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 این مقاله بدلیل مطرح کردن  ایده های  جدید  در اقتصاد  مشمول  عناوین مختلفی از کدهای طبقه بندی:   jelتوضیح در خصوص کد 

-O1  - O2 – O4 – H23-B41-G17-G21-A13-C5-D1-D18-D31-D5-D46-I14می گردد . که از جمله :  jelسیستم 

I3-P4 – Z19    اقتصاد  –بهره وری –توسعه و سیاست های اقتصادی  –توسعه اقتصادی –بدلیل انکه مباحثی همچون رشد اقتصادی

–روش شناسی اقتصاد –مصرف کننده  –رفتارهای اقتصادی خانواده  –روت توزیع ث –نابرابری –تئوری ارزش  -رفاه و فقر –دینی 

 مدل سازی و ... مورد نظر مقاله و مطرح شده است . –ارزشهای اجتماعی  -اشتغال

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

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

 توضیح دهد .

 .باشد  طراحی  سیاست ها –توسعه اقتصادی = O2اما بهرحال  طبقه بندی نزدیک تر به کل مقاله می تواند  بر اساس کد  

 

 مکمل یک دیگر می باشند . "دی  مقدمه عدالت اقتصادی تعادل اقتصا"این مقاله  و مقاله **
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 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

 انديشه اي جديد در اقتصاد اسالمي
 

 

 

 ساختار مقاله :

 قبل از مقدمه / تعریف اوليه -1

  مقدمه -2

 شكل گيری اندیشه  -3

 مبانی فلسفی - اشكاالت اساسی در همه انواع تعاریف موجود -4

 د مبانی فلسفی اندیشه جدی   -5

 ، در نگاه جدید  اصول کلی / اهداف  -6

 تعاریف / واژگان جدید  -7

 چهارچوب و ساختاری جدید در نظریه اقتصاد اسالمی  -8

 ی جدیدشاخص ها / مالک ها -9

 زیر بخشهای نظریه جدید برخی  -10

 

 عدالت اقتصادی  –عدالت  – هدف اقتصاد –اصالت کار  –: اقتصاد اسالمی  کلمات کلیدي

ی چون شهيد صدر و عالمه عی دارد نگاه جدیدی به اقتصاد اسالمی ارائه نماید . نگاهی که از نظریات متفكرین بزرگاین مقاله سچكيده : 

 گرفته اما در بسياری موارد با نوع نگاه آن بزرگواران متفاوت است . مطهری نشأت

 . دیشمندان و اقتصاد دانان مسلمان دنبال ميشودبا آنچه امروزه توسط ان است  متفاوت است که  هدف این مقاله ارائه جهت گيری دیگری

چرا که تصور نویسنده این است که گرچه تالشهای ارزشمندی در خصوص تبين اقتصاد اسالمی صورت گرفته است ، اما چون همه این 

 تالشها  بر مبنا و شالوده اقتصاد غربی بنا نهاده شده  است ، نميتواند جهتی متفاوت داشته باشد .

اله می خواهد اثبات کند که راه سومی جز آنچه غربی ها می گویند و آنچه متفكرین اسالمی انتخاب کرده اند ، نيز وجود دارد . و این این مق

 راه سوم ارزش اندیشيدن در خصوص آن دارد .

همه اقتصاد غربی را نفی کنند . و  ت نكرده اندأبرخی متفكرین اسالمی اشاراتی به این راه سوم داشته اند اما همانها هم به نظر ميرسد جر

 بهرحال مقدمات آنرا جزو بدیهيات در نظر گرفته اند .

 . تغييرات بزرگ وقتی اتفاق افتاده است که زیربناهای فكری ) وجدان شده (  به چالش کشيده شده است بهرحال 

 

  الف ( قبل از مقدمه / تعریف اوليه

 

ته اشاره کرد که اغلب واژگان ، با مفهوم های تعریف شده وکاربرد های مشخص می باشند . و لذا قبل از هر کالمی  باید به این نك اول :

م واژه ایجاد مفاهيم و نگاه های جدید باید همراه باشد با استفاده از واژگان جدید و یا  در صورتی که نتوان واژه جدیدی ایجاد کرد باید مفهو

 ان کرد .مورد نظر را قبل از کاربرد ، بدرستی بي

بدین منظور در این مقاله آنچه از کلماتی که بكار برده می شود اگر به مفهوم خاصی بكار رود ، تعریف خاص آن نيز بيان خواهد شد . و 

 خواننده محترم باید کلمه مورد نظر را در همان مفهوم بررسی فرمایند .
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جود است و برای اهل فن شناخته شده ، جستجو کنيم ، هيچ راه حل تازه : اینكه اگر روشها و راه حل های مسئله را فقط در آنچه مو دوم

ای نخواهيم یافت . مگر اینكه ابتدا فرض کنيم راه حل دیگری نيز برای مسئله موجود است که مكن است تا کنون هيچ سخنی از آن نرفته 

 باشد . 

گاه روشی جدید مطرح شده است که به هيچ عنوان نيز سابقه و نقاط عطف زیادی در تاریخ نشان داده است که . این فرض محال نيست 

 قبلی نداشته .

و اگر چنين نبود ، اکنون می بایست همچنان بار خود بر پشت استران می بردیم و شاید حتی می بایست شكار خود را خام خام می 

 خوردیم !

 

 :  ب( مقدمه
 

دان برجسته ظهور پيدا  ها اقتصادصدنظری برای اقتصاد تدوین نمود تا کنون از زمانی که آدام اسميت در جهان غرب  قوانين کالسيك و 

 و گاه متضادی در این خصوص به جامعه بشری عرضه داشته اند . ، مختلف  کرده اند و نظریات متعدد

ابزاری به اقتصاد و اجزای آن ) اما آنچه در همه این دوران ها مشهود است ، سير رو به تعالی این نظریات است . بگونه ای که از نگاه های 

درک و فهم بشر و... ( همه نشان از این دارد که روز به روز   HPIو  HDIیعنی افراد و جامعه و ... ( تا اندیشه های شاخصه های انسانی ) 

 از واقعيت های جهان هستی بيشتر شده و به عبارت دیگر بشریت به سمت  دوران بلوغ خود پيش رفته است . 

الیل مختلف ) از جمله استقالل کشورهای مسلمان ( دو سه دهه است که این بحث بين اقتصاد دانان مسلمان نيز مطرح شده است . و به د

 آنان نيز در صدد بومی سازی این اندیشه ها در چهارچوب هنجارهای خویش هستند . 

بنام اقتصاد وجود نداشته است . امّا بی گمان آکادميك کردن گرچه نباید تصور کرد قبل از طرح این مباحث ، در کشورهای اسالمی چيزی 

 این بحث و آنهم با شكل و شمایلی برخواسته از اندیشه غربی بر می گردد به همين سالها .

 نگرانی اندیشمندان و متفكران اسالمی از این است که کشورهایشان از قطار پر سرعت پيشرفت وتعالی جهان بيش از این عقب بماند . 

از طرف دیگر مبانی فكری و اندیشه اسالمی آنان ، نميتواند آنان را به پذیرش بی چون و چرای مسير رفته غربی ها ، قانع سازد . و در 

تالش فراوانی کرده اند و می کنند که با استخراج  مفاهيم و روشهایی مبتنی بر اصول دینی ، بتوانند از محصول فكر  ، چالش بين این دو

 عنی دانسته های علم اقتصاد ( در راه سعادت و پيشرفت ملت خود بهره ببرند .بشری ) ی

یت آبررسی  موضوع اقتصاد در چهارچوب  معارف دینی پرداخت ، شهيد   به  بی گمان  اولين متفكر برجسته اسالمی که بطور نظم یافته

برجسته دیگری نيز به کنكاش در این موضوع پرداختند  . که در  اهلل صدر بود . و البته پس از ایشان در هریك از کشورهای اسالمی افراد

دستاورد های هریك پرداخته شود ) و البته خوشبختانه امروزه با گسترش زیر ساختهای ارتباطات ، امكان دسترسی  جای خود الزم است به

 (ت چنين بزرگانی به نحو مناسب استناد می شود . افراد بيشتری به نتایج این تحقيقات فراهم گشته و در مقاالت و سمينارها به تحقيقا

 قصد آن نيست که به سخن و عقاید این بزرگان و یا حتی علمای اقتصاد در غرب اشاره شود .اما در این مقاله 

رح سازد و چرا که هدف نوشتار بيان و تحليل عقاید موجود و نتيجه گيری از آن نيست . این نوشتار می خواهد روش و نگاه جدیدی را مط

 لذا اتفاقاً نمی تواند و نمی خواهد این عقيده را مستند به سخن دیگران کند . 

در این مقاله دید . امّا به دليلی که در بخش بعد )قسمت ج(  شده  گرچه در برخی  آثار آنان نيز می توان  اشاره هایی به روشهای مطرح

 ا استناد به  اندیشه های قبلی باشد ، نمی توان گفت اندیشه ای  متفاوت است .گفته خواهد شد ، اصوالً بيان یك اندیشه جدید اگر ب

 و بلكه نهایتاً تغيير یافته همان حرفهای قبلی است .

