجارت جهانی  یک راهکار بهتر و مؤثر تنر بنرای همنه جامعنه     )حلقه های بزرگتری را می سازند ؛ کاراتر نيستند ؟ 

 نيست (

 و از جمله سؤال آخر که بسيار مهم است در قسمتهای بعد داده خواهد شد . ت پاسخ این سؤاال

 

 

 بطه تعادل اقتصادی و عدالت اقتصادی را*** 
 

 آنها ارائه کرد .  هردو برای اینکه بتوان رابطه این دو را شناخت ابتدا الزم است تعریف قابل قبولی از

 تعریف شد .تا حد مناسبی قبلی  تتعادل اقتصادی در قسم

یافت که پيرامون آن به این اندازه سخن گفتنه   کمتر واژه ای را می توان باید گفت  نيز) بصورت تنها ( در خصوص واژه عدالت  

 سخت ترین  است . ( تحقق) و عمل به آن ساده ترین ولی  در ، شده باشد . و البته به فرموده مولی متقيان در بيان 
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 .را دارد در قرآن  عدالت و مشتقات آن بعد از کلمه اهلل و کلمات علم و معرفت ، سومين جایگاه از حيث تکرار 

 
تی بدانيم کلمة عدالت و مشتقات و مرادف های آن از حيث تکرار در قرآن کریم سنومين کلمنه اسنت، شنگفت زده خنواهيم شند.       وق "

است. این کلمه بيش از صند بنار   « العداله و مرادف های آن»و سومين کلمه « المعرفه و العلم»و دومين کلمه « اهلل»نخستين کلمه اسم 

فصلنامه اقتصاد اسنالمی، شنماره    ) ".قلب انسان مومن مفهوم عدالت، مفهوم بسيار عميقی شمرده می شودتکرار شده است. در اسالم و در 

 (؛ ، منذر قحف / مترجم: سيدحسين ميرمعزی18

 

ارائه شده است . که بسياری از  این واژه ( در خصوص  ) و حتی صاحب نظران غربیتعاریف بسيار متفاوتی از سوی صاحب نظران 

 ) از جمله بحث عدالت توزیعی و ... (چالش و بحث است . آنها قابل 

قرار دادن عدالت یعنی  " :  کمک می گيریم و آنامام علی )ع( در خصوص آن  اناما دقيق ترین و کاملترین تعریف را از سخن

 می باشد. " هرچيز در جایگاه آن

دالت از عن  ) و یکنی از چهنار تعبينر اصنلی (     طعاً نمودیو از جمله وقتی حقی در ميان باشد ، ادای حق و احقاق حقوق ذیحق ؛ ق

 1.خواهد بود 

اقامنه  را هدف رسالت انبيا سوره حدید ، که  25 از جمله آیه شریفه -در اینکه عدالت هدف بزرگی برای خلقت بشر می باشد 

 2شکی نيست .  - داندقسط می 

اه به یک مفهوم گرفته اند و گاه عدالت را فراگير تر از قسنط  طبق تعریف و تفاسير از واژه عدالت و قسط ؛ عدالت و قسط را گ

 دانسته اند .

مفهومی فراتر و عام ولی در کل می توان گفت قسط اشاره به جنبه های اجرایی و تا حدودی دنيایی عدالت دارد . ولی عدالت 

 تر می باشد.

برخنی   کنه  ین موضوعات سخنان بسيار گفتنه شنده   ا و در خصوص این مقاله نمی خواهد وارد این بحث شود .   در هر حال 

 شناسی ميتواند مورد مراجعه قرار گيرد . منابع مذکور در قسمت کتاب

 برقنراری عندالت اقتصنادی     ؛ جامعه اصلی متوليان  اففعالً این مقاله این فرض پذیرفته شده را اتخاذ می کند که یکی از اهد

 می باشد .  ، (کرد  که تا حدودی می توان آن را به  قسط معنی)

 چیست ؟ ) که یکی از ابعاد عدالت می باشد (اما تعریف و مفهوم عدالت اقتصادی 
منی  ران بزرگ و از جمله عالمه شهيد مطهری مطرح شده است  کعدالت اقتصادی طبق آن چيزی که توسط متفدر خصوص 

 : ت توان سه برداشت عمده را در خصوص کارکرد عدالت در اجتماع ؛ مطرح ساخ

) مفهوم  یکسانی و برابری در  ی جامعه اقتصاد ميدان  ایجاد شرایط برابر برای همگان در ميدان مسابقه جامعه و از جمله -1

 تعریف عدالت (

اختصاص نتای  و دستاوردها متناسب با ميزان تالش هرفرد و بر اساس  نسبت  خروجی هنای  ناشنی از تنالش وی      -2

 ادن حق در جایگاه خویش () قرار دنسبت به ورودی های او 

) مفهوم  تامين حداقل های زندگی افرادی که قادر به تامين و ...   –درماندگان  –مسکينان   و از جمله ذیحقانحق  پرداخت -3

 خویش نيستند (

                                                 
1

  حق حقه یاعطاء کل ذ  
2

را كه در آن براى مردم  به راستى ]ما[ پيامبران خود را با داليل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند و آهن 

 هيآ –الحديد    كند آرى خدا نيرومند شكست ناپذير است  علوم بدارد چه كسى در نهان او و پيامبرانش را يارى مىخطرى سخت و سودهايى است پديد آورديم تا خدا م

25 
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ر دارند که باشد که افراد از آن برخو یم ییها استحقاق نهيدر زم یتساو تیمقصود از عدالت، رعا :ضیهر گونه تبع یو نف یتساو "

 (.317(، ص 1372زمان، )تهران، صدرا،  اتياسالم و مقتض ،یمرتض ،یمطهر  ) "افراد است . نيها ب با مالحظه تفاوت ضيرفع تبع نیا

 

. رديگ ی( قرار میگریکردن حق د مالیمعنا عدل در برابر ظلم) پا نی: در احق یحقوق افراد و عطاء کردن حق به ذ تیرعا"

 یمعنا معناست .ظلم به نيرا محترم بشمارند هم شده و همگان آن تیرعا یعدالت اجتماع یمعنا به یبشر نيدر قوان دیچه همواره با آن

ندارد  تیبا او اولو سهیدر مقا زيچ چيبوده و ه الطالق یچون او مالک عل باشدينسبت به خداوند محال م و یگریو حق د میتجاوز به حر

 ( .82(، ص 1377، )تهران، صدرا، 1ج مجموعه آثار، ،یمرتض ،یمطهر  ) ".

 نیدارد. ا اجياحت یتيو ترب ییقضا ،یفرهنگ ،یاسيس ،یفراوان اقتصاد یاجتماع متعادل به کارها کی:  موزون بودن و تعادل. "

 ،یمرتض ،یرمطه) " صرف گردد رويهر کدام به قدر الزم کارگزار گماشته شود و بودجه و ن یشده و برا ميافراد تقس انيم دیکارها با

 (72(، ص 1377، )تهران، صدرا، 1مجموعه آثار، ج

 

 

ای کمک هنا و حماینت   بنتوضي  داده شد ، م  ( ) اندیشه نو در اقتصاد اسالمیالزم به توضي  است همچنان که در مقاله اول 

از دولت حقنوق  د  ؛ چيزی بو نيست . و قرار نيست هرکس نيازمند نیاز های دولت اسالمی از مسکينان و درماندگان و ...

است  . و لذا بجای اینکه مبنای توزیع را نيناز بندانيم  ، آن را    از کار افتادگی و ناتوانی  :شرط مهم که بگير شود . چرا 

استحقاق می دانيم . مسکين بر اساس حقی که خداوند برای او قرار داده است ، دارای حق است . و نيز یک فرزند بر پدر 

 حق و حقوقی دارد و امثالهم . مشخ  شده الهی ،بر اساس حقوق  هم

 

 اینجا سؤال اساسی مقاله قابل طرح می باشد . ؛ خب**** 
 چه رابطه ای بين تعادل اقتصادی و عدالت اقتصادی وجود دارد ؟  -1

اقتصادی محقق منی   از طریق برقراری تعادل) که یک هدف ميانی برای جامعه اسالمی می باشند (  چرا برقراری عدالت اقتصادی   -2

 گردد؟

 در ظاهر امر این دو موضوع  ارتباط طولی  ندارند و بلکه ميتوانند دو هدف موازی باشند . 

 را بپردازیم .، ولی فرض کنيم می خواهيم قسمت سوم عدالت اقتصادی را برقرار سازیم . و حق صاحبان حق بر حکومت 

 سؤال این است که این حق چه ميزان است ؟ 

تعدادل برقدرار    آنقدر بر حکومت حق دارند که  در زندگی  آن مسنکينان و درمانندگان  آنها ب اجمالی که باید گفت جوادر 

 حداقل باهم بی ارتباط نيستند (این دو موضوع ) یعنی  . و آنهم تعادلی نسبتاً پایدار .گردد 

رد : اوالً کاهش هزینه های ضروری آنان و دوم افزایش و طبيعتاً برقراری تعادل پایدار در زندگی آنان در دو جنبه باید انجام گي

 ممکن است این مطلب با ایجاد مشاغل سبک و متناسب با توانایی های آنان محقق گردد . بعنوان مثال  درآمدهای آنان . که

 اما این جواب اجمالی فقط برای شروع  بحث ارتباط این دو مفهوم مطرح گردید .

 

 . شده  مطرحدیم به همان مثال روستای  منفرد و دور افتاده برميگربرای بررسی بيشتر 

 فرض کنيم می خواهيم شرایط برابر در رقابت اقتصادی برای توليد یک محصول کشاورزی در بين روستایيان ایجاد نمایيم .

رقابت شوند . و لذا الزم است الزمه شرایط برابر در مسابقه  این است که خود افراد جامعه نيز با توانایی های  برابر وارد عرصه 

هریک از آنها دارای تعادل اقتصادی بوده و این تعادلها با هم نيز در یک سط  مساوی قرا داشته باشند . و اال عمالً افرادی وارد 
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 شنرایط یکسنان  باعث می شنود  که این   رقابت می شوند که بعنوان مثال  از توانایی های مختلف سرمایه گزاری برخوردارند .

 .شود مسابقه  برهم  زد 

دور  باعنث  بلحنا  فلسنفی ؛   گفته شده ؛ ارتباط  نوع این : گرفته شود کهبر این سخن البته در اینجا یک اشکال ممکن است 

 می شود .