ل و از دید نویسنده ، این مقاله صرفاً بيان یك اندیشه جدید است و زمانی که این اندیشه خواست به نظریه تبدیل شود ، آنگاه نياز به استدال

 ن سایر عقاید خواهد بود تا بتواند در بوته نقد قرار گيرد . بيا

 براي ارائه يك انديشه جديد  از عقايد و نظريات سايرين نیز آگاهي داشت . ؛ گرچه خوب است و بلكه الزم است
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 ج( شكل گيری اندیشه 
 

یك فكر منسجم و  "آنچه مور نظر نویسنده می باشد : تعاریف مختلفی در خصوص این واژه صورت گرفته است اما اجماالً  تعريف انديشه

 می باشد . "دارای غایت  ؛جهت دار

 : اندیشه ای است دارای ساختار منظم و قابل نقد بوده که همه ابعاد مورد نظر در جهت هدف را شامل می باشد . تعريف نظريه ) فرضیه (

دانند ( : نظریه ای است مقبوليت یافته .)در نزد عده ای از صاحبنظران آن  تئوری ) که برخی آنرا با فرضيه یك مفهوم میمكتب یا تعریف 

 علم خاص (

 است که در ميدان عمل پياده سازی شده است . مكتبی تعریف نظام : 

 در قالب یك نظام می باشد . برای رسيدن به هدف تعریف ساختار : برنامه ها ، راهكارها ، روشها و دستور العملهای اجرایی

ریف علم : این مفهوم در عين سادگی ، ازپيچيده ترین مفاهيم بشری است بگونه ای که شاید بتوان گفت در فرهنگها و مسلك های تع 

 مختلف  هيچ کلمه ای به این اندازه  ، تعریف و شكافته نشده است و البته هرکسی نيز از دید خود آنرا تعریف کرده است .

 ) مربوطه به آن شاخه خاص مورد نظر ( "آگاهی به حقایق وجودی "ر  عبارت است از : اما  تعریف  مورد نظر  این نوشتا

 یعنی شرط اول این است که چيزی وجود داشته باشد . و علم بيان کننده حقایق آن می باشد .

هستند . ) یعنی برخی  شاید بحث واقعيت ها به ذهن خواننده  محترم متبادر گردد . باید گفت واقعيت ها نيز حالت خاصی از حقایق

 حقيقت ها در شرایط خاصی به شكل خاصی بروز می کنند که  می گویيم واقعيت (

 البته ممكن است  این آگاهی بصورت خود آگاهی باشد ) که می توان به آن علم حضوری گفت ( و گاه بصورت دیگر آگاهی است .

 در زمینه اقتصاد .  ؛ يعني آگاهي از حقايق موجود علم اقتصاد ،  با اين تعريف
 

برای تشكيل یك ساختار ) مثالً یك دولت و یا یك سازمان  ( بر مبنای علمی خاص ) مثالً علم اقتصاد ( ، الزم است مراحل فوق به همان 

س از درآید . و پ و سپس این اندیشه ها بصورت مكتب ترتيب طی شود . یعنی الزم است  ابتدا جرقه های فكری به اندیشه تبدیل شود

ار گرفت و از مقبوليت برخوردار شد ، نظامی بر مبنای آن شكل گيرد و از دل آن نظام ، ردر بوته نقد ق ( تئوری ها مكتب ) اینكه این

 ید .آنظر بيرون  دساختار مور

 

رورت این می باشد که به همين دليل و با توجه به اینكه ساختارهای  اقتصادی اسالم هنوز در مرحله های نخستين شكل گيری هستند ، ض

 برسد . ) یعنی ایجاد ساختار اقتصادی اسالم (  ابتدا اندیشه اقتصادی اسالم تدوین شود و پس از طی مراحل فوق به نتيجه مطلوب

 در اين جا سه نكته بسیار مهم و قابل ذکر مي باشد :

را پرش  بزرگ رده و نباید انتظار داشت ما چند قدمبه تاریخ که نظر بيفكنيم ساختار های غربی نيز تقریباً همين مراحل را طی ک -1

 کنيم .

اینكه گفته شد ساختارهای اسالمی هنوز در مراحل نخستين شكل گيری هستند ، باید توجه کرد آنچه امروز تحت عنوان اقتصاد  -2

واقع درختی است کاشته  اسالمی و بانكداری اسالمی و .... مطرح می شود و البته صحبت های زیادی نيز پيرامون آن می شود در

شده در بستر غربی و هرچقدر هم شاخ و بال آنرا اصالح می دهند یا با اسالم نمی تواند سازگار  شود و یا  موجب ناکارا شدن و 

 بی ثمر شدن این درخت می شود . و این موضوع مورد اعتراف اغلب اقتصاد دانان اسالمی نيز هست .  

 ) قسمت د ( توضيح بيشتری داده خواهد شد. راجع به این موضوع در بخش بعد

دقيقاً به که(  باید توضيح داده شود ) آنچه در قسمت قبل در خصوص دليل عدم استناد به سخن بزرگان و سایر منابع مطرح شد ، -3

ان استفاده همين علت است . چراکه هدف این نوشتار طرح اندیشه ای نو در این خصوص می باشد . و لذا نميتواند از  سخن دیگر

کند و لذا استناد به آن نيز بی معنی خواهد بود . گرچه به منظور روشن شدن بيشتر بحث و اهداف آن ، سعی می شود  در 

 انتهای مقاله به سوی فرضيه شدن نيز گامهایی برداشته شود .
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 مبانی فلسفی  –د( اشكاالت اساسی در همه انواع تعاریف موجود 
 

اقتصاد دان و نظرات مطرح شده نمی توان دو دیدگاه کامالً منطبق یافت ، اما جهت گيری کلی دیدگاهها را می توان ن همه آبا اینكه بين 

 در چند دسته بندی قرار داد .

که نگاهی کامالً ابزاری به اقتصاد دارند و گرچه اقتصاد را فقط از جنبه ابزار و لوازم فيزیكی می  کالسیك هاست دیدگاه معروف بهاول 

 نگرند ، بدليل  کشف و استفاده از همان قوانين موجود در هستی ؛ پيشرفتهای حيرت آوری در توليد و رشد اقتصادی ایجاد می نمایند . 

 اما روشها و ابزار این گروه موجب ایجاد شكاف طبقاتی شدید و فقر کمر شكن در جامعه شد . بگونه ای که مخالفين این نوع اقتصاد از درون

 اقتصاد به مبارزه با آن بر خواستند . خود همين

البته دالیل دیگری نيز برای تغيير اندیشه اقصادی وجود داشت و این بود که دیگر روشهای ابزاری و بدون انعطاف آدام اسميت و پيروانش 

 نمی توانست مشكالت اقتصاد را برطرف سازد . و لذا صاحبنظران این رشته را به فكر انداخته بود .

 

را نيز مد  نظر قرار دادند ) البته در حد محدود و در کنار عوامل دیگر توليد ( .  توجه به منابع انسانياقتصاد دانان جدید مباحث  سپس

 اما به همين ميزان نيز؛ نتایج خوبی گرفتند . 

 

و اندیشه  سوسیالیسم جب بروزفقر شدید طبقات پایين جامعه در اوایل دوران عصر جدید و از طرفی تغييرات سياسی و اجتماعی ، مو

 های اقتصادی خاص آن شد .

 بگونه ای که آنها آنقدر از نظام سرمایه داری زخم خورده بودند که از جهت مقابل دچار تفریط شده و اصوالً منكر مالكيت شدند.

 ای دیگر . این نظام نيز اقتصادی را پایه ریزی کرد که نگاهی بسيار ابزاری تر به انسان داشت . اما بگونه

این نظام نيز فرو پاشيد . گرچه آثار این نوع تفكر با درجات کم و لذا موتور محرکه هر اقتصاد یعنی انگيزه های انسانی را از بين برد و البته 

 و زیاد بر ذهن متفكرین باقی ماند .

 

سرمايه هاي ی فكری اقتصاد دانان عصر حاضر ارزش در اوایل قرن اخير دوباره چرخشی در نگاه اقتصاد دانان بروز کرد و امروزه در مبان

 قبل و بيش از سرمایه های  دیگر در نظر گرفته می شود . سرمايه هاي اجتماعيو  انساني

 

جلب شده است و  کمابيش  آثار  اقتصاد اسالميحتی در چند سال اخير توجه اقتصاد دانان غربی به آموزه های اسالمی و چيزی بنام 

 غربی نيز می توان مشاهده کرد .اقتصاد پيكره ای اقتصاد اسالمی را در فكری و ابزاره

 ) نمونه آن به رسميت شناختن و بكار گيری برخی ابزار های ابداع شده در بازارهای اقتصادی اسالمی همچون صكوک و غيره ؛ می باشد .( 

 

 اقتصاد خواهد بود ؟ ولي آيا اقتصاد اسالمي چاره کار و مشكل گشاي همه مسائل بشريت در خصوص
 

 سؤال باید پاسخ داد . سه در اینجا به 

 اینكه ؛ مشكالت بزرگ بشر در خصوص اقتصاد چيستند ؟ و آیا مشكلی در این خصوص وجود دارد که بدون راه حل مانده باشد ؟ اول

 اینكه آیا اقتصاد اسالمی راه حل جدید و بهتری  در خصوص  این معضالت ارائه می کند ؟ دوم

این که آیا آنچه امروزه تحت عنوان اقتصاد اسالمی شناخته می شود ، واقعاً همان اقتصاد اسالمی است ؟ و آیا اگر اختالفاتی هست از  سوم

 نوع سطحی و محدود است و یا اختالفات بنيادی و جهت گيری وجود دارد که حتی نباید آنرا اقتصاد اسالمی نام نهاد ؟

 

 :وقبه سه سؤال فو اما پاسخ 
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باید گفت اگر مشكلی وجود نداشته باشد ، اصوالً نباید به دنبال پاسخ گشت ) به اصطالح سری که درد نمی کند  پاسخ سؤال اولدر 

 دستمال نمی بندند ( 

عه و جهان سوم / توسعه نيافته / در حال توس بجز چند کشور مشخص ، روبرو هستيم با انبوهی از کشورهای در جهان مسئله این است که 

انواع وابستگی های اقتصادی و سياسی و  –توسعه نيافتگی  –بيكاری  –: فقر  هایی از قبيل یا هر اسم دیگری که قرار دهند ، ولی با واقعيت

 و ... –علمی 

) و جای و حتی اگر برخی از این کشورها در برخی پارامتر ها و شاخص هایی که آنهم خود غربی ها بعنوان مالک پيشرفت برشمرده اند 

نظام اختاپوسی سرمایه داری جهان بوده و تجربه نشان داده  و بحث دارد ( به درجاتی از پيشرفت رسيده اند ، متكی بر اقتصاد های غربی

 !به لرزه در آورده اند  یكجا ؛ اقتصاد این چنين کشورهایی را ان که الزم بوده است  هر زم

که  ؛ رزوی پيشرفت و تعالیآورهای دیگر را در جاده ای تاریك بدنبال خود می کشد با کش، بهر حال سالهاست که نظام سرمایه داری 

 . و نخواهند یافت هيچگاه دست نيافته اند

نيز به این دليل ناسازگاری دارد . و خود غربی ها  ؛ سویی کشيده شده است که اصوالً با هدف و هنجارهای دینی هاین جاده باز طرف دیگر 

 محدود ساخته اند . ها معابد و کليسا هعمالً دین را ب

 و اين مسئله  حد اقل از سوي کشوري مانند ايران اصالً قابل پذيرش نیست .