، یک که ما عدالت را وابسته به برابری شرایط مسابقه و برابری شرایط مسابقه را وابسته به  تعادل در زندگی افراد بدانيم  این 

 خود ناشی از برقراری عدالت خواهد بود . ، . چرا که تعادل در زندگیدور است 

. امنا اجمناالً بایند گفنت      شدن است مطرح قابل تعادل اقتصادی  راهکارهای برقراری موضوع البته جواب کامل این سؤال در 

کم باعث تعادل محدود و سپس اینن تعنادل    عدالت در مقياساینها یک دور بسته نيست بلکه یک دور افزاینده است . یعنی  

صنفحه     مانند.  محدود باعث مسابقه عادالنه بزرگتری می شود که به نوبه خود باعث ایجاد عدالت گسترده تری  خواهد شد 

 )مشنابه فراکتنال هنا    ای حلقه  شکل که هنگام دو زدن به نقطه اوليه خود متصل نمی شود بلکه به یک سط  باالتر می رود .

 پيشرفته می باشد (مهندسی یکی از مفاهيم ریاضيات  که 

نوع ارتباط  تعادل اقتصادی با عدالت اقتصادی منبعث از سخن مولی متقيان است که فرمودند : کنار امنت بنه سنامان     تعریف 

 3نمی رسد مگر با اصالح حاکمان و حاکمان اصالح نمی شوند مگر با نيکو کار شدن مردم .

کنوچکی خنواهيم دیند کنه      و عندالت هنای    به معنی عدالت اقتصادی توجه کنيم ، آنرا متشکل از  اجزا اگر:  استدالل دوم

 همان تعادل اقتصادی ایجاد شده برای هر فرد جامعه می باشد .این عدالت های کوچک ،  هریک از

ینن روش برهنان خلنف ، ینک روش     ) و ا و به روش برهان خلف عمل کنيم  بيایيد مطلب را از سوی دیگر بنگریم:  استدالل سوم

. فرض کنيم عدالت اقتصادی در جامعه محقق شده است . در این صورت اینن جامعنه چنه گوننه     قوی برای تحليل مسائل است ( 

 ؟  خواهد بود و چه ویژه گی هایی خواهد داشت  جامعه ای

 ت ؟ آیا همه در یک سط  خواهند بود ؟آیا در این جامعه که آن را عادالنه می خوانيم ؛ همه درآمد برابر خواهند داش

 قطعاً پاسخ یک  اندیشمند که در مفهوم عدالت تعمق نموده است ؛ چنين نخواهد بود . 

 .برخوردار از حمایت های  دولت خواهند بود ) بر اساس حق الهی (  مستمندان و درماندگاندر چنان جامعه ای اوالً 

 ساوی خواهد بود .دوماً شرایط  رقابت و مسابقه برای همه م

سوماً  هرکس تالش بيشتری نماید ، سهم بيشتری دریافت خواهد کرد . و  هرکس به تناسنب تنالش و کوشنش و البتنه بنر      

 اساس نسبت  خروجی ها به ورودی هایش ، درآمد بيشتری خواهد داشت .

 ی به شرح زیر خواهد بود :دیگر شرایط فرعی تر چنان جامعه او اینها ویژه گيهای اصلی چنان جامعه ای است . 

 بجز حوادث قهریه که خارج از قدرت بشر است ؛ عوامل دیگر  باعث مسکين شدن افراد نخواهد شد . -1

هرکس بدنبال نتيجه زحمات خویش بوده و هيچ کس بدنبال بهره کشی و استفاده از نتای  زحمات دیگران نخواهد بود . و  -2

 نيز کنترل کننده چنين شرایطی خواهد بود . البته قوانين محدود کننده اجتماعی

بر اساس  اهميت و حساسيت واقعی کارها خواهد بود و نه شرایط  تحميلی و انحصاری و    تفاوت ارزشی کاالها و خدمات  -3

... 

 انجام نخواهد گرفت .  خاص ؛  افرادبسوی جامعه و یا  سوی دیگر به از یک سوی هيچ حرکت ناموزون ثروت  -4

 
 نی ثروتمندان و فقرایی  جدید ناشی از شرایط  نا برابر اجتماعی بوجود نخواهند آمد .یع
 یعنی شکاف طبقاتی تشدید نخواهد شد . 

                                                 
3
 216خطبه  جز آنگاه که مردم درستکار باشند پس حال رعيت اصالح نگردد جز آنگاه که حاکمان اصالح پذيرند، و حاکمان اصالح نگردند،  
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ینکه تعادل اقتصادی تحت یک مفهوم قابل گرد آوری است . و آن مفهوم ا گفته شده ، که تقریباً همه این شرایط

 برقرار خواهد بود . و کلی  اقتصادی ()حلقه های جزئی کوچک و بزرگ در همه اجزای 

هر فنرد  برای ) یعنی باز به عبارت ساده تر ، وقتی می گویيم  عدالت اقتصادی برقرار شده که در هریک از اجزای کوچک جامعه 

ینف  عدالت اقتصادی محقق شده باشد . یعنی  درآمد های او کفاف هزینه هایش را بدهد . و با موشکافی که بنرای تعر  جامعه (

  تعادل اقتصادی برای وی برقرار شده است . :  درآمد و هزینه در قسمت قبل انجام شد ، معنی این سخن همان است که

 :نتیجه ** 
نتيجه اینکه برای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه ، باید عدالت اقتصادی برای هر فنرد جامعنه برقنرار گنردد . و اینن همنان       

 بسته اقتصادی جامعه متعادل گردد . باید هر حلقه : مفهومی است که

بسيار بدیهی به نظر ميرسد . و هدف این نوشتار نيز این است کنه از همنين مفناهيم بندیهی اسنتفاده       خب البته این مفهوم ،

 کرده و راهکار عملياتی برای تحقق عدالت معرفی نماید .

 داشته باشيم . "حلقه  "و  " فرد "و   "درآمد "البته در اینجا ناچاریم  یک بازگشتی به تعریف 

و مقيناس  ) کنه ینک نمناد و ابنزار     پنول   : کاالها و خدمات توليدی از جملنه  دریافت های ناشی از  ، عبارت است از تمامی درآمد

 ها می باشد(   تفعاليبرای ارزش گزاری مشترک 

 از انسانهای جامعه می باشد . ؛و منظور از فرد ، هر فرد حقيقی و یا حقوقی در جامعه شامل یک نفر و یا بيشتر

 و نيز منظور از حلقه اقتصادی ، یک فرد که دارای درآمد و هزینه می باشد .

 ؟  ه است اما آیا با این توضي  به سؤال اساسی مقاله پاسخ داده شد
یا بعند از آن و ینا   خير . چرا که هنوز مشخ  نشده است که آیا برقراری تعادل اقتصادی لزوماً قبل از برقراری عدالت است و 

 ؟ همزمان با آن

 ؟ دارند  چه نوع رابطه  دیگری اینکه و یا  ؟ به عبارت دیگر آیا اینها رابطه علی معلولی دارند 

ق یطر چندین  است و یا یکی از عدالت اقتصادی  می باشد ، آیا این تنها راه نيز اگر تعادل اقتصادی قبل از عدالت اقتصادی  و

 ؟می باشد تصادی برقراری عدالت اق

از آجر های کوچکی تشکيل شده است . آجر به تنهنایی  ، برای کمک به فهم مسئله از یک مثال کمک می گيریم . یک خانه 

معنای خانه نمی دهد بلکه چيدمان خاصی از آجرها باعث توليد خانه می گردد . و البته نمی توان گفت خانه معادل و یا هنم  

 لزوماً آجر هم هست . ) الاقل درگذشته که مصال  جدید نبود (خانه وجود داشته باشد معنی آجر است ! ولی وقتی 

 آنگاه آجر . ←به عبارت منطقی  اگر خانه 

 همين را با موضوع تعادل و عدالت اقتصادی می سنجيم .

 آنگاه تعادل اقتصادی .  ←باید بگویيم : اگر عدالت اقتصادی 

تعنادل اقتصنادی شنرط الزم  بنرای عندالت اقتصنادی        ) که اگر آن را بپذیریم (این ترکيب منطق دانان می دانند که در  ،  خب

 خواهد بود .

 .  گردیدو تشریح و  این مفهوم  با توضیحی  به شکل برهان خلف مطرح 

 شرط ضروری و الزم  برای تحقق عدالت اقتصادی می باشد . ، یعنی اینکه تعادل اقتصادی

 بعد بهتر مطلب را بتوان بررسی کرد ؛ ناچاریم توضي  بيشتری بدهيم .باز برای اینکه در قسمت 

سازیم باید ببينيم چگونه می توان  هریک از اجزای جامعنه و   ر به عبارت ساده تر  برای اینکه بتوانيم عدالت اقتصادی را برقرا

 پایدار درآورد . تعادل  ، دارای هر حلقه اقتصادی را بصورت بسته ، متعادل و از همه مهمتر ؛ به تعبير ما

 و این موضوعی است که در قسمت بعد از آن سخن خواهد رفت .
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 ؟  يست اگر تعادل شرط الزم است ، شرط تمام کننده برای تحقق عدالت اقتصادی چ :  البته اینکه

 بدان پرداخته خواهد شد .مقاالت دیگری سؤالی است که در 

 

 سته متعادل  پایدار ایجاد کرد ؟حلقه های اقتصادی بچگونه می توان *** 
 

 می خواهيم با استعانت از قادر متعال جنبه عملياتی موضوع را بررسی نمایيم .

سه حلقنه اقتصنادی پایندار در همنان روسنتای      می خواهيم باز هم از تکنيک برهان خلف کمک می گيریم . فرض می کنيم 

. فرض کنيم خياط ورز  و دومی یک خياط و سومی یک نانوا می باشد یک کشا ن نفر .  فرضاً اوليکنيم مثالی خودمان  ایجاد 

 یک لباس در سه روز می دوزد و یک نانوا در هر روز سه نان می پزد و کشاورز در هر روز یک کيلو گندم توليد می کند .

کيلو گندم سه عندد ننان    واحد در نظر گيریم . و هر  2واحد و قيمت گندم را  1واحد و قيمت نان را  10اگر قيمت لباس را 

= 3*10روز نيز لباس افراد خراب شود که لباس جدید بخرند . در این صورت درآمد ثابت خياط در ماه برابنر   30بدهد . و هر 

 واحد خواهد بود . 30

 واحد خواهد بود . 60= 2*1*30واحد خواهد بود . و درآمد کشاورز  90=1*3*30درآمد نانوا 

 . خواهد بود. 40= 10+  30. هزینه خياط =  40= 10+30. هزینه کشاورز =  100=  60+ 30+  10ابر هزینه نانوا در ماه بر

 180= 40+40+100کل هزینه این سه فرد = 

 180=90+60+30کل درآمد این سه نفر = 

  ) شامل سنه نفنر(   بورمزکلی  . و می توان گفت حلقه سر به سر می باشد؛ یعنی اوالً درآمد و هزینه در حلقه متشکل از سه نفر 

 بسته و پایدار است .

 خواهد بود . 10و درآمد و هزینه خياط منفی  20و درآمد و هزینه کشاورز مثبت  10ی درآمد و هزینه نانوا منفی لو

 پول نانوا و خياط رفته رفته به جيب کشاورز خواهد رفت .، یعنی در این مثال خيالی ما 

 4ع( است که پول جایی جمع نمی شود مگر اینکه از جایی کم شده باشد .و این همان تعبير سخن امام علی )

 هریک از حلقه های جزئی این مجموعه نامتعادل خواهند بود . به عبارت دیگر 

  و براساس اصل منطقی ذکر شده :

 آنگاه عدم عدالت  ←عدم تعادل 

 محلی که تعادل به هم خورده است ، احيا کنيم .برای برقراری عدالت ، باید تعادل جزئی از دست رفته را از همان که 

یعنی یا باید قيمت گندم را کاهش دهيم . یا باید تعداد لباس توليدی و نان توليدی را افزایش دهيم . و یا باید قيمنت ننان و   

 لباس را باالتر ببریم .

ی اسنت کنه در هنر    نبسيار حياتی و سخاینکه واقعاً بين راهکارهای مختلف چه سياستی درست است و چه باید کرد ، مسئله 

 تحليل صحي  واقعيت ها به آن پاسخ دهند . ا جامعه و متناسب با شرایط آن باید اقتصاد دانان ب

) مگر در شرایط انحصار و بدترین نوع اقدام و آخرین راه حل  ، های بعدی توضي  داده خواهد شد که کنترل قيمتالبته در قسمت

 .. و بهتر است از راه حل های دیگر بهره برده شود می تواند استفاده گردد  (ران در جامعه و شرایط بروز بحاحتکار 

 ؟ اما علی رغم این توضيحات ؛ سؤال این قسمت مبنی بر اینکه برای ایجاد حلقه های اقتصادی متعادل چه باید کرد

                                                 
4

جورداق، جلد اوّل، ص  ؛ نیز کتاب امام علی اثر جورج39اثر شیخ محمد مهدی شمس الدین، در صفحه  لبالغه، ا دراسات فی نهج  

386  
مگر مالی و حقی از مظلوم   کسی به مال و ثروت نمی رسد، البته این روایت به گونه های دیگری نیز نقل شده است از جمله : " 

"ندهد
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همچنان به قنوت   عادل و پایدار ساخت ؟را مت جامعه  چگونه می توان حلقه های اقتصادی موجودویا به عبارت دیگر  

  خود باقی است .
 خواهند  به نظر ميرسد اگر بتوان هر  سؤالی را بدرستی تدوین کرد و ابعاد آن را از هم بازشناخت ؛ قسمت اعظم پاسخ بدست 

 د .مآ

 

 در جامعه  )پایدار ( *** روش تحقق تعادل اقتصادی
 

 : ا کنون  توضي  داده شد کهت

 ت اقتصادی یک هدف ميانی ولی اساسی برای جامعه می باشد .عدال اوالً 

برای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه باید عدالت در تک تک اجزای آن محقق گردد . و این عدالت در تک تک اجزا بنا  دوماً 

 حلقه های اقتصادی تکميل گشت .مفهوم کامل تر و جامع تری بنام تعادل 

 متعادل  حلقه های اقتصادی بوسیله :ی رپایداسوماً توضیح داده شد که 

 ) که البته در خصوص ضرورت آن هنوز توضي  داده نشده است ( متکی ساختن درآمد حلقه به درون حلقه  -1 

 برابر سازی درآمد و هزینه ها برای هر حلقه  . -2 

 نيز ایجاد جریان و گردش اقتصادی مناسنب  و) ایجاد  پس انداز(  پایدار سازی حلقه بوسيله افزایش درآمد نسبت به هزینه  -3 

 انجام می گيرد .،  در جامعه

 : پس بدیهی خواهد بود که در جامعه ابتدا باید کاری کرد که

 و این درآمد بر اساس تالش خود فرد باشد . هریک از اجزای جامعه درآمد و اشتغال داشته باشند . -1

 هزینه های آنان کاهش یابد .درآمد های آنان در حد قابل قبول افزایش یافته و  -2

 افزایش درآمد را بصورت پس انداز های بيمه و سرمایه گزاری و غيره ذخيره سازی کنند . -3

از کنز کردن مال بپرهيزند و بلکه با به جریان انداختن ثروت در جامعه موجب ایجاد جریان قدرتمند اقتصنادی جامعنه    -4

 شوند . 

پنس       با کنز کردن مال تفاوت دارد . در  واقع این نوع ، بيمه و سرمایه گزاری  ) توضي  : پس انداز اضافه درآمد بصورت

 انداز ها خود نوعی گردش اقتصادی در جامعه ایجاد می کند (

 .  ! ندارد  ی که کما بیش امروزه در جامعه مطرح می شود مطلب جدیدینسبت به حرفهای حرف ها ظاهراً اینخب  
 

ختالف اساسی در نتيجه کار بروز خواهد کرد  . چرا که این حرفها با جهتنی متفناوت و از نقطنه ای    ااما می خواهيم بگویيم  

 متفاوت آغاز شده است .

 

کمنک   سهام عدالت ،  موضوعاتی  همچون  باز توزیع  ؛ یارانه نقدی ؛ این مقاله ، یه در صورت پذیرش نظر به عبارت ساده تر

 دیگر هيچ توجيه در مسير عدالت و تحقق عدالت در جامعه نخواهد داشت. ، ژه و امثالهم های دولتی بالعوض و یا با شرایط وی

منی باشند ،   با بند اول شرایط تعادل حلقه ها در تضاد  چون ) علی رغم نيت ارزشمند نظریه پردازان آن (  چرا که این نوع کمک ها

)کاال  توانایی های توليدی و درآمد که متکی به  از حلقه  . یعنی هرگونه کمک خارج نميتواند باعث اصالح اقتصاد جامعه شود 

نها باعث تعادل نخواهد شد بلکه حتی باعث برهم زدن بيشتر تعنادل آن حلقنه و سنایر حلقنه     ه تدرون حلقه نباشد ن خدمات (

 خواهد بود . عرضی ( هم به صورت صورت طولی وه بهم ) های مرتبط  
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 وجيه که این کمک ها موقت می باشد نيز قابل قبول نخواهد بود .حتی این ت

. زمان طوالنی تری صورت خواهند گرفنت  هزینه بسيار بيشتر و  چرا که در صورت برهم خوردن تعادل ؛ ایجاد تعادل جدید با 

 . د صورت گرفته باشاوليه ی البته امکان دارد  هزینه های بعدی از نوعی دیگر و متفاوت با نوع کمکها
کمنک هنای منادی و     –کمک های دولت در رشد و تعالی حلقه ها  –حمایت های دولتی از مسکينان و درماندگان  –) البته وامهای قرض الحسنه 

 باید مورد بحث قرار گيرد .( غير مادی دولت در بحران ها و امثالهم ، موضوع دیگری است که مفيد ، الزم و ضروری می باشد . و در جای خود 

 

در هنم   و باعث برهم خنوردن تعنادل اقتصنادی جامعنه     بوده یکی از موضوعات مالی  که دارای حرمت بسيار شدید در اینجا 

 موضوع ربا می باشد . مطرح ميشود . و آن  جزء می گردد ،هم در مقياس مقياس کالن و 

برهم زند ولی جبران آن مدتها طول می کشند   ند می توا به سرعت) با نقض کردن بند اول شروط تعادل (  ربا  ، تعادل اقتصادی را

 و گاه هزینه چندین برابر بر جامعه تحميل می کند . 

 البته در قسمتهای بعد راجع به این مسئله بيشتر توضي  داده خواهد شد . 

 را در جامعه پیاده سازی کرد ؟ (در خصوص بر قراری تعادل اقتصادی ) اما چگونه می توان شروط کلی مذکور

تا همين ميزان است که شروط کلی و راه کارهای اساسنی را  ) که از گروه دوم و واسطه ای هستند (  همقال البته سط  و هدف این 

مطرح و بحث نماید و طبيعتاً راه کارهای اجرایی در مقاالت گروه سوم و یا بخشننامه هنا و دسنتورالعملهای مندیریتی نهفتنه      

 است.

 می باشد :یی که در سط  عملياتی قابل مطرح کردن می باشد به شرح زیر اما اجماالً برخی راه کارها

مرحله اول شناسایی خواهد بود . شناسایی  انواع و اقسام فعاليتهنای اقتصنادی موجنود و نينز      ،  مطابق هر پروژه ای -1

 شناسایی انواع هزینه های پنهان و پيدا . 

واقعيت های جامعه ؛ ميزان و احتمنال موفقينت برنامنه هنای       بدیهی است درصد صحت و تطابق شناسایی انجام شده با

 بعدی را تعيين خواهد کرد . 

 همچننان وجنود    برداشته شده است . ولی چند اشکال اساسنی ؛ البته در حال حاضر گامهای بسيار خوبی برای شناسایی 

 شدت تحت تاثير قرار خواهد داد . دارد که به زعم نویسنده درصد و احتمال موفقيت در برنامه ریزی های بعدی را به

عمدتاً در حوزه فعالين سط  متوسنط و پنایين اقتصنادی انجنام شنده و      انجام شده که  شناسایی است  اولين اشکال این

مکانيزم های مناسبی برای شناسایی دقيق فعالين سط  باالی اقتصادی پياده سازی نشده است . که البته این کار بسنيار  

ا که حوزه فعاليت این افراد فراتر از محدوده ایران بوده و  از طرفی با داشتن قدرت مالی و بکار گيری هم سخت است . چر

بنه شندت پنهنان    ابعاد فعاليت های اقتصادی این افنراد    ،نيروی انسانی و حتی در استخدام گرفتن برخی از افراد دولتی 

 .(  سخت است . ولی نشدنی نيستبسيار   شناسایی ) البته باید گفت این کاری می گردد .  