به هيچ عنوان  ،باید گفت آنچه تحت عنوان علم اقتصاد در حال حاضر شناخته می شود  پاسخ سؤال اوللذا در 

 معيشت ارائه نماید . نتوانسته است راه حلی برای مشكالت بشر در خصوص اقتصاد و
که این علم اقتصاد حتی نتوانسته است مشكل  همان چند کشور بظاهر پيشرفته را نيز حل  بخشهای بعدی توضيح داده خواهد شد و در 

 کند چه رسد به کشورهای دنباله رو آنها را . ) و این مسئله بسيار جدی است (

ین و کاملترین دین الهی است که در منابع اصلی خود مصونيت خود را حفظ کرده باید گفت از آنجا که اسالم آخر پاسخ سؤال دومدر 

خالق است ، اگر قرار است مایه سعادت انسانها باشد ، باید بتواند مسائل اقتصادی آنان را نيز حل کند . و اگر این دین از سوی پروردگار که 

 واهد داشت . انسان و هستی است ارائه شده است ، قطعاً این توانایی را خ

متاسفانه در پاسخ به سؤال دوم ذهنيت های غلطی وجود دارد که پذیرش چنين پاسخ روشنی را دچار تردید می کند . و این ذهنيت های 

 بلكه ابهامات ریشه ای را مطرح می سازند .، اشتباه ناشی از مسائل پيش پا افتاده ای نيستند 

که بنا می نهاد  سال ، نظامهای اقتصادی  را هرچند محدود 1400می بایست در طی  ، يت را داردمثالً گفته می شود اگر این دین این قابل

 بر مبنای این دین بنا گذاشته شده اند و اکنون توانایی تحليل و قضاوت در خصوص قابليت های آن  داشتيم .

 آخرین  مدینه فاضله ای ) که آنهم پس از ظهور منجیو یا اینكه گفته می شود الگوی انسان اقتصادی مطرح شده از سوی اسالم فقط در 

 بوقوع می پيوندد ( قابل تحقق است .

ن و یا اینكه گفته می شود کارکرد دین ، بيان چهارچوب ها و باید و نباید هاست . ولی اقتصاد از نوع علوم دنيایی است . که کشف قوانين آ

را بيان کرده باشد ، نباید از ان سازی که هيچ کس نيز انتظار ندارد دین قوانين ساختمان به بشر واگزار شده است . و مثالً مانند علم ساختم

 را مطرح سازد .انتظار داشت قوانين اقتصادی  دین

 اصولی پاک و مقدس و ثابت برای همه دورانها بيان می کند . ؛ چه اینكه این قوانين تغيير پذیر و خدشه بردار هستند . در حاليكه دین

 ه اشكاالت وارد بر پاسخ مطرح شده به اینها محدود نيستند . که پاسخ به آنها نيز مقاالت مستقلی می طلبد . البت

) چه  اما در يك جمله و در جواب همه اينها بايد گفت ، همه اين مسائل بر مي گردد به شناخت هاي محدود و يك بعدي از دين

 در نزد مخالفين و چه در نزد موافقين ( 

پس از مطرح شدن فلسفه هستی و آفرینش که نتيجه آن ارائه دليل نياز به دین و بعثت انبياست وسپس بيان رابطه دنيا  بحث ؛ ادامهو در 

و آخرت  و نيز وظيفه دین در خصوص دنيای انسانها ، تعریف جدیدی از برخی مفاهيم دینی ارائه خواهد شد که می تواند پاسخ اجمالی 

 االت مطرح شده باشد .ولی مناسبی برای اشك

بزک کرده همان عمدتاً باید گفت از دید نویسنده متاسفانه آنچه تحت عنوان اقتصاد اسالمی مطرح می شود ،   پاسخ به سؤال سومدر 

 م و چهره دیگر .اقتصاد غربی است با نا

 به عبارت دیگر مبانی اندیشه ای ( ) اول ماده خام و یا نقطه شروعسه قسمت مهم و اساسی می باشد .  ؛ در طی یك مسير علمی
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 دوم روشها و سوم جهت گيری .
آنچه امروزه عمدتاً  بعنوان اقتصاد اسالمی دنبال می شود ماده خام آن همان ماده خام غربی است . روشها نيز همان روشهای غربی است . 

 ولی تالش می شود جهت گيری آن عوض شود .

و نه اقتصاد  ) که بتواند حداقل همان دستاورد ها را بدنبال داشته باشد ( اقتصاد غربی خواهد بود بدیهی است که محصول چنين فرایندی نه

 . است که هم نتيجه این جهانی داشته باشد و هم نتيجه آن جهانی اسالمی 

 

د بين اقتصاد غربی و گرچه مسائل ظاهری  چون بحث بهره و مسئله مالكيت یا نحوه  توزیع درآمد  جزو چالش ها و تضادهای  موجو 

 اسالمی می باشد . ولی اشكال اساسی همه  نظریات مبتنی بر اقتصاد غربی  در مبانی اندیشه آنها نهفته است .

همه اين اقتصاد غربی بر این پایه استوار است که نياز و تالش برای افزایش سود شخصی یك نياز فطری و طبيعی انسان است .  و لذا 

 اين اصل بنا مي شود که اصل ، تامین و افزايش سود افراد مي باشد .ساختمان عظیم روي 

که اصل این مبانی اقتصادی ، به  جهان بينی آنان برمی گردد . اگر دنيا را اصل بگيریم و هدف را در دنيا بدانيم . البته به این خواهيم رسيد 

 .، بد خواهيم دانست و هرچه که سود انسان را کاهش دهد  ، سود انسان است . و لذا هرچيزی که سود انسان را افزایش دهد خوب

و اگر انسان غربی به قوانين احترام می گذارد و یا این نگاه در نوع افراطی آن ) که اتفاقاً در غرب دنبال می شود ( به اومانيسم ختم ميشود . 

 در نظر می گيرد . به هم نوع خود خوبی می کند از این بابت است که سود خود را در سطح کالن تر

 

البته همين نگاه نيز در غرب سير رشد و تعالی خوبی داشته است و اميد است که در آینده به حقيقت برسد . و آن سير این است که نگاه 

جاد خود خواهانه انسان ابتدا با نگاه فقط به منافع شخص خودش شروع شد . و سپس متفكران دریافتند که رعایت منافع جامعه موجب ای

 سود پایدار تر و بهتری برای فرد می شود .

سپس همين نگاه به سطح کشور و حتی جهانی کشيده شد . و چند دهه ای است ؛ متفكران تفكر  غربی به این نتيجه رسيده اند که نگاه به 

 منافع کلی جهان بجای منافع خاص یك کشور ، منافع بيشتر و پایدار تری را بدنبال دارد . 

 نسلی بجای نگاه فقط به منافع نسل کنونی مطرح می باشد . سال اخير تفكر نگاه فرا و در چند

 1400و اگر در آینده نگاه فرا جهانی ) یعنی دیدن دنيا و آخرت با هم ( فراگير شود ، شاید تا حدودی به آن چيزی برسند که اسالم در 

 مقدار رشد نيز ارزشمند است . بهرحال  تا همين سال قبل می خواست بشر را به سوی آن ببرد .

 اما اجماالً آنچه هم اکنون هنوز وجود دارد و ساختار اقتصاد غربی بر روی آن استوار است ، همان اومانيسم است . و این چالش اساسی دین

 با اقتصاد غربی است .

 موجب  تضاد با دین می شود ؟ولی این موضوع چه اشكالی دارد که انسان دنبال منافع شخصی باشد ؟ و چرا این انگيزه  

این کار اوالً بر خالف نظر دین است . دوماً باید گفت گرچه به ظاهر منافع  کهپاسخ این سؤال در قسمت بعد بطور مفصل بيان می شود 

صاد از یك سطح فردی افراد موجب تدوین قانون برای رعایت منافع مشترک می شود ، امّا در نقاط بحرانی اقتصاد مانند تغيير وضعيت اقت

 به سطح دیگر این مسئله مشكالت فراوانی ایجاد می کند .