ناشی از درگير بودن برخی افراد رده باالی دولتی در فعاليت های اقتصادی می باشد . که این کار عالوه بر  ، دومين اشکال

برای شناسایی ابعاد اقتصنادی فعالينت هنای     ؛ باعث ناکارآمد شدن ابزار شناسایی  ،  های قانونی نشت اطالعات و گریزگاه

 افراد خواهد بود.  خود این

ولنی  . کار اقتصنادی منی کننند    و غير رسمی  سومين اشکال ، وجود سازمانهای دولتی و نيمه دولتی که بصورت رسمی 

 بر نمی تابند .  ) حد اقل بطور کامل (چهارچوبه های  مقررات و دستگاههای کنترل ونظارتی را  

ه گرچه گام بسنيار بزرگنی محسنوب ميگنردد ولنی نميتوانند       خب ، این اشکاالت باعث شده است که شناسایی انجام شد

 مبنای برنامه ریزی های بعدی قرار گيرد و باعث خطای برنامه ریزان خواهد شد . 

البته روشهایی برای مهار این سه مشکل و نزدیک کردن نتای  به واقعيت ها وجود دارد . که مجال اینن نوشنتار نيسنت .    

 نترل مصرف و کنترل هزینه ها ؛ می توان برخی درآمد های پنهان  را شناسایی کرد .ولی بعنوان مثال با روشهای ک
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در بخشنهای مخلنف    (( درآمند  –هزیننه  : )) دوم در مسير برقراری تعادل اقتصادی ؛ بررسی و تحليل تناسنب   گام  -2

 اقتصادی خواهد بود .

 ورفناه   -کفناف   –) ضنروری  ؛ باید هزیننه هنای   بعنوان مثال وقتی درآمدهای ثابت و غير ثابت  یک پزشک مشخ  گردید 

 حداقل  به معنی؛ برداشت عمومی جامعه  آن وی نيز شناسایی گردد . وقتی گفته می شود هزینه ضروری , منظور تجمل (

) و از جملنه  و توليند درآمند توسنط وی     پزشک بودنخوراک و پوشاک و مسکن  نيست . بلکه همه هزینه هایی که برای 

 .مالک است مصرف می گردد ؛ ( شخصی وی  زندگیحداقل  هزینه های

 .  البته متفاوت با تقسيم بندی دهک هنای  نتيجه این تحليل و بررسی ؛ الف (  تقسيم بندی جامعه به دهک های واقعی 

  . می باشد  ( و نه هزینه )  کنونی که صرفاً بر اساس درآمد

 اقتصادی مابين آنها خواهد بود.برابری ميزان غل مختلف و پيدا شدن فرمولهایی برای رابطه بين مشا ب(   و

یعنی مثالً مشخص خواهد شد که ارزش یک ساعت کار یک پزشک برابر با ارزش چند ساعت کدار یدک بندا    
 است . و از این قبیل .

ط  درآمد ساینکه  ؛ مرحله سوم که از نتيجه فرمولهای بسيار بسيار ارزشمند حاصل شده در قسمت قبل بهره می برد -3

هزینه متعادل هریک از مشاغل مشخ  خواهد شد . و در واقع نقشه  وساعات کاری آنان  ،متعادل هریک از مشاغل 

 راهی خواهد بود برای حرکت دادن جامعه بدان سوی . 

 مرحله چهارم تدوین قوانين مناسب برای کشش دادن حرکت اقتصادی جامعه به سوی مورد نظر خواهد بود . -4

اقتصنادی  کمک دولت در خود کفا شدن  ( به موازات چهار مرحله گفته شده می تواند و باید انجام گردد که البته  د )مرحله بع -5

 خواهد بود . م (دیما آن را یک حلقه جزئی اقتصادی  نامي  ) که  ز  اجزای کوچک جامعههریک ا

 شده خواهد بود .  استفاده از اطالعات و نتای  مراحل قبلی گفته، نقشه راه در این خصوص 

فرهنگ سازی در خصوص  کاهش هزینه های زائد و  ) که باز اجرای آن بصورت موازی با پن  مرحله قبل است (مرحله ششم  -6

  "تبليغنات رسنانه ای    " : برداشنت عواماننه  فقنط  افزایش درآمد می باشد . باید تاکيد کرد منظور از فرهنگ سازی ؛ 

 جهنت گينری  اخالقی ، عملی  ، و... می باشد . که نتيجه آن تغيير  ،ات اندیشه ای  نيست . بلکه مجموعه ای از اقدام

 است .  "و رفتار  جامعه در جهت هدف مورد نظر نگاه اندیشه ,  ": در 

تقوینت سناختارهای حمنایتی     ) که بازهم همزمان با شش مرحله  قبل بوده و از نتای  آن مراحل استفاده می کند (مرحله هفتم  -7

 شامل بيمه ؛ تامين اجتماعی ؛ پس انداز صندوق های حمایتی و ... می باشد . جامعه

مجدداً الزم به یا آوری است آنچه امروز بعنوان بيمه و تامين اجتماعی و ... شناخته و اجرا می گردد ؛ تفاوت ماهوی دارد 

) که بلکه نوع فعاليت آنان از بنگاه اقتصادی با آنچه باید باشد .  و نه اینکه فقط دامنه فعاليت این موسسات محدود است . 

 باید به نقش اصلی برگردد . امروزه تبدیل شده اند ( 

ک به عنوان نمونه :  بيمه ؛ در صورتی که در دوره مشخصی که گروهی از افراد جامعه سرمایه ای را جهنت کناهش ریسن   

مشترک  مصرف نشنده پنس از کسنر هزیننه هنای        پایان این دوره ميزان سرمایه ر دمشترک ساخته اند و  ؛های موجود 

 ای که در حنال حاضنر   باید به صاحبان سرمایه برگردد . و می دانيم که این چنين بحثی اساساً با موضوع  بيمه  ؛ مربوطه

 می داند متفاوت است .) با درآمد خوب ( آن را یک صنعت 

 طراحی و پياده سازی شود . الح ،و اص می بایست  مکانيزم های  بازخوردو گام ، در این مرحله  -8

 ایجاد  مکانيزمهای  نظارتی است .  آخرین گام ،  -9

نخواهند توانسنت    نظدارت مکانیزم هدای  و  مکانیزم های بازخوردهيچ سازمانی در دراز مدت بدون تاکيد می شود ، 

 موفق و سربلند باشد .
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امعه بودند . و البته همانگونه که گفته شد ؛ تحليل دقينق  اینها راهکارهای پيشنهادی برای  پياده سازی تعادل اقتصادی در ج

 این موضوعات مقاالت جداگانه ای در سط   کاربردی می طلبد .یک از ر ه

 

 ميشود ( شده و ) که این سؤال البته خود با عناوین مختلفی مطرح. پاسخ دهيم  و بسيار مهم  در این جا باید به یک سؤال مطرح

 

 بسته باشد ؟ ) با آن تعریف ارائه شده (که حلقه های اقتصادی چه ضرورتی دارد  ***

 
 ( ؟چرا باید  استقالل اقتصادی داشته باشد یعنی ؛ ) ؟یعنی چه ضرورتی دارد که درآمد هر حلقه اقتصادی متکی به خودش باشد 

  مگر نه اینکه امروزه بحث تجارت جهانی مطرح است ؟ 

 یک بحث پذیرفته شده می باشد ؟ ه اینکه بحث مزیت های نسبی ،مگر نو 

محندود در  را کشنورها  و آیا می توان امروز به جوامع بسته کوچک گذشته فکر کرد و اقتصاد هنای بسنيار بنزرگ و پيچينده     

 شور نمود؟کیک توليدات تنها 

می      چگونه  گيرد . پس امروزه توليد و اقتصاد بصورت فرامليتی تبدیل شده است و هر قسمت کار در یک کشور انجام می

 توان صحبت از حلقه بسته اقتصادی کرد ؟

 افراط و تفریط بصورت فراوان طی شده است . های راه  ، در خصوص پاسخ به این سؤال  

و عندم   گویننده و شننونده    اما حقيقت این است که در این سؤال مغالطه های متعددی وجود دارد که باعث خطای دوطنرف 

 ود .پاسخ صحي  می شرسيدن به 

 است . آن ادعانقض نمونه عينی  ؛ جاده ابریشموجود اوالً در گذشته نيز اقتصاد محدود و بسته در یک جامعه نبوده و 

بدنبال انحصناری کنردن    و چه کارتل ها ( ی صنعتی ) چه کشورهااتفاقاً برعکس آنچه فکر می شود ؛ امروزه اقتصاد های قوی دوماً 

تکنیدک هدای ایدن    د . البته بدليل تفاوت های عميق مابين جوامع امروز و دینروز ،  هرچه بيشتر محصوالت خویش هستن

 انحصار طلبی متفاوت شده است . 

ب(       الف ( توليد مداوم محصوالت جدید و نمونه های متننوع  .  :   ه بکار گرفته می شود امروزکه  یتکنيک های جمله از 

انحصاری کردن اطالعات و دانش فنی محصنوالت اسنتراتژیک  .   ج(    رف کننده .ایجاد جاذبه ها و نيازهای غير واقعی در مص

ه ( اسنتفاده از زميننه هنای فرهنگنی ؛      .  د( متنوع کردن توليدات و محصوالت و ورود در همه عرصه های  ممکن اقتصادی 

 ایش درآمد .افز نيز  کننده گان برای کاهش هزینه های توليد و ف اجتماعی و اقتصادی هرگروه از مصر

) بنه عننوان ینک امتيناز     کشورهای مختلف باید توجه کرد آنچه امروزه تحت عنوان گسترده شدن توليد قطعات یک محصول در 

شناخته می شود ، در حقيقت تکنيکی از طرف کارتل های بزرگ اقتصادی برای کاهش هزینه هنای توليند ؛ افنزایش     مثبت (

 انين مشوق اقتصادی کشورها و ... می باشد .استقبال مصرف کننده ؛ استفاده از قو

و گرچه تا حدودی بهرحال این سرمایه گزاری ها باعث گردش اقتصادی مثبتی در آن جوامع می شود ، ولی سنود اصنلی بنه    

 کم هزینهکم رقابت و  ، جيب همان کارتل ها می رود . و از طرفی موجب ایجاد وابستگی دائمی آن کشورها شده و بازار ثابت 

 ای  برای  آنها ایجاد ميکند .

و این نکته مهم است که  اقتصاد های پرقدرت  به نحوی اقتصاد های ضعیف را با یک فاصله مناسب بدنبال خدود  

نه اینکه عالقه ای به رشد اقتصنادی و توسنعه   .  را برای خود حفظ کنند می کشند تا همیشه  بتوانند بازار دائمی آنان 

 د .آن کشورها داشته باشن

 برگردیم به بحث اصلی و موضوع این قسمت از نوشتار .
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ینک امنر    و این ارتباط باعث تکامل سریعتر و بيشتر همه جوامع بشری منی شنود ،    اینکه انسانها و جوامع به هم نياز دارند ؛

 مسلم است . 