عمالً امكان ندارد . چرا که با منافع افراد در تضاد قرار می گيرد و مورد نظر اقتصاد غربی اما از آن مهمتر اینكه پياده سازی الگوهای ایده آل 

يت از قانون کرد ، اما چون قانون نویس ها نيز خود انسانهایی هستند که منافع تبعافراد را مجبور به ، گرچه تالش می شود با تدوین قانون 

) که خاص دین است ( موجود نباشد این تالشها بی ثمر خواهد بود . و آن  اخالق ار این قانون به آنها بر می گردد ، عمالً تا بحث و مضّ

 . بحث  اخالق و تربيت  جز با نگاه به آخرت ؛ معنی پيدا نمی کند

 نيز به توصيه های  اخالقی خود در رابطه با اقتصاد عمل نمی نمایند .  غرب اقتصادی انحتی خود متفكرین روشنفكر

و این موضوع وقتی شدت می یابد که منافع کشورها در تضاد با هم قرار می گيرد .در این صورت حتی می بينيم که اقتصاد دانان مسلمان ) 

 قرار می دهند . خود  فع ملی و کشورو حتی مؤمن ( اصل را بر منا

خود به هين دليل است که چون پشت پرده همه حرفهای زیبای محافل اقتصادی جهانی در خصوص توسعه کشورهای عقب افتاده ، منافع 

 آن کشورها نهفته است ، عمالً هيچ گاه به نتيجه نرسيده است . و البته هيچگاه نيز به نتيجه نخواهد رسيد .
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 نی فلسفی اندیشه جدیده( مبا

 
 بررسي و تبیین مباني انديشه جديد اقتصادي اسالم با پاسخ به چند سؤال اساسي  بدست مي آيد .

اینكه اصوالً هدف از خلقت بشر و جهان چيست ؟ در واقع قبل از این سؤال باید پرسيد که آیا جهان مخلوق است و خالق  ين سؤالاول

وجود است و صرفاً بر اساس مجموعه ای از قوانين فيزیكی و متافيزیكی می باشد و وظيفه ما کشف این قوانين دارد و یا  اینكه جهان بذاته م

 است تا بتوانيم بهره بيشتری از زندگی خود ببریم ؟

می  سؤال  یك بحث فلسفی سنگين است و هدف این نوشتار نمی باشد ، فرض را بر پذیرش مخلوق بودن جهانقسمت دوم اما چون پاسخ 

 خواهد بود . ) اقتصاد اسالمی( مورد نظر  سؤال  را پاسخ می دهيم که پاسخ آن یكی از مبانی نظری اقتصادقسمت اول   گيریم . و

 ( .است شناخت خداوند  هدف  عبادت است ) و یا به تعبيری از حضرت امام صادق )ع(؛ هدف از خلقت  ، طبق گفته خود خالق

 ولی عبادت چيست ؟ 
 سی موضوع بگذارید همين هدف خالق را بررسی بيشتری کنيم و فرض کنيم همه در جهت این هدف حرکت کنند .برای برر

عبارت است از تامين نيازهایی که  ؛ در این حالت افراد یا در حال عبادت هستند و یا زمينه عبادت را فراهم می آورند . که زمينه عبادت

اد . مثالً تامين مسكن / خوراک / پوشاک / تفریح و استراحت / بقای نسل و... زمينه های عبادت موجب می شود تا بتوان عبادت را انجام د

 هستند . که اینها متصل می شود به بحث اقتصاد .

و عرفان بطور شناخت  و) ولی خود عبادت نيز یا عبادت فردی است و یا عبادت اجتماعی که انواع عبادت فردی آن  شامل : تسبيح خداوند

 ی (  / درخواست از پروردگار/ شكر الهی   می شود .کل

می بينيم که دو قسمت از سه قسمت عبادت فردی نيز به نحوی به نعمات خداوند بر می گردد . یعنی فرد عابد وقتی  که نعمات این 

 اد پيوند می خورد .جهانی را برای تامين نيازهای ضروری برای امكان عبادت در خواست می کند ، باز به نحوی به علم اقتص

 و نيز وقتی از نعمات الهی برخوردار شد و شكر الهی را بجا می آورد ، باز هم به نحوی صحبت از مسائل اقتصادی این جهانی می شود .

 ؛ نوع دوم عبادت که کمك به هم نوع است ، خود دو گونه است . یا کمك های این جهانی در راستای تامين ضروریات و نيازهای فردی

 کمك های معنوی و هدایت می باشد . از نوع جهت امكان انجام عبادت می باشد و یا

 و می بينيم که نيمی از این نوع عبادت نيز به علم اقتصاد پيوند خورده است .

. بلكه اتفاقاً  اینكه هدف خالق از خلق جن و انس که عبادت می باشد ، باعث نمی شود که علم اقتصاد به کنار گذاشته شود ،  نتیجه گیري

 برای تامين عبادت بهتر و متعالی تر ، الزم است علم اقتصاد به کمك بشر آید تا امكان بهره گيری بيشتر از نعمات الهی فراهم آید .

که باید پاسخ داد این است که دنيا چيست و آخرت کدام است ؟ آیا اینها در عرض هم هستند و یا در طول هم ؟ و اصل  سؤال دومی

 م است ؟کدا

وتهای ااست . حتی بين متفكرین مسلمان نيز تفبا توجه به جهان بينی های مختلف پاسخ های بسيار متفاوتی به این سؤال داده شده 

ینكه برخی گفته اند هم باید دنيا را در نظر گرفت و هم باید آخرت را و هيچ یك را نباید بخاطر دیگری از جمله ا فاحشی وجود دارد . از 

رد ) و به این سخن حضرت پيامبر)ص( ) و یا امام علی )ع( ( استناد کرده اند که برای دنيایت چنان باش که گویی هزار سال زنده ای بين ب

و برای آخرت چنان باش  که گویی فردا خواهی مرد ( . عده ای نيز گفته اند اصل آخرت است و دنيا دار فانی است و لحظه ای بيش نيست 

قرآن با همين مضامين استناد کرده اند (. عده ای آنها را در طول هم قلمداد کرده اند ) و گاه به این سخن امام علی ) ع( نيز  ) و به آیاتی از

 استناد کرده اند که خذ من ممرکم لمقرکم ( .

ل نبندد در واقع دنيا محسوب نمی شود . ) و عده ای که نو اندیشانه تر نگاه کرده اند ، دنيا را در واقع دلبستن به دنيا دانسته اند و اگر فرد د

 ن نيز به سخنانی از حضرت علی )ع( و سایرائمه در تعریف زهد و ... می باشد (ااستناد ایش

سخن قرآن و پيامبر  دقيق  ولی تصور می کنيم که همه اینها در فهمگرچه همه این نظرات به شكلی صحيح و  قسمتی از حقيقت هستند 

 ( کمابيش  دچار خطا شده اند .)ص(و امام علی ) ع

یك موجود حقيقی است و یا اعتباری ؟ اگر به واقعيت هایی که فيزیك ذرات ،  آیا حقيقت دنيا  بگذاريد ببینیم آيا دنیا اصوالً چیست ؟

ستی ، در بنيادی پرده از آن برداشته است توجه کنيم و نيز مسائلی که در علوم کهكشان شناسی مطرح ميشود در خصوص پيدایش ه

 دقيقتر اثبات می شود . ؛ خواهيم یافت که حقيقتی مستقل بنام دنيا اصوالً وجود ندارد . و البته این بحث با استدالل های فلسفی
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ید در آکه در یك حادثه از ترکيب هيدروژن و اکسيژن بوجود می ؛ آب برای روشن شدن بحث به ذکر مثالی اکتفا می کنيم . فرض کنيم 

 خصوصيات قبلی آنها را  ندارد و سپس نيز بر اثر حادثه  دیگری به گازهای اوليه تجزیه شود . از  کدام حاليكه هيچ

 . و اولی نيست  هست  و یا آن و دومی نيست هست  آیا می توان بين گازهای اوليه و آب بلحاظ هستی آن ؛ تمایزی قایل شد که یا این

 از یك حقيقت هستند . ؟ و یا اینكه  این دو حالت نمایشهای متفاوتی

اين است که دنیا و آخرت حالت هاي متفاوتي از يك حقیقت   ( وجود ندارد آن که در اینجا مجالی برای توضيح بيشتر) حقیقتي 

 هستند .

 پاسخ و نتيجه .و آخرت محل  است  دنيا محل اختيارو انتخاب  

 ر عرض هم هستند و یا در طول هم . بلكه این دو با هم هستند . با فرض قبول  این پاسخ ، دیگر نمی توان گفت آخرت و دنيا د

اگر لب به سخن بگشایيم که خود نمایی کنيم ، این عين دنياست . و  اگر دقيقاً همان رفتار را انجام دهيم اما با این  ، بعنوان مثالی دیگر

 نيت که برای خدا باشد ، همان رفتار تبدیل به آخرت می شود . 

 اتفاق خواهد افتاد .  دیر یا زود نامحدود نيست و آن حادثه تبدیل شدن ،،  در انتخاب انسان زمان این اختيارالبته مدت 

وآخرت را محسوب  اما نكته ای که به بحث ما مرتبط است این که در انتخاب بين دنيا و آخرت اینگونه نيست که یا  دنيا  را اصل قرار دهيم

؛ آخرت را که نتيجه عدم انتخاب دنيا را هدف خود قرار دهيم  اگر  ؛. بلكه  دهيم و دنيا را به حساب نياوریم  اصل قرار را و یا آخرت نكنيم 

دیگر ؛ یعنی در این حالت  .دنياست ، از دست داده ایم اما اگر آخرت را هدف خود قرار دهيم  هم دنيا را بدست آورده ایم و هم آخرت را 

تنها پست و بی ارزش نبوده بلكه  آخرتی محسوب می ه و ... ( ن -افزایش کار آمدی ) بهره وری ( –ن معاش رفتار دنيایی ما ) مانند تامي

 گردد . البته به شرطی که با هدف آخرتی باشد ) و البته طبيعتاً در چهارچوب دین خواهد بود .(

گفته شده ،  این تعریف ین دنيا و آخرت با ایا آکه  محسوب می شود این است سؤال اساسيآخرین نكته در این خصوص که خود یك  

 نيستند ؟ با یكدیگر قابل جمع

 جواب قطعی این است که بر اساس آیات و روایات قطعاً پاسخ منفی است . و فرد یا باید دنيا را انتخاب کند و یا آخرت را .

 می توان اشاره کرد .  1(20 – و شوری 26-و رعد  7 -و روم 15آیه  –) سوره هود یات آدر این رابطه به 

) سخن امام علی )ع( که در اوایل این بخش اشاره شد به این مفهوم نيست که هم دنيا را انتخاب کنيد و هم آخرت را . بلكه نحوه برنامه 

 ریزی کردن فرد برای خویش را اعالم می فرماید (

استفاده و تحليل دقيقتر برخی سؤاالت زیرمجموعه مبانی کلی فوق نيز  البته مبانی فوق پاسخ سؤاالت جزئی تر را می دهد اما به منظور

 مطرح می شود .

آیا دین فقط  اینكه یعنی کارکرد حد اقلییا دین در زندگی  یك کارکرد حد اقلی دارد و یا حداکثری . آاین است که  سؤال چهارم

. ولی کشف قوانين و یا  می باشدبرخی باید و نباید ها حد بيان  درمحدود به رابطه فردی انسان و خالق است . و در مسائل این جهانی 

بجای کلمه  )که صحيح تر استاسالمی بر عهده بشر قرار داده شده است . کما اینكه این تفكر بسياری از متفكرین  ، ایجاد ساختارها

 در عصر حاضر می باشد . روشنفكری بكار رود( 

 بر اساس اصول دینی بنا گذاشته  شود . باید باشيم . یعنی همه اصول زندگی ینکارکرد حد اکثری دو یا باید قایل به 

، باید پاسخ دوم را بپذیریم اما به نظر می رسد موافقين این موضوع نيز دچار تفریط در در اوایل این بخش  البته با پذیرش مبانی گفته شده 

 ورد نياز یك ساختمان را نيز از احادیث استخراج کنند . این قضيه شده اند . و گویی می خواهند حتی تعداد آهن های م

البته در اینكه دین ما دین کامل و جامعی است ، شكی نيست . اما اینگونه نيست که بشر و دستاورد های فكر بشری هيچ نقشی نداشته 

 باشد . 

.  و  قرآن و دیگر هيچ  فقط  بوده اند که می گفتنداین اولين باری نيست که این تفریط اتفاق می افتد و در طول تاریخ کسان دیگری هم 

 لذا کتابسوزی هایی نيز براه می انداختند .

                                                 

1
را بخواهد به او از آن  دنياافزاييم و كسى كه كشت اين  اش مى كسى كه كشت آخرت بخواهد براى وى در كشته 

 سوره شوري (۲۰)  لى[ در آخرت او را نصيبى نيستدهيم و] مى
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 ميشوند . تفریطشده و موافقان نيز گرفتار  هایی هستند که مخالفان گرفتار افراط بهرحال افراط و تفریط ، آفت 

اهداف و شاخص ها را تدوین شده و قابل دسترسی است . و حتی بهرحال به نظر نویسنده مبانی اقتصاد اسالمی در اسالم بدقت و درستی 

 . نيز می توان از مبانی دینی استخراج کرد 

مطرح شده است ولی جزئيات اجرایی آن  چيزی است که قطعاً با بهره گيری از معارف بشری )خصوصاً دستاورها نيز و گرچه کليت  روشها 

رن اخير بدست آمده است ( باید استخراج و بكار گيری شود . و این همان کاری است که و راهكارهای اقتصاد غربی که در طی دو سه ق

 غربی ها در پایان قرون وسطی با بهره گيری از دانش مسلمانان انجام دادند .

 

ه بلحاظ جامعه قبل از طرح سؤال پنجم مطلب دیگری که باید اشاره شود بحث این است که اتفاقاً مشكل مسلمانان ) چه بلحاظ فردی و چ

، این است که باید تكليف خودشان را روشن کنند . یا باید دنيا را انتخاب کنند و یا آخرت را . طبق آیه شان ( در خصوص پيشرفت و تعالی 

خرت را اگر دنيا را انتخاب کنند البته به آنان دنيا داده خواهد شد و در آخرت نصيبی نخواهند داشت . و اگر آ سوره شوری ؛ 20 شریفه

 انتخاب کنند ، هم دنيا به آنان داده خواهد شد و هم آخرت . اما اغلب مشكل مسلمانان این است که بين این دو انتخاب نكرده اند و قسمتی

 از این و قسمتی از آن را بر می گزینند . و این است که نه دنيای درستی دارند و آخرت را که خدا می داند .

را کنار  آخرت را انتخاب کرده اند  و  ی ها ) حد اقل در حد انتخاب اجتماعی ( آنچه رسماً نيز اعالم می کنند ،  دنياالبته باید توجه کرد غرب

 . و به همين دليل نيز دنيای خوبی به آنان داده شده است . گذاشته اند

 

 ؟می تواند این باشد که با توجه به مباحث فوق ، اهداف اقتصاد اسالمی چيست  سؤال پنجم

این خواهد بود که فرضاً جهان بينی اسالمی را بپذیریم که  هدف از خلقت انسان ، عبادت می باشد . و نيز این اصل را سؤال ششم و 

، این مسائل و توضيحاتی که در مطالب فوق اشاره شد چگونه به رابط پيچيده بپذیریم که همه تالش انسان باید برای آخرت  باشد 

 ؟می کند ؟ و اینها چه گونه موجب رشد اقتصادی و توسعه می شوند  اقتصادی ارتباط پيدا

در حد کمترین فقط می بایست هریك از مسلمانان  ،  در حاليكه به ظاهر اگر هدف عبادت باشد و نيز مباحثی چون قناعت و زهد و... 

 تالشی که می تواند قوت ال یموت آنان باشد ، فعاليت نمایند ؟

 قست بعدی مطرح می شود .در  سؤاالت نایپاسخ 

 

  ط(اصول کلی / اهداف 

 

 39 -نجم  "ليس لالنسان اال ما سعی . "قتصاد اسالمی این آیه شریفه باشد که: ااساسی در  بنای اصلی و رد زیبه نظر می رس

مطرح بطور محدود   نيز اسالمی همچون غانم اقتصاد دانانیعنی اقتصاد اسالمی اصالت را به کار می دهد . البته این موضوع توسط برخی 

. در حاليكه انگيزه های تالش و سرمایه  شده است . اما مسئله این است که چگونه می توان ساختار اقتصادی را روی این شالوده بنا کرد

 گزاری افراد کاهش نيابد و بلكه گسترش یابد .

 ا بين کار و سرمایه و مالكيت می دانند .توزیع سود حاصل شده  رعمدتاً اقتصاد دانان ؛ بهرحال 

 در این ميان بحث رشد اقتصادی و توسعه چه وضعيتی پيدا می کند ؟ 

سؤال اساسی که اقتصاد غربی از اقتصاد اسالمی دارد این است که فرضاً بتوان ساختار اقتصادی را روی چنين بنيانی بنا نهاد .   خصوصاً  و

 تصاد سرمايه داري غرب کاراتر و مؤثر تر خواهد بود ؟به چه دلیل چنین اقتصادي از اق

اگر بخواهيم جواب سؤاالت فوق را با معيارهای اقتصاد غربی بدهيم ) که اغلب اقتصاد دانان مسلمان به چنين تالشی مبادرت می ورزند ( 

مجبور خواهيم بود تغييراتی را در مفاهيم  البته پاسخهایی نيز خواهيم یافت . ولی مشكل اصلی الینحل باقی خواهد ماند . چرا که اوالً

 اسالمی صورت دهيم که اغلب آنر از محتوی تهی خواهد کرد . و آنرا به نوعی تبدیل به همان اقتصاد غربی خواهد کرد . 

، امروزه از سوی  كی و سود بان برتری اقتصاد غربی را همچنان حفظ خواهد کرد . الزم به یاد آوری است نقاط اختالف مانند بهرهو در ثانی 

 ینده با اقتصاد غربی روبرو باشيم که اصوالً بهره را حذف کرده است .آخود اقتصاد غربی نيز مورد چالش قرار گرفته است و ممكن است در 

 همچنان غربی است و نه اسالمی . چرا که جهت گيری این دو مختلف است .؛ اما  آن چنان اقتصادی 

 و مالک ها را بر اساس زیر بنای فلسفی اسالمی  ، بازنگری و بومی سازی کنيم . لذا ناچاراً باید اهداف 
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مطرح می شود )همچون  رایج ) اقتصاد غربی ( آنچه بعنوان اهداف اقتصاد بپذیریم  این نكته بسيار بسيار مهم است که؛  برای ادامه بحث

و ...( اینها وحی نبوده و  –کاهش تورم  –درآمد سرانه  –افزایش توليد  –توزیع درآمد  –توسعه انسانی  -توسعه اقتصادی  –رشد اقتصادی 

 و از همه مهمتر اينكه بهترين اهداف نیز نیستند .نيستند . و قوانين فطری بشری غير قابل خدشه نيز نيستند . 