است ؛ سرعت علم و داننش بصنورت   سریعترو آسان تری  بين دانشمندان ایجاد کرده تباط راز روزی که شبکه های اینترنت ا 

 شده است .)توانی ( صعودی و بلکه نمایی 

 اما در این ارتباط چند پارامتر باید مورد توجه قرار گيرد :

 و باید باشد .؛ ارتباط در چه موضوعاتی ممکن  -1

 ارتباط تا چه سطحی باید باشد . -2

 ( ) یک سویه  یا دو سویه و متعادل ارتباط به چه نحوی باید باشد . -3

 خصوصاً پارامتر  سوم  یکی از مغالطاتی است که به شدت در دنيای امروز مورد استفاده کارتل های بزرگ اقتصادی می باشد.

به غرب می شود ؛ بحث جهنانی بنودن داننش و    ) به زعم آنها ( چرا که هرزمان صحبت از خدمات دهی دانشمندان جهان سوم 

 عدم انحصار طلبی و غيره مطرح می گردد .

ولی هر زمان که  قرار است کوچکترین کمک فنی و یا اقتصادی از سوی جهان غرب به این کشورها بشود ؛ صنحبت از ارزش  

 سرمایه گزاری انجام شده توسط  غربی ها و بهای این سرمایه گزاری و ... مطرح می گردد .

 

 مثالی  خود بزنيم .ناچاریم سری به روستای ؛ این بخش اساسی برای تدوین پاسخ سؤال *** اما 
مردم این روستا برای آنکه اقتصادی متعادل و پایدار داشته باشند , چه نوع ارتباط اقتصادی بایند بنا دنينای خنارج از روسنتا      

 برقرار سازند ؟

 . بدیهی است اگر مردم این روستا نيازهای اصلی خویش را بخواهند از خارج تامين کنند , دچار مشکالت فراوانی خواهند شد 

 ببينيم مردم این روستا با اتکا به توانایی های توليدی خود ؛ چه می توانند انجام دهند .

دو نوع توليد در این روستا قابل تعریف خواهد بود . اول توليد محصوالت ضروری . و دوم توليد محصوالتی با برتری و مزینت   

 نسبی .

و منورد  اجازه می دهند همه محصوالت ضنروری   (است  ما  شرایط سنتی الی خيدر روستای  که  )امّا آیا شرایط فيزیکی و فرهنگی 

 توليد شود ؟نياز روستا 

 قطعاً پاسخ منفی است . 

توسط  این روستا می باشد که در هرزمنان و هنر    ) دارای مزیت نسنبی ( راه حل ،  در توليد محصول و یا محصوالتی استراتژیک 

 که قادر به توليد آن نيست با کمترین مشکل بدست آورد .شرایط بتواند محصوالت ضروری خود را 

 البته این موضوع در مقياس کالن یک کشور پيچيدگی بيشتری پيدا می کند . 

خصوصاً  بحث روابط بين الملل و جهت گيری های سياسی کشورها , موضوعی نيست کنه منرتبط بنا اقتصناد نباشند . و لنذا       

البتنه تنا حندودی     در شرایط کنونی جامعه اینران   ) کهحا  کردن مسائل سياسی  خواهد بود ات اقتصادی کالن  با لمهرگونه تصمي

 چنين هم هست ولی اشکاالت فراوانی هنوز مشاهده می شود (

کشنور را در داخنل     ) و اسنتراتژیک  ( می توان همه نيازهای ضروی و حياتی  ) و خصوصاً ایران ( ها کشور برخی در مقياس البته 

در درجه دوم هستند باید به مزینت هنای نسنبی توجنه      و حياتی بودن  د . اما نسبت به محصوالتی که از جنبه نيازتوليد کر

 شود. 

اصلی قرار گيرد . و در شرایطی نيز منی توانند یکنی از آنهنا      ت محصوال جزو بعنوان مثال گندم و برن  می تواند در شرایطی 

د . تشخي  اهميت درجه محصول برميگردد به ميزان نياز و وابستگی داخلنی  تلقی گرد 2بعنوان محصوالت با درجه اهميت 

 به آن و نيز ميزان و تنوع توليد کنندگان خارجی آن . و همچنين جهت گيری سياسی توليد کننده گان آن . 
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در اینن خصنوص   البته درجه بندی فوق یک امر ثابت الیتغير نيست بلکه تابع زمان و شرایط می تواند سياست گزاری کنالن  

 عوض شود .

ولی در هر حال اینها موضوعی نيست که بتوان هر ساله جهت گيری کشور در خصوص آن را عوض کرد . و بلکه جنزو برنامنه   

 های  بلند مدت کشورها محسوب خواهد شد .

باط با استقالل تيمی در ارتوجه کنيم ، چنين مفاهدر اوایل انقالب ؛   – )ره( امام راحل -اگر به سخنان  معمار بزرگ انقالب 

 خواهيم رسيد . )خصوصاً در شرایط اوایل انقالب (در توليد گندم 

ياز به توضني   توضيحات فوق در خصوص  استقالل اقتصادی در محصوالت استراتژیک ؛ البته توضيحاتی بدیهی و روشن که ن

 . مجدد ندارد می باشد

 ولی چرا به این موضوع پرداخته شد ؟ 
 توضي  بيشتر داده خواهد شد نيز که ذیالً ، این قسمت شروع مطرح شده در ارائه پاسخی به پرسش  برای اوالً

بطور جدی وجود نندارد . و نموننه آن را در   استراتژیکی ، عمالً این نگاه به این دليل که در حال حاضر دیده می شود  و دوماً

 و ... می توان دید . در داخل کشور  توليد خودرو ؛ غم آن علی ر غيره  و  واردات برن  و بسياری محصوالت کشاورزی و

 

 سؤال اول این بحث این بود که چه ضرورتی در اتکای درآمدهای هر حلقه اقتصادی به درون خودش وجود دارد ؟

 

لذا این درآمد . و  می باشددرآمد  ) به قول ما هر حلقه اقتصادی (هر جامعه و هر فرد که استراتژیک ترین نياز پاسخ این است 

 باید و باید به اتکای توانایی های درونی خود حلقه اقتصادی انجام گردد .

چراکه هر درآمد خارج از حلقه کامالً ناپایدار است . درآمد خارج از حلقه در کنترل خود حلقه نيست . و اگر  حلقه اقتصنادی  

تدری  بر آن بنا خواهد ساخت و سپس حذف این درآمد به این درآمد خو کند مبنای هزینه ها و گردش اقتصادی خویش را ب

 ( تمام اقتصاد حلقه را به هم خواهد ریخت . ) که هر آن امکان پذیر می باشد

  ! البته این هم موضوعی بدیهی است
 ، بهای بيشری دادهو صدقه  در متون دینی به قرض الحسنه حتی نسبت به کمک های بالعوض از این روی است که  شاید  و

 شده است .

به این دليل که عدالت هرچيزی را فرموده امام علی )ع( در خصوص برتری عدالت بر ایثار  می توان اشاره کرد به  و نيز

 نه  البالغه ( 470حکمت   ) درجای خویش قرار می دهد و ایثار آن را از جای خود خارج می سازد .

 

 تعادل اقتصادی . شود به آثار مخرب ربا در نگاهی اینجا خوب است  در

 یکی از درآمد های خارج از حلقه که به شدت تعادل حلقه را برهم می زند ؛ ربا می باشد . 

ولی قبل از آنکه در خصوص ربا صحبت شود به این نکته اشاره گردد این که گفته می شود درآمد حلقه باید متکی بنه درون  

توليدی توسط خنود حلقنه حاصنل شنده     ) کاال و خدمات ( فعاليت و تالش باید با  این درآمد  حلقه باشد به این معنی است که

 نخواهد گردید . باشد . و مثالً اگر فرد یک گن   پيدا کرد ؛ درآمد آن بعنوان درآمد درونی حلقه محسوب

 *** چه چیزهایی تعادل حلقه اقتصادی را برهم می زند .

 و چالشهای آن نيز بررسی گردد . موانع می بایست اقتصادی ، طبيعتاً در بررسی تعادل 

 اما قبل از آن بيایيد به این سؤال بيندیشيم که آیا یک حلقه اقتصادی مطلوب باید هميشه در تعادل باشد ؟

 آیا هميشه در تعادل می تواند باقی بماند ؟ ) هرچقدر هم پایدار (و آیا حلقه اقتصادی 
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در یک تعادل های اقتصادی هميشه  در تعادل باقی می مانند و نه اینکه باید این سؤالها جواب نسبتاً ساده ای دارد . نه حلقه 

 باقی بمانند . ثابت ، 

اگر چنين باشد و هميشه این حلقه ها در یک وضع باقی باشند ؛ هيچ پيشرفت و تعالی حاصل نمی شود . و اساساً طبيعت نيز 

 با این نوع تعادل مخالف است . 

 

 گر ناچاریم اینجا به مفاهيم تعریف شده قبلی اضافه کنيم .در واقع ما یک اصطالح دی

 ) و نه ثابت ( در حرکت .و تعادل پایدار 

 خواهد شد .شناخته  از یک حلقه اقتصادی  آن چيزی است که  بعنوان مطلوب ما

ود را برای رسنيدن بنه   دل ناشی از چندین عوامل درونی و بيرونی حلقه به هم می ریزد . و در مواردی نيز باید تعادل موجاتع

 یک تعادل جدید در سطحی عاليتر ؛ به هم ریخت . 

هنرکس دو روزش ماننند هنم باشند ؛ مغبنون       "در حقيقت اگر بخواهيم بر اساس متون دینی قضاوت کنيم بر اساس اصنل :  

 باشد . ای تعالی () به همراه سایر جنبه هانسان هميشه باید در حال تغيير سط  تعادل حلقه اقصادی خویش     5 ."است

 انجام گردد .و مداوم و البته توضي  داده خواهد شد که این نوع تغيير در سط  تعادل چگونه  باید بصورت متعادل 

 اما عواملی بيرونی که تعادل حلقه را بصورت کنترل نشده تهدید می کنند :**  

 درآمد های بدون زحمت  -1

 هزینه های غير واقعی و تجمالتی  -2

 طبيعی  سوان  و بحران ها -3

 این موضوع مطرح می باشد () خصوصاً در مقياس کالن آن از طرف دول متخاصم  و رقبای اقتصادی  ، تزاحم سایر حلقه ها  -4

 ) همراه با قصور و یا بدون قصور (اتفاقات و حوادث   -5

 و ... ( –ماليات های مضاعف  –صادرات  –)واردات تحميالت اقتصادی  -6

به شدت حنریم   ( هستندتهدید کننده تعادل اقتصادی که )  4و  2و 1عوامل صاً قرآن شریف توجه کنيم  اگر به متون دینی و خصو

 شده است .