م کرد . و در نهایت آنرا با اهداف اقتصاد بگذارید اهداف دیگری را مطرح سازیم و سپس ارتباط  آنرا با زیربناهای اسالمی خود بررسی خواهي

 ، شاخصهایی برای ارزیابی این اهداف بيان خواهد شد . های بعدی  غربی مقایسه خواهيم کرد . و در قسمت

 –تعادل اقتصادی ) بجای توزیع ثروت و یا توازن اقتصادی ( –عدالت در اقتصاد اسالمی می توانند اینها باشند :   کلي اهداف

کار آمدی )  –اقتصادی  و استحكام  استواری -بلوغ اقتصادی ) بجای توسعه یافتگی ( –قتصادی ) بجای رشد اقتصادی ( تكامل ا
 شكر گزاری اجتماعی  – بجای بهره وری(

توانایی های انتخاب  -علم و دانش –رضایت عمومی  –اشتغال را به این شرح معرفی کرد :  اهداف کوچكترو سپس می توان 

 –ميزان ایثار  –قدرت پس انداز  –قدرت خرید مؤثر  –ایستادگی )بر منابع داخلی (  –سالمت  –نشاط  -ز اختيار ()ناشی ا
 اميد به زندگی صداقت  –ازدواج  –کاهش فقر  –کاهش فساد 

 

خواهيم با کلمات بازی کنيم و ولی نكته مهم این است که در اینجا نمی تعدادی  از این  اهداف را در اهداف اقتصاد غربی نيز می توان دید 

 اسامی را عوض کنيم . بلكه در قسمتهای بعدی خواهيم دید که اینها مفاهيمی جدید و مترقی تر هستند .

 بطور خالصه  می توان گفت هدف اقتصاد اسالمی  ، افزایش توليد ، افزایش رفاه و افزایش درآمد نيست . 

سان با  اوالً تامين نيازهای مادی وی و ثانياً کمك به ارتقای جایگاه او به مقام خليفة اللهی کمك به تعالی ان : بلكه هدف اقتصاد اسالمي

افزايش سطح شكر  –تكامل  –اهداف زير بنايي  از قبیل : عدالت  -1می باشد . یعنی در اینجا  دو نوع هدف تعيين می شود : 

 و ...گزاري  

ايجاد تعادل  –افزايش رضايت عمومي  – افزايش قناعت –افزايش کار آمدي  – افزايش اشتغالاهداف روبنایی از قبيل :  -2و 

  -)و نه تساوی توزیعی  که یكی از اهداف برخی اقتصاد های غير اسالمی می باشد ( عدالت توزيعي  -اقتصادي  

 

 : ی( تعاریف / واژگان جدید

 

مفاهيم زیربنایی اسالم بررسی کنيم . و آماده شویم که برتری آنرا بر اهداف در این قسمت می خواهيم با تعریف واژه های فوق ارتباط آنرا با 

 اقتصاد غربی اثبات کنيم .

 همچنین بايد اشاره کرد که تعريف ) واژگان ( اهداف ؛ اولین قدم در راه ايجاد ساختار جديد است . 

الغه کمتر کلمه ای به این وسعت بكار رفته است . ذکر شده است . در نهج الب ا: مفهومی است فراگير که هدف بعثت انبي عدالت -1

 و علی را کشته راه عدالت خویش می خوانند .

تعاریف مختلفی برای این کلمه انجام شده و در حوزه های مختلف به معانی مختلفی استفاده شده است . اما اجماالً مفهوم فراگير 

 ای خویش می باشد .آن ) با توجه به نهج البالغه ( ، قرار دادن هرچيز در ج

در حوزه اقتصاد یعنی اینكه  هرکسی متناسب با تالش و استحقاقش دریافتی داشته باشد . هر موضوعی به اندازه  و این کلمه 

 الزم مورد توجه قرار گيرد . هر فردی در جایگاه شایسته خویش قرار داشته باشد . و  ...

اقتصاد اسالمی بسيار مهم بوده و از موارد زیر بنایی می باشد. توضيح و  : این مفهومی است که در چهارچوب تعادل اقتصادي -2

بسط آن نياز به مقاله جداگانه ای دارد . اما اجماالً می توان گفت در یك اقتصاد آنچه باعث پایداری و ثبات می شود ، ميزان 

حلقه های بلكه این است که هریك از   لهم نيست .درآمد سرانه و یا رشد اقتصادی و یا صادرات غير نفتی و سرمایه گزار ی و امثا
آن جامعه در تعادل قرار داشته باشند . یعنی ميزان ورودی و خروجی به آن حلقه اقتصادی برابر باشد . در صورتی  بسته اقتصادی

حلقه های می شود و چاق شدن آن موجب آسيب به  چاقکه یك حلقه بسته اقتصادی درآمد اضافه داشته باشد ، این حلقه 

مجاور می شود که در نهایت به خود آن حلقه نيز آسيب خواهد زد . و اگر این حلقه کمبود درآمد ) ورودی کمتر از خروجی ( 

 می شود .  الغرداشه باشد ، 
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 اقتصاد یك جامعه می تواند در سطحی نازل و یا سطحی مرتفع ) بلحاظ ميزان گردش پول و سرمایه ( بسته شود . اما اگر در

که بخواهد سطح تعادل آن اقتصاد تغيير کند . در این حالت برخی  دزمانی بروز می کن ؛ تعادل باشد ، با ثبات خواهد بود . مشكل

 ناپایداری ایجاد می شود .؛ حلقه های آن از هم گسيخته می شود و تا تشكيل حلقه های جدید 

یك جامعه ، یك مسئله غير قابل  ییجاد تغيير در سطح تعادل اقتصادوگاهی این ناپایداری در کوتاه مدت نيز برطرف نمی شود . ا

 جلوگيری است . و بذاته مطلوب نيز هست . مهم این است که ای تغيير در زمان مناسب و بصورت کنترل شده اتفاق بيفتد . 

... گی / پایداری / چاق شدن / و حلقه بسته اقتصادی / سطح تعادل / گسيختالبته در این بحث مفاهيم مختلفی وجود دارد مانند : 

 . که توضيح آن محتاج مقاله جداگانه ای است

 اصوالً رشد اقتصادی ) یعنی چاق شدن و بزرگ شدن اقتصاد ( چيزی نيست که هدف از خلقت باشد.:  تكامل اقتصادي -3

 برساند ! 1500ماشين توليدی در روز آمار آنرا به مثالً  1000یعنی بشر خلق نشده است که مثالً بجای 

رشد همزمان در تامين سایر نيازهای  –متوسط  درآمد  مجموعه ای  از :  متعادلو  متوازن ارتقايتكامل اقتصادی یعنی 

ف مورد نظر اسالم در بحث و ... سایر اهدا  -برقراری عدالت  –سالمت  –نشاط  –افزایش رضایت عمومی  –انسانی 

 اقتصاد .
هم از ، مالکهایی چون توسعه متوازن و توسعه فراگير و ... مطرح می شود . ولی تكامل اقتصادی  هم در اقتصاد غربی  البته امروزه

 همه آنها فراگير تر می باشد و هم اینكه جهت گيری آخرتی دارد .

اقتصادی  : اگر جامعه بتواند حد مشخصی از نيازهای افراد زیر مجموعه خود را تامين کند می توان گفت به بلوغ بلوغ اقتصادي -4

رسيده است . البته سطح استاندارد این بلوغ  با توجه به پيشرفت های بشر ، ارتقا می یابد . ولی در هر زمان بجای اینكه کشورها 

را بر مبنای ميزان درآمد سرانه و یا امثالهم به توسعه یافته و جهان سوم تقسيم بندی کنيم ، باید آنها را با  ميزان بلوغ اقتصادی 

نجيد . بدین ترتيب حتی یك کشور با در آمد بسيار باال ممكن است هنوز به بلوغ نرسيده باشد و در مسائل و نيازهای شان س

 اساسی انسانهای  خویش دچار عقب ماندگی باشد .

بترتيب : توان پایداری و حفظ ثبات یك اقتصاد در مقابل تغييرات تحميلی از  داخل و خارج  را  استواري و استحكام اقتصادي -5

 استواری و استحكام گویيم . 

 کار آمدی .  متفاوت می باشدآن جهت گيری و  مرسوم است فراگير تر  از آنچه  است اما  بهره وریآن شبيه : تعریف  کارآمدي -6

.  که رعایت امانت و .. –برنامه ریزی برای وقت و کار  –نظم  -ميانه روی  درمصرف   –تالش فراوان  : یعنی مجموعه ای از  ،

 نتيجه آن بهترین استفاده از وقت و حصول بهترین نتيجه ) و نه لزوماً بيشترین نتيجه ( می باشد .

این مفهوم نيز علی رغم ظاهر ساده آن ؛ مفهومی گسترده دارد . که به اقتصاد اسالمی است .  : یكی دیگر از اهداف  گزاريشكر  -7

ی اهداف مجموعه و هم در دیگر عرصه ها منتهی می شود . این مفهوم زیرتكامل و بلوغ جامعه اسالمی هم در عرصه اقتصاد 

 و ... دارد (  -افزایش نعمت   –نشاط  –افزایش رضایت   ( ) و یا به عبارتی مالکهایی  مانند همچون :

فظ امكانات / حیك رفتار اسالمی شامل :  و نعمات الهی  ؛ رفتار جامعه و افراد آن باید نسبت امكانات شكر گزاری یعنی 
 استفاده در حد نياز / برخوردارکردن دیگران / قدر دانی از توليد کنندگان / و ... باشد .

 هم پوشانی دارد . و برخی از آنها مهمتر و کلی تر از دیگران است .؛ در برخی مسائل  مطرح شدهمجدداً الزم به توضيح است اهداف 

 را بعنوان دو هدف کلی در نظر گرفت که سایر اهداف را پوشش می دهد . يشكر گزارو  عدالتبعنوان مثال می توان بحث 

 بهر حال تدوین و بررسی بيشتر این موضوعات بر می گردد به فرضيه ) نظریه ( اقتصاد اسالمی . 