 6) انما الخمر و الميسر رجس ...... (   219 هیسوره بقره آو نيز  91و  90 هیسوره ماعده آ: شریفه  ات یآمثالً 

 ون زحمت می توان استنباط کرد .از  واژه ميسر اشاره به راحت طلبی و درآمد های بدکه 

گاهی  بنه عمنق    ؛  در اینجا یک توضي  مختصر الزم است داده شود . به نظر نویسنده این مقاله در ترجمه و فهم آیات قرآن

  لی و ی که اشاعره عمدتاً دنبال می کردند ) همان چيزمطلب مورد نظر قرآن توجه نمی شود . و از آن استنباط های ظاهری می شود 

 از طرف شيعه مورد تایيد نيست ( 

ام صب  سياهی و چون هنگ -بود . و اینکه فلق به معنی شکافت  " فلق "مفهوم  مقاله اول مطرح شده بود بحثمثالی که در 

 دانست . ؛ " صب  "آن را تعبير به فلق کرده اند . اما نباید معنی فلق را  -تاریکی می شکافد 

 ) که به نظر می رسد معنی کاملی نيست ( گفته شده قسم به پرودگار سپيده دم . در حاليکه در اغلب ترجمه ها

  خواننندگان  معنی شده بود ، چه مفاهيم عظنيم تنری دسنتگير     " شکافت ها پروردگار و رب  "و اگر مفهوم اصلی فلق یعنی 

  می شد .

                                                 
5

کرم )ص(؛ حضرت علی)ع( ؛ امام باقر)ع( ؛ امام صادق)ع( ؛ امام کاظم)ع(  و ... نقل شده است . و در کل روايت معتبری در منابع اسالمی اين روايت از پيامبر ا  

 می باشد.
6

    تگار شويد .) شراب و قمار ( و بتها و تيرهاى قرعه پليدند ]و[ از عمل شيطانند پس از آنها دورى گزينيد باشد كه رس سريايد خمر و م كسانى كه ايمان آورده اى   

  90 هيسوره ماعده آ

پرسند بگو در آن دوگناهى بزرك و سودهايى براى مردم است و]لى[ گناهشان از سودشان بزرگتر است و از تو  ) شراب و قمار(  از تو مى سريخمر و م درباره

 219 هيگرداند باشد كه بينديشيد  سوره بقره آ د را[ براى شما روشن مىپرسند چه چيزى انفاق كنند بگو مازاد ]بر نيازمندى خود[ را اين گونه خداوند آيات ]خو مى
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 .در اینجا می خواهيم به مفهوم خمر و ميسر در آیه شریفه فوق اشاره کنيم 

و زوال   بر اساس لغت نامه ها به همان مفهوم خماری و هرچيزی که باعنث گيجنی و بنی حنالی و در کنل جندا شندن        خمر

 .اندیشه و عقل می باشد

مشنروب  ، خمنر    ی گردد . توجه گردد که مفهنوم  و مشروب نيز به همين دليل خمر ناميده شده است که باعث زوال عقل م

 دیق آن است .بلکه مشروب یکی از مصا نيست .

 نيز به مفهوم هرگونه سهل گيری و کار یا چيز بی زحمت می باشد .  میسر

 فقط قمار است . ؛ و لذا قمار نيز چون پول ناشی از کار بی زحمت است ؛ ميسر گفته شده است . نه اینکه معنی ميسر

تار از ضرورت ایجاد تعادل بنرای رسنيدن بنه عندالت     منظور این نوش ) که برگرفته از مفاهيم واقعی این کلمات است (با این توضي   

 مشخ  می گردد .

 ؛ چيزی است که به سرعت و شدّت  این تعادل را برهم می زند .و ربا  

می        الاقل بسيار سخت  ، وقتی تعادل جامعه  بوسيله پولهای باد آورده برهم خورد ؛ برگرداندن آن اگر نگویيم غير ممکن

 شود.

هر فرد آشنا به مسائل اقتصادی می داند کم کردن حتی یک درصد از بهره بانکها ؛ چنه مسنئله بسنيار    ؛ ن مثال چرا که بعنوا

ختلف اقتصادی را به هم ریخته و مختنل نمایند . و   م . و چقدر می تواند ارتباط واحدها و بخشهای سخت و پيچيده ای است 

 گردد . چقدر زمان طول می کشد تا مجدداً ثبات اقتصادی برقرار

 !فقط با یک دستور العمل و فقط در یک روز  انجام می گردد . بانک ، در حاليکه شروع این عدم تعادل و   افزایش بهره 

 ربا خوار به جنگ خدا و پيامبر می رود . گفته شده : کهو این است 

 بدتر است .آخرتی آن فراتر و  گناه مسائل جنبه دنيایی ربا است . و قطعاً جنبه  ها البته این

واریز نقدی یارانه ها ، سهام عدالت و امثالهم نيز علی رغم نيت بسيار خير بنيان گزاران آن , به زعم نویسنده  چننين تناثيری   

 در اقتصاد و گردش اقتصادی بجا خواهد گذاشت . که آثار کوتاه مدت و بلند مدت آن بسادگی قابل جبران نخواهد بود .

توانست با تغييراتی در شيوه اجرا دارای عوارض کمتر و با نتيجه مطلوب تر و در دسترس تنر اجنرا   می  البته همين نيت خير 

 کرد .

منی توانسنت بگوننه ای برنامنه      :  هدف این نوشتار نيست ولی اجماالً و بعنوان مثنال  ؛در این مبحث  بيش از این  وارد شدن

 بلغ یارانه امکان پذیر باشد . و امثالهم .مصرفی همان خانوار از مریزی کرد که فقط پرداخت قبضهای 

به دليل جلوگيری از اطاله  – و روشهای مقابله با آن از توضي  بيشتر در خصوص  مواردی که تعادل اقتصادی را برهم می زند

 خود داری می شود . –کالم 

 د می بخشد .اینکه چه چيزهایی تعادل اقتصادی را ایجاد و یا بهبوموضوع بعدی که باید مطرح ساخت 

 

 

 *** ابزار های ایجاد تعادل اقتصادی چیستند ؟

 
 بدون اینکه توضيحات زیادی بدهيم مکانيزمها و  ابزار های زیر را در جهت ایجاد تعادل اقتصادی معرفی می کنيم .

 می باشد .  خمس ( –زکات  – اتصدقاولين و مهمترین ابزار ، زکوات )  -1

 ابزار فوق عمل کند ؛ خراج و ماليات است . دومين ابزار که باید بصورت مکمل -2

 ابزار قدرتمند سوم خواهد بود . ) البته با مفهومی متفاوت با آنچه امروزه شناخته می شود (بازار  -3
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مسکينان و درماندگان را در مرحله بعد باید بسنيار   همه افراد و خصوصاً  حمایت های تامين اجتماعی و اقتصادی  از -4

 مهم دانست .

 زمينه سازی های اقتصادی  و سرمایه گزاری های بزرگ توسط دولت در مرحله پنجم قرار دارد .ایجاد  -5

)خصوصناً قنرانين ماليناتی و بيمنه و واردات و      اصالح قوانين  که در واقع همزمان با مراحل پن  گانه فوق باید انجام گردد . -6

 صادرات (

 را تحت عنوان کلی امر به معروف و نهی از منکر می شناسيم ( ) که در متون دینی آند و اصالح رایجاد مکانيزم بازخو -7

 ایجاد و فعال سازی ابزار های کنترل و نظارت ، آخرین ابزار معرفی شده ميباشد . -8

و  سنایر ابنزاری کنه در     -مسناقات    –شنراکت   –مزارعه  –مضاربه  –الزم به توضي  است برخی ابزار های مالی همچون وام 

ایجناد زميننه سنازی هنای     تحنت عننوان   : آن  5) و از جملنه بنند   در درون عناوین کلی فوق الذکر  ؛  ی می شودمتون اقتصادی معرف

 قابل طرح می باشد . اقتصادی (

 اکنون به توضیح مختصری از موارد مذکور قناعت می گردد .

ساس پولهای بدون زحمت که بر ااخذ  برای  زکوات برای متعادل کردن جریان پول در جامعه از یک طرف و از طرف دیگر -1

 . کار توليد نشده است می باشد 

بعنوان مثال قسمتی از ارزش  توليدات کشاورزی ناشی از باران و زمين و آب و هوا می باشد . که کشناورز بنرای آن زحمتنی    

 نکشيده است .

و صرف کل جامعه و یا نيازمنندان   گيرد .زکات ، دقيقاً این قسمت پول را که متعلق به  کار و تالش کشاورز نيست ؛ از وی مي

 می کند .

 یعنی نباید هيچ پول بی زحمتی در دست افراد قرار گيرد .

ضرورت ها و نيازهای حکومنت  ميدانيم  ماليات ؛ یک هزینه مشخ  شده و ثابت در متون اسالمی نيست . بلکه بر اساس  -2

ميزان آن بر اساس نياز حکومت اسالمی مشخ  می شود و با توجنه   اسالمی و بصورت حکم ثانویه قابل اجرا می باشد . و لذا

ات است . و در صورت عدم تکافوی زکوات در تامين نيازهای به شرایط نيز تغيير می کند . البته باید دانست ماليات مکمل زکو

 باید اجرا شود . مختلف جامعه 

 
رد ابزار سياست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و اهميت مالياتهای حکومتی در تأمين هزینه های دولت و کارک "

زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسالمی را بویژه بر اساس فقه شيعه با مشروعيت وضع 

ف دولت امروزی نشانگر رشد وظایف مالياتهای حکومتی مواجه ساخته است. بررسی وظایف دولت در صدر اسالم و مقایسه آن با وظای

دولت در عصر حاضر بویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالی دولت اسالمی، نشان از کمبود منابع یا مشکالت 

 (، رضایی، مجيد 35فصلنامه نامه مفيد، شماره   ) " مبتنی بر آن دارد

 

پيامبر اکرم )ص( اشاره می شود که فرمودند قيمت ها را خداوند  نصوب به یث مبرای توضي  عملکرد بازار در تعادل به حد -3

به مالک اشتر به تعيين قيمت اشاره نمی فرمایند بلکه قيمتی که ننه بنه     53 تعيين می فرماید. و یا حضرت علی )ع( در نامه

  ضرر فروشنده و نه به ضرر خریدار باشد را مالک قرار می دهند .

 نيز چنين بوده است . نسبت به بازار و قيمت ها ایشان و پيامبر اکرم  همچنين عملکرد

احتکنار ، انحصنار ؛    ربنا ؛   البته به شرط اینکه قيمت تعيين شده توسط  بازار ناشی از یک بازار سالم باشد . و مسنائلی چنون  

 و ... در آن نباشد .رانت ؛ واسطه گری ؛ 
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اما تفاوت ماهوی بازار اسالمی با بازار غربی در حد و حدود آن و عملکرد آن اسنت. و   در حقيقت  اسالم نيز بازار را قبول دارد

 است .  غير مسلمان نگاه  یک  این ناشی از جهت گيری متفاوت  نگاه یک مسلمان و

ناسب با هزینه قيمتها مت ) بحث عرضه و تقاضا (چنين بازاری قيمتهای منصفانه ای تعيين خواهد کرد و بر اساس ساز و کار بازار 

 هر کاال و نيز ميزان دردسترس بودن آن تعيين خواهد شد .

شاید بطور ساده بتوان گفت به عنوان مثال قیمتی برای خرید منصفانه است که اگدر  ، در خصوص قیمت منصفانه 

بفروشد مزد ( ) به استثنای کاردر همان زمان و شرایط خریدار تصمیم بر فروش آن گرفت بتواند آن را با همان قیمت 

 و بالعکس .. 

متاسفانه  امروزه به یک کاال تبدیل شده است . در حاليکنه نقنش آن کنالً    که حمایتهای تامين اجتماعی و اقتصادی  -4

 چيز دیگری بوده .

 بعنوان مثال سازمانهای بيمه بدنبال افزایش سود هستند . در حاليکه بيمه باید یک صنعت کامالً غير انتفاعی باشد .

شامل افرادی نيز  حمایت های  اقتصادی بالعوض اینکه  از سوی دیگر افراط هایی  نيز اتفاق افتاده است . از جمله ين همچن

 شده  است که اساساً مسکين و درمانده نيستند .

  ميتوان مشاهده کرد . ) حتی با درآمد مکفی (جامعه  را در گروه های مختلف ی بالعوض این نوع کمک هاو 

.  ی است که توسط  دولت انجام منی شنود   ضوعی که نياز به توضي  تکميلی دارد ؛ بحث زمينه سازی هایآخرین مو -5

 و نهاد های اقتصادی جزئی برنمی آید . بدیهی است بسياری صنایع بزرگ و کارهای زیر بنایی از عهده افراد 

 توليد نيز بوسيله دولت قابل اجرا می باشد.و البته مسائلی همچون مدیریت بانکها بعنوان یکی از ابزارهای زمينه ساز 

این نوشتار الزم نيست . ولی آخرین نکته در اینن خصنوص اینکنه     خصوص موضوعات مذکور ؛ در توضي  بيش از این در

 , خواهد داشت .  امروزه مشاهده می شود بانک نيز در اقتصاد اسالمی نقشی متفاوت با آنچه 

صادی است که در پایان سال دارای سود می باشد . در حاليکه بانک فقط یک واسطه و در حال حاضر بانک ؛ یک بنگاه اقت

) مگنر فقنط     محلل برای سرمایه گزاری و مشارکت باید باشد . و حتی یک ریال سود بانک نيز معنی ندارد و مجاز نيست .

 کارمزد هزینه ها . آنهم با رعایت کارآیی(

عمليات ربا دار بانکها که محصول  اقتصاد وارداتی غربنی اسنت ؛ چننان سناختار     انه متاسفو این هم بر می گردد به اینکه 

معيوبی ایجاد کرده که حتی اغلب  اقتصاد دانان اسالمی نيز فقط در صدد این هستند که با جنایگزینی ننام ربنا بنا ینک      

 نمایند .برطرف یا  جنبه غير اسالمی بودن آن را کاهش وکنترل آن  , تا حدودی مفهوم دیگر و 

 در حاليکه نظام بانکی می تواند بدون سود هم کار کند . و کاراتر هم باشد . و باید هم چنين شود . انشاءاهلل .

 

 *** تغییرات ذاتی و درونی حلقه های اقتصادی 

 
وع سنازمان اجتمناعی   از جمله حلقه های اقتصادی هم که یک نن ) جزء ذات و البته الزمه حيات یک سازمان اجتماعی است . و ؛ تغيير 

 مستثنا از این قاعده نيست  و همچنان که گفته شد بر اثر عوامل درونی و بيرونی مدام در تغيير است . ( می باشد

 را بصورت اجمال می توان بدین شرح عنوان کرد :می شود این تغييرات  مثبت که باعث  عوامل درونی 

 ميل به بقا  -1

 ميل به کمال  -2

 سکون فرار از یکنواختی و  -3
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تنز    چيزی مشابه اندیشنه  که باعث ميشود ) ...   اقتصادی و  –فرهنگی  –رشد علمی  از جمله :اجزای درون هر حلقه رشد  -4

 (اتفاق بيفتد  و در نتيجه سنتز ، و آنتی تز 

 مسابقه و رقابت با سایر حلقه های اقصادی  -5

 آموزه های وحيانی و نيز کشف و شهود  -6

 بطور واض  و مشخ  باشد ( نياز ) بدون اینکه نوع آن  ی و تغيير به تعال احساس نياز  فطری -7

 بدین شرح می باشد : که باعث تغييرات می شوند ،درونی  و برخی عوامل منفی

 ) که البته در ميل به کمال نيز تا حدودی نهفته است (برتری جویی  -8

جویی و برخی نيز از حس لذت طلبی نشات می گينرد   ) که تاحدودی ناشی از حس برتریارنی ذتمایل به اسراف و تبذیر و خوشگ -9

) 

 حسادت و قبطه  -10

 تنبلی و سستی ) که باعث  از دست دادن فرصت ها می شود ( -11

 فردی و گروهیبی برنامه گی و بی نظمی  -12

 

 *** آیا تغییرات حلقه های اقتصادی ؛ نامطلوب است ؟
 همچنان که گفته شد قطعاً پاسخ منفی است . 

ه بخواهيم و یا نخواهيم  این تغييرات اتفاق می افتد . اگر با شناسایی عوامل درونی و بيرونی و ميزان شندت عملکنرد آن   و چ

بتوانيم حرکت کنترل شده و در جهت مثبت برای حلقه ها ایجاد نمایيم  نتيجه آن از تعادل خارج نشدن هنر حلقنه و نينز از    

 خواهد بود .ه کلی اقتصادی جامعه ( ) حلقتعادل خارج نشدن کل اقتصاد جامعه 

) کنه در ذات  ممکن است مدتی بتوان جلوی تغييرات را گرفت و یا آن را کند کرد ؛ ولی چون سرچشمه هنای عوامنل تغيينر     

متوقف نمی گردد ؛ فشار تغييرات جمع و متمرکز شنده و در لحظناتی کنه قابنل مهنار کنردن        انسانها قرار دارد ( در ذات هستی و

 )همچون جمع شدن آب چشمه پشت سنگ سخت ( د بود ؛ تغيير کلی تری ایجاد خواهد کرد.نخواه

و در آن موقع  خسارات و مشکالت فراوان تری ایجاد خواهد شد و تا مجدداً تعادلی در هریک از حلقه ها و نيز در حلقه کلنی  

 اقتصاد جامعه ایجاد گردد , هزینه های زیادتری باید پرداخت گردد .

 می توان دید . جوامع را در مسائل اجتماعی و سياسی ته نمونه چنين رفتار و اتفاقاتو الب

یک حقيقت است . ولی با اتخاذ سياست مطلوب در قبال آن منی تنوان    ؛ ولذا سخن پایانی این قسمت  این است که تغييرات

 آن را در کنترل داشت تا در عين حال  تغيير ؛ تعادل آن حفظ گردد . 

 خواهد بود . تعادل پایدار و در حرکتان مفهوم  و این هم

 

 :در خصوص  حرکت متعادل حلقه های اقتصادیپایانی نکته  دچن*** 

 
 حرکت حلقه های اقتصادی ) تغيير و تحول دائمی آن ( اجتناب ناپذیر و بلکه اگر کنترل شده باشد ؛ مطلوب است . -1

 حرکدت از نوع کون و فساد نيست . بلکه از نوع  طالح فلسفی ( ) به اص تغييرات اتفاق افتاده در حلقه های اقتصادی -2

) کنه  است . بدین معنی که هيچ اتفاق ناگهانی در اقتصاد نمی افتد . و همه اتفاقات نتيجه تحوالت تندریجی اسنت .   

 البته سرعت آن کند و تند می تواند باشد .(
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یداری های  کوتاه مدت و یا بلند مدت اتفاق می افتند .  برخی ناپا ؛ه در حلقه های اقتصادی در اثر حرکت اتفاق افتاد -3

جنبه ها و آثار این ناپایداری ها هسنتند .  آنها  همه  که  و ... –فقر  –شکاف طبقاتی  –رکود  –تورم  –مثالً بيکاری 

شناخه و  در یک محدود و یا در سط  کالن اقتصادی ،  در حد بلند مدت ،  که بصورت کم و یا زیاد ، کوتاه مدت و یا

 یا بطور گسترده ، بروز می کنند .

با توجه به اینکه عامل اصلی این ناپایداری ها  برمی گردد به اینکه تعادل اقتصادی حلقه های مورد نظر به هم خورده  -4

است ، راه کار اساسی و زیر بنایی حل این بحران ها نيز بوسيله برقراری مجدد تعنادل در حلقنه هنای مزبنور انجنام      

 د .خواهد ش

طبيعتاً برنامه ریزی ، کنترل و نظارت بر حرکت منطقی و وعقالنی حلقه های اقتصادی وظيفه دولتمردان هر جامعنه   -5

تنها باید از هرگونه تصميمات شتاب زده و عجوالنه و نيز تصميمات و قوانين یک بعدی که باعث به ه ای است . آنها ن

عوامنل دروننی و    با مطالعه لحظه به لحظنه  گيری کنند . بلکه هم خوردن تعادل حلقه های اقتصادی می شود ؛ جلو

 جلوگيری شود .  بر تعادل حلقه هاعوامل ؛ بيرونی حلقه ها ، مکانيزم هایی انتخاب کنند که از تاثير مخرب آن 

ل در خصوص سرعت حرکت حلقه ها و سرعت و ميزان تاثير پذیری آنها از محيط بيرونی و درونی ؛ پارامتر هایی قابن  -6

) الکتریکی و مکانيکی ( ارزیابی و محاسبه می باشد . یکی  این پارامتر ها  ، به مانند  ثابت زمانی مطرح در مباحث فنی 

همچنين با کمک مباحث سيگنال و سيستم ها  ميتوان واکنش حلقه های اقتصنادی را نسنبت بنه     می تواند باشد . 