 و گفته شد که این نوشتار تنها قصد دارد این موضوع را در حد اندیشه مطرح سازد .

 نيز به مقاله نظریه اقتصاد اسالمی واگزار می کنيم . تعریف و تدوین اهداف فرعی را

 

 چهارچوب و ساختاری جدید در نظریه اقتصاد اسالمیک(

 

 در اینجا سؤال اساسی این است که ساختار جدید با محوریت کار و با اهداف گفته شده چگونه شكل می گيرد ؟
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می باشد  . در حاليكه در آثار  متفكرین اسالمی مالک را  استحقاقو  کار ابتدا باید توضيح دهيم که مالک توزیع ثروت از دید این مقاله 

را مالک  و نياز –کار ذکر می شود . و در محدودی نيز بحث   و نياز –کار  -ارث بر می شمرند . و در برخی نيز  و نياز –مالكيت  –کار 

 می شمرند .

 ثروت  ریافت ثروت دانست . بلكه این استحقاق است که یكی از عوامل توزیعاین مسئه مهم و قابل توجهی است که نباید نياز را عامل د

 ميباشد .

 ) استحقاق دارد ( مشمول دریافت هزینه می شود . ؛ یك فرزند از آنرو که حقی بر گردن پدر و مادر دارد؛ بعنوان مثال 

لكه بدليل ناتوانی در تهيه مخارج خویش می تواند صاحب حقی تواند ادعای دریافت ثروت داشته باشد . ب بدليل نياز نمی ؛ و یا یك مستمند

 بر گردن دولت اسالمی و یا مسلمانان  شود .

می  ؛ناشی از کار باشد ، بدليل همان کار اما اگر مالكيت خود نكته دوم این است که مالكيت نيز مالک توزیع ثروت محسوب نمی شود . 

چون محصول کار است ، می تواند مالک یك فرد ؛ ل آبادانی ایجاد شده برای یك زمين توسط تواند مشمول توزیع ثروت شود . بعنوان مثا

 دریافت قرار گيرد .

 و نكته سوم اینكه مالک مالكيت نيز کار و ارث است .

 اما نقش سرمايه چه مي شود ؟

رزش کاری که آن سرمایه را ایجاد کرده است ، در سرمایه می تواند ناشی از کار باشد . ) که عمدتاً چنين است ( و لذا به همان  ميزان ا

 توزیع ثروت نفع می برد .

 متعلق به چه کسي است ؟ ؛ يك سؤال اساسي ديگر اينجا پیش مي آيد که ارزش افزوده ناشي از ابزار

کارگر . و گروه چهارم آنرا متعلق به برخی آنرا متعلق به سرمایه گزار دانسته اند . وبرخی آنرا متعلق به مخترع ابزار . و برخی نيز متعلق به 

 دولت می دانند .

 اما در این اندیشه جدید آنرا متعلق به ميزان کار انجام شده برروی آن می داند .

محصول هيچ مخترعی به تنهایی نيست . ؛ ابزار  توليد این تعریف نياز به توضيح بيشتر دارد .  همچنان که شهيد مطهری نيز اشاره کرده اند

ی که آموزشهای و معلم یقبلو مخترعين ه مجموعه ای از انسانها در طول زمان باعث پيدایش یك ابزار شده اند . که از جمله اختراعات بلك

 دری که شرایط رشد فرزند مخترع را فراهم کرده اند و ... می باشد .اپدر و مو  الزم را به مخترع داده 

 .ناشی از این ابزار نيز متعلق به این افراد است ، ارزش افزوده  اصالت کارلذا با توجه به 

فرمول محاسبه ای برای بيان ارزش ابزار بر مبنای کار انجام شده بر روی آن ، ایجاد کرد ، تقسيم نسبتها  بين  ،  اگر بتوان با ابزار ریاضی

 به صاحب ابزار خواهد رسيد و قسمتی نيز به کارگر . ( آنگاه قسمتی از ارزش افزوده  و این کار شدنی است .مكن خواهد بود  )معوامل توليد 

می توان ساخت که عوامل اختراع و ساخت   را  ریاضی اینكه آیا چنين ابزاری های  1سؤال در اینجا سه مطلب ممكن است مطرح شود  . 

 ابزار را از ازل ارزشيابی کرده و آنر بر حسب واحد کار ؛ تبدیل کند ؟ 

ته شده و مثبت است . امروزه با روشهای ریاضی پيشرفته و رایانه های قدرتمند این کار به سهولت ممكن است . و جواب برای اهل فن شناخ

ایجاد مدل ریاضی می باشد . واال در انجام محاسبات مشكلی نيست . و در ثانی شبيه سازی /  ؛اصوالً متخصصين  ميدانند مسئله اصلی 

 منظور هستند .تخمين / و ... ابزارهایی برای همين 

 این است که اکثر عوامل ساخت و اختراع یك ابزار قابل دسترس نيستند . پس این سود و ارزش افزوده به چه کسی می رسد ؟ 2سؤال 

در جواب باید گفت این مسئله مشابه ذکات یا انفال و یا  فی است . ) هریك از  سه حالت ممكن است اتفاق بيفتد ( و لذا متعلق به دولت 

 المی است .اس

 این است که این روش چه فرقی با تقسيم سود بر اساس سرمایه و کار دارد ؟  و چرا راه جدید ایجاد می کنيم ؟ 3سؤا ل 

 پاسخ این است که اوالً تفاوت بسياری از مسائل اسالمی با غير اسالمی فقط به نيت آن وابسته است . یعنی اگر روش بيان شده منطبق تر بر

 را بكار برد .جدید ، حتی اگر به نتيجه یكسان برسد نيز باید این روش اسالم باشد 

بر اساس سرمایه ، نتایج بسيار متفاوتی ایجاد می کند . گرچه که هردو به نحوی  انگيزه سرمایه گزار  سود این روش با تقسيمتفاوت  در ثانی

بررسی آن در مقاله  از حوصله این نوشتار خارج بوده و واهد داشت . کهرا به همراه دارد . اما تفاوت بسيار عميق و نتایج بسيار متفاوت خ

 نظریه اقتصاد اسالمی می تواند انجام شود .

 . در ادامه باید نقش بانك / بيمه / بازارهای دست دوم مالی / دولت / تجارت / صنعت و کشاورزی / و ... را در این ساختار جدید تبيين کرد
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 جدیدی شاخص ها / مالک هال(

 

در چنين ساختاری که بر مبنای فلسفی اسالمی بنا نهاده شده باشد ، اهدافی مانندآنچه گفته شد مطرح می گردد . و لذا می بایست 

 شاخص های دستيابی به چنان اهداف نيز  تدوین گردد .

نيز در اینجا خبری   HDI  يشرفته ای مانندبعنوان مثال ما در اینجا شاخصهایی مانند  رفاه و سرانه درآمد نداریم . حتی از شاخصهای پ

، شاخص  مندیمثالً  بجای شاخصهای گفته شده ) و نه مشابه آن ( شاخص رضایت نيست و بلكه شاخصهای پيشرفته تری وجود دارد .

( ، شاخص کارآمدی   می باشد ( ، سرانه کار ) بجای سرانه درآمد جينی و منحنی لورنز و غيره قدرت خرید مؤثر ) که  جامع تر از شاخص

 شاخص سالمت ، شاخص قدرت پس انداز و ... داریم .)بجای شاخص بهره وری ( ، شاخص قناعت ، 

قطعاً طراحی ابزارهای ریاضی برای اندازه گيری چنين شاخصهایی چندان مشكل نيست . ولی کاری است که در قدم بعد از تثبيت و پخته 

در معرض سپس  ارائه شده و اندیشه  که نظریه ای بر مبنای آنانجام می شود این  شدن اندیشه باجام ميشود . و پخته شدن اندیشه ،  ان

 نقد قرار گيرد .

 یكی از این شاخص ها را بررسی می کنيم : ؛ ولی بعنوان نمونه و مثال 

 د .شاخص قدرت خرید مؤثر = نشان دهنده توانایی واقعی مردم در تامين نيازهای ضروری خودشان می باش

حجم ریالی کل  –ميزان پراکندگی و انحراف معيار درآمد  –متوسط درآمد  –حد اقل درآمد در این شاخص پارامتر هایی که مؤثر است : 
و برای برخی اقالم خاص مانند اتومبيل و مسكن ، مدت زمان الزم  –اقالم ضروری خانوار که در طی یك ماه فروخته ) و یا خرید ( می شود 

الزم برای تامين مسكن )مدتی که از ابتدای ازدواج طول  زمان اگر هزینه مسكن را بر مدت    .  ( برای تامين این اقالم ، می باشد) به سال 

می کشد تا فرد صاحب خانه شود ( ،  تقسيم کنيم و متوسط جامعه را از این نظر محاسبه نمایيم ، عددی که بدست می آید تا حدودی 

داز افراد  در زمينه مسكن را نشان می دهد . اکنون این عدد یكی از هزینه های ضروری  است که افراد می توانند عالقه و  قدرت پس ان

. انجام دهند . و این رقم با سایر ارقام هزینه ای که افراد می توانند بپردازند جمع می شود و قدرت خرید واقعی ) مؤثر( را نشان ميدهد 

خرید این قلم کاال با وامهای بانكی انجام می شود . ولی بهرحال می توان زمان بازپرداخت متوسط را برای  ؛ البته الزم به ذکر است اغلب

 محاسبه  قدرت واقعی خرید بكار برد .