 تصاد ؛ بطور کمی محاسبه کرد . مباحثی همچون کشش ها و چسپندگی های  مطرح در اق

) به جای اصنطالح  روش نظری ارائه شده در این مقاله بر مبنای تعریف حلقه های اقتصادی بهر حال ادعا می شود که  

قابليت انطباق بيشتری با واقعيت های اقتصادی داشته و همچنين قابليت بکار گيری ابزار   رای  بنگاه اقتصادی و امثالهم (

 ضی در تحليل مسائل اقتصادی را به همراه خواهد داشت .قویتر ریا

) بنه مشنابهت جرینان    از جمله این ابزار قدرتمند ریاضی مباحثی مشابه : مدارهای الکتریکنی شنامل جرینان اقتصنادی     

ل طرح ، برآورد و و ... قاب ( الکتریکی) به مشابهت منابع توليد  –) به مشابهت بار ذخيره شده در خازن ( پس انداز  –( الکتریکی 

 تخمين ،  محاسبه و پيش بينی خروجی ها ، خواهد بود .

و  چه خوب است مبدء و مبتکر این شاخه جدید از علم اقتصاد  در جهان ؛ اقتصاد دانان مسلمان باشند . و آنهنم در  

 تدوین و تبيين اقتصاد قدرتمندی بنام اقتصاد اسالمی .

 

 

 خالصه و نتیجه گیری :**** 

 
) و البتنه بسنيار مهنم و شناید     می باشد ؛ یک هندف مينانی    در جامعه  اقتصادی که یکی از ارکان برقراری عدالت عدالت

 اهداف یک دولت عدالت محور خواهد بود .  قسمت اعظم (

ینن  برای تحقق عندالت اقتصنادی ارائنه داد ؛ ا   ) و در عين حال علمی و قابل دفناع (   برای اینکه بتوان یک راه کار عملياتی

مقاله با شکافتن مفهوم عدالت اقتصادی و شرایط تحقق آن در جامعه این استدالل را مطرح ساخت که تحقق عدالت 

اقتصادی به معنی محقق شدن عدالت در هریک از اجزای جامعه ميباشند . اینن عندالت هنای کوچنک در هرینک از       

 های اقتصادی تعریف گردید .اجزای جامعه تحت عنوان تعادل و هریک از اجزا ؛ تحت عنوان حلقه 

و این مسئله بررسی شد که تعادل این حلقه ها از نوع ثابت الیتغير نيست بلکه دائماً این حلقه ها تغيير منی کننند و   

  این تغيير از نوع حرکت می باشد . 
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ی معرفنی  و در نهایت شرط ثبات و پایداری جامعه در کنترل و برنامه ریزی صحي  برای حرکت حلقه هنای اقتصناد  

 گردید .

 

 :که در این مقاله دیگر مجال آنها نیست  سایر مباحث باقی مانده*** 

البته با توجه به جهت گيری این مقاله در خصوص بررسی و تحليل ضنرورت تعنادل اقتصنادی بنرای تحقنق عندالت       

 اقصادی ؛ طبيعتاً بسياری از مباحث قابل طرح نبوده و یا بصورت اجمال از آن گذر شد .

اما طبيعتاً برای بررسی کامل تعادل و تحقق آن می بایست چنين مباحثی بدقت مورد بررسی و موشکافی قرار گيرد.   

 که از جمله :

 حيط زیست م بارابطه تعادل  -1

 رابطه تعادل و کارآیی  -2

 رابطه تعادل و توزیع و باز توزیع  -3

 و حلقه اقتصادی متعادل تعریف انسان متعادل  -4

 ی مصرف کننده مطلوبيت متعادل برا -5

 و منحنی های تعادل  بررسی و ارائه معادالت  -6

 تدوین و تبيين شاخصه های تعادل و ارتباط آن با معادالت تعادل اقتصادی  -7

 اقتصادیبررسی مکانيزم های  استحکام بخشی به تعادل و پایداری تعادل  -8

 -کنندی رشند اقتصنادی     –کناری  بي –تورم بررسی آثار عدم تعادل همچون بروز پدیده های  منفی اجتماعی :  -9

طمع  –حرص  -تبذیر –اسراف  –اتراف  –اتالف  –سرقت  –گرانفروشی  –رانت خواری  –احتکار  –ربا  –رشوه 

 و...  –رشد بی رویه و یک طرفه برخی افراد و یا بنگاه های اقتصادی  –

شنفافيت   -ی و اجتمناعی ( ) اقتصناد امنينت   –بررسی آثار مثبت بر قراری تعادل اقتصنادی همچنون : آرامنش     -10

انعطاف پنذیری   –همه جانبه نگری  –تناسب داشتن قوانين با افراد و موضوعات  –هماهنگی قوانين  –اقتصادی 

 زهد و... –فرهنگ قناعت  –

در واقع در بحث زمينه هنای برقنراری و ینا عندم برقنراری       ،  برخی از این آثار مثبت و منفی الزم به توضیح است

بعنوان نتيجه تعادل نيز می تواننند بررسنی   آنها  . ولی بهر حال  ) که تا حدودی اشاره شد (بل بحث هستند تعادل نيز قا

 گردند . چرا که برقراری تعادل می تواند موجب ایجاد و یا دگسترش این آثار شود .

 و امثالهم   -11

 که هریک از  این ها مناسب مقاالت و یا کتاب هایی جداگانه هستند . 

 ال تشکيل یک شاخه جدید علمی ؛ این بررسی ها و پيچيدگی ها را نيز خواهد داشت .و بهرح 

 

 والسالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته 

 

 ) در نگارش این مقاله به این منابع مراجعه شده است ( منابع :
 قرآن کریم  -1

 نه  البالغه ترجمه مرحوم دشتی  -2

 د؛يفرد، سع ی، فراهان6شماره  ،یمجله اقتصاد اسالم اسالم یقو اخال یحقوق یآموزه ها هیدر سا یتعادل اقتصاد -3

 ینيماه ینيداحمدحسيس     ست؟يچ یتعادل اقتصاد -4
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 رضا ديس ،یني، حس9شماره  ،یمجله اقتصاد اسالم  یرفتار مصرف کننده در اقتصاد اسالم هیّمفروضات نظر -5

 داود ،ی، الهام3فصلنامه مکتب اسالم، شماره     یاخالق در اقتصاد اسالم تیاولو -6

 ابوالحسنی هستيانی، اصغر  تحليل عدم تعادل در اقتصاد ایران )قبل و بعد از انقالب اسالمی( -7

 ربازی، عسگر د27مجله حوزه و دانشگاه، شماره    )ع(یعل رهيدر کالم و س یعدالت اقتصاد -8

 
 

 یدم تعادل اقتصادتعادل و ع دگاهیاز د رانیا یاسالم یجمهور ی( قانون اساسیاصول )اقتصاد یبررس -9

، 14, 13السنالم(، شنماره    هين دانشنگاه امنام صنادق )عل    یمجله پژوهش

 اصغر؛ ،یانيهست یابوالحسن

 فاطمه لشگری تعدیل ثروت واجرای عدالت اقتصادی) از دیدگاه آیات و روایات( -10

 یديجمش نيمحمد حس   ینيامام خم یاسيس شهیمفهوم عدالت در اند -11

 د؛ي، اخوان، حم10صادق، شماره  شهیمجله اند تيابن خلدون و آدام اسم یاقتصاد اتینظر یاجمال سهیمقا -12

 حسن ،ی، نظر35شماره  د،يفصلنامه نامه مف    و اسالم کیاز نظر ها یعدالت اقتصاد -13

        خاينجمه ک ینياز منظر امام خم یتحقق عدالت اقتصاد یساز و کارها -14

      یجواد محدّث     موازنه دخل و خرج  -15

 تعادل یکيبرداشت مکان یفرانسو یاقتصاد و بوم شناس 1یکيآنتروپ هیظرن یبه سو -16

 ، ؛ 3دانشگاه امام صادق )ع(، شماره  یمجله پژوهش

  ويدانشگاه توک یاستاد افتخار yoshiro Tamanoi یتامانوئ رويوشی

 تاما  یسائ یميو ش کیزيف قاتيمحقق مؤسسة تحقAtsushi Tsuchida دايتسوش یآتسوش

  ويتوک یتوتسوباشياقتصاد دانشگاه ه اريدانش Takeshi Murotaتامورو یتاکش

 دانا ترجمة احمد فرجی

 یهاد ديس ،یني، حس5شماره  ،یمجله اقتصاد اسالم     ربا میتحر یحکمت ها -17

 سيد مهدی طاهری    در حوزه عدالت یمطهر ديآراء شه -18

 یمصطف ،ی، نوروز 3و2فصلنامه کتاب نقد، شماره      معاصر یايو دن نید -19

 نيحس ،ی، توسل10فصلنامه نقد و نظر، شماره     جان رالز هیعدالت در نظر یمبنا -20

      کار در حد توان -21

       یاقتصاد اسالم لياسالم و علم تحل یو اقتصاد: نظام اقتصاد نید -22

 نيدحسن ي، منذر قحف / مترجم: س18شماره  ،یفصلنامه اقتصاد اسالم        

 یرمعزيم

 ديمج ،یی، رضا18شماره  ،یمجله اقتصاد اسالم    بر بازار کار یفقهقواعد  یآثار برخ -23

 رهبر       یمحمد تق نيحجه االسالم والمسلم    عدالت و اصالح فرهنگ مصرف -24

 ثابت      ديعبدالحم ديس   بشر یاقتصاد و رفتار اقتصاد تيبه ماه ینگاه -25

 7شماره  ،یسالمفصلنامه اقتصاد ا    است؟ یاسالم ران،یا یاتينظام مال ایآ -26

      یسارو یغفار نيحس    قرآن و نقش زمان و مکان در اجتهاد -27

 )س( ینيحضرت امام خم یفقه یمبان یاز کنگره بررس یمقاله ا

  ديمج ،یی، رضا35شماره  د،يفصلنامه نامه مف ت؟يعدم مشروع ای تيمشروع ؛یحکومت یاتهايمال -28

 یعل ا،ين ی، معصوم15شماره  ،یاسالمفصلنامه اقتصاد      بازار مطلوب، رقابت کامل -29

، 12, 11السنالم(، شنماره    هين دانشنگاه امنام صنادق )عل    یمجله پژوهش یاقتصاد اسالم یعلم یها هیو ساختار نظر یروش شناس یمبان -30

 نيحس وضلو،يع

 د؛ي، ناظمان، حم3السالم، شماره  هيدانشگاه امام صادق عل یمجله پژوهش    علم اقتصاد چگونه علم شد -31

 محمد ساجدی     یشه نو در اقتصاد اسالمی اند -32