 این شاخص تابعی از پارامتر های فوق بوده و با توجه به  مدل های آماری ، تخمين و برآورد و الگو سازی می شود .

 

 هداف باید شاخصهای مربوطه را استخراج و مدل سازی کرد . و این مسيری است که در اقتصاد اسالمی باید طی شود . برای تك به تك ا

پس از آنكه این مرحله کار به انجام رسيد مرحله پياده سازی فرا می رسد . قطعاً پياده سازی نيز چالشهای خاص خود را دارد . بدیهی  

دمينگ را باید بكار  زمایشی و سپس تحليل نتایج و اصالح مسير ، قدم برداشت . به اصطالح چرخه جرای آاست باید گام به گام و بصورت ا

 (  تحليل –بازخورد  -اجرا   –برد .) برنامه ریزی 

 

 زیر بخشهای نظریه جدید : برخی  م(

 
 بعنوان تكميل این بحث و در حد اهداف این نوشتار خواهد بود .موارد زیر 

وجود ندارد . تورم یك بيماری اقتصادی و نه یك قسمت از اقتصاد است .   تورم ر اقتصاد اسالمی اصوالً چيزی بناماینكه داول  -1

اصلی ترین عامل تورم ربا یا به عبارتی بهره  است . شاید یكی از عللی که در اسالم  ربا به این شدت تقبيح شده است همين باشد 

می زند . ربا ) بهره ( موجب توليد پول بدون کار می شود. و در نتيجه تمام شيرازه که ربا تمام چرخش اقتصادی را به هم 

اقتصادی را به گونه ای تغيير می دهد که براحتی نيز قابل برگشت نيست . و هم اکنون حتی اگر  اقتصاد دانان به این نتيجه 

ئل مختلف به آن گره خورده است که حد اقل برنامه برسند که بهره را حذف کنند ، پيچيدگی کار آنقدر زیاد است و آنقدر مسا

 چند ده ساله ای برای حذف آن در نظر می گيرند .

تنها باعث کاهش سرمایه گزاری نميشود بلكه باعث افزایش آن می شود . شاید چند سال قبل اگر این سخن ه ن حذف بهره -2

ود علم اقتصاد نيز تا حدودی به این نتيجه رسيده است . و مطرح می شد ، از سوی اقتصاد دانان به شدت رد می شد ولی امروز خ



 16 

نياز به توضيح بيشتر نيست . ولی بطور خالصه باید گفت بهره باعث کشيده شدن سرمایه به سوی تجارت می شود در حاليكه 

ث این کار می شود حذف بهره باعث حرکت آن به سوی توليد می شود . البته این نكته بسيار مهم است که حذف بهره ای که باع

یعنی حذف بهره و سود از تمام گردشهای سرمایه و نه فقط وام بانكی . توضيح بيشتر این موضوع در نظریه اقتصاد اسالمی می 

 توند ارائه شود .

ك مد زایی ندارد . یعنی هيچ بانك اسالمی نباید در پایان سال اعالم کند که حتی یآدر اقتصاد اسالمی یك نقش در نقش بانك -3

% نيز سود اعالم کرده  103درصد سود داشته است ) در حاليكه متاسفانه در حال حاضر برخی بانكهای به ظاهر اسالمی ایران تا 

اند ! ( . بانك در این اقتصاد یك نقش واسط بين سرمایه و کار را برعهده دارد . بانك فقط حق الزحمه خود را بر می دارد . البته 

سودهایی حاصل می شود . ولی این سودها از آن سرمایه گزار و توليد کننده است . بانك فقط نقش یك  در سرمایه گزاری ها ،

 عامل را دارد .

نقش  ؛ نيز در اقتصاد اسالمی یك نقش صنعتگری و درآمد زایی نيست . ) آنچنانكه متاسفانه امروزه وجود دارد ( بيمه نقش بیمه -4

از  یان دوره سرمایه ای از پولهای پس انداز شده اضافه بياید ، از آن خود بيمه شوندگان و یاپشتيبان و حمایتی دارد . و اگر در پا

 دولت اسالمی است . آن

در رد این   در جامعه اسالمی و اقتصاد اسالمی وجود ندارد. ولی  محصول  تفكر اومانيستی است ؛ خصوصاً در علم انحصارگرايي -5

 ؛فع خودشان نباشد ، هيچ اختراع و پيشرفتی اتفاق نمی افتد . در جواب باید گفت این تفكرمناافراد به  اگر عالقهميگویند نظر 

طه است . چرا که اتفاقاً آنچه باعث شده بشر از پيشرفتهای حيرت آور باز بماند این بوده که افراد بدليل خود خواهی ، الیك مغ

اختيار همگان بود و همه می توانستند براحتی مسير رشد و  محصوالت علمی خود ر به دیگران عرضه نكرده اند . اگر علم در

تعالی استعدادهای خدادادی خود را طی کنند ، وضعيت امروز جهان قابل تصور نبود . و اگر تا همين مقدار نيز پيشرفتهایی 

 د . حاصل شده است ، نتيجه تالش و محصول  دانشمندانی فداکار بوده که فقط به فكر منافع شخصی نبوده ان

است . شاید گفته شود این با سرشت انسان در تضاد است و یا اینكه این کار  خود خواهيبجای  ديگر خواهيدر اسالم مبنا بر  -6

باعث می شود منافع انسان کاهش یابد . اتفاقاً این هم یك مغالطه است . چرا که وقتی هرکس به فكر هم نوع خود باشد تا به فكر 

ادی که برای نفع او کار می کنند از یك نفر ) یعنی فقط خودش ( به هزاران نفر افزایش می یابد . و این خودش ، آنگاه تعداد افر

 یعنی سود بيشتر برای همگان . 

البته عالوه بر اینكه تفكر عقالنی انسان را مجاب به چنين مدینه فاضله ای ميكند ، در روایات ائمه نيز در توصيف جامعه آرمانی  -7

قسمت آن کشف  2قسمت علم تا قبل از ظهور حضرت فقط  27شده است . مثالً اینكه از  حهایی مطر ين ایده آلامام زمان چن

می خواهد به دیگری کمك کند و آنقدر این عالقه فراوان و گسترده  است که  یخواهد شد . و یا اینكه در چنان جامعه ای هرکس

 دیگر نيازمندی پيدا نمی شود تا به او کمك کنند .

و نيز ابزارهای دست دومی که بر مبنای آنها  –خمس  –صدقه  –زکاة  –ماليات  –اسالمی از قبيل قرض الحسنه  ابزارهاي مالي -8

ایجاد می شود ، جهت کنترل نقدینگی ) البته به روش و اهداف خاص این اقتصاد ( و نيز رفع حوائج دولت اسالمی از جمله در 

 امور حسبه ، بكار ميرود .

بالمانع خواهد بود . ولی واسطه گری و سود در  ؛ فروش انواع مالكيت  ) البته انواع مشروع آن ( در بازارهای دست دومخرید و  -9

نيز نقشی مشابه بانك داشته و صرفاً نقش  و کارگزاران آن  این بازارها ممنوع بوده و خالف اقتصاد اسالمی خواهد بود . بازار بورس

 . کردخواهد داشت ود را برعامل داشته که فقط کارمزد خ

که باید روشن شود . در اقتصاد اسالمی دولت و ميزان دخالت آن در اقتصاد ، یكی از مسائل مهمی است  نقش دولتموضوع   -10

وکيل ملت و امانت دار آنان بوده و اوالً مالكيت عمومی ) انفال و فی ( غير قابل تفویض  از آن اوست . ثانياً دولت به استناد 

والیت فقيه ، عهده دار اختيارات الهی است و لذا حق دخالت در کليه مسائل ؛ به صرفه و صالح عمومی را دارد ) البته در  حكومت

چهارچوب اسالم که ولی فقيه نيز نقش نظارت بر اسالمی بودن این امر را دارد (. دولت می تواند بعنوان وکيل عمومی سرمایه 

ها مشارکت کند . ولی حق واگزاری تام اختيارات خود را ندارد . ) ممكن است بصورت محدود و گزاری کند و یا در سرمایه گزاری 

زماندار برخی  واگزاری ها صورت گيرد ( . در اقتصاد اسالمی نقش اصلی اقتصاد بر عهده دولت نيست و بلكه بر عهده خود مردم 

سط دولت کنترل و انجام گردد .و اگر در مواردی نيز دولت است . اما باید حفظ چهارچوب اقتصاد و جلوگيری از انحرافات تو

دخالتهایی انجام دهد یا بدليل امور حسبه ) امور بر زمين گذاشته شده ( می باشد . و یا به منظور حفظ مصالح مسلمين است . و 
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رد .  منابع اسالمی مانند معادن و طبيعتاً در سرمایه گزاری های بزرگ دولت باید به مردم  کمك کند . و نه اینكه آنر بر عهده گي

جنگلها که سرمایه عمومی محسوب می شود ، اختصاص به دولت دارد و به رعایت صرف و صالح مسلمين ، بصورت محدود و 

 زماندار ميتواند بهره برداری از آنها واگزار گردد . ) البته نه مالكيت آنها (

. بلك و صحيح نيست معني نداردظر برخی متفكرین اسالمی است ( ) که ن مالكیت مختلطخالصه اینكه به نظر می رسد 

 مالكيت خاص خداوند است . اما خداوند برخی از این مالكيت را بصورت محدود و زماندار به بشر واگزار می کند.

را به بهره برداری می باید توجه کرد مبنای اقتصاد اسالمی کار است . ) ليس لالنسان اال ما سعی ( و لذا اگر حتی یك نفر معدنی  -11

رساند ، چون ایجاد کننده معدن نيست ، اصل معدن از آن خدا ) و بالتبع در اختيار دولت ( بوده ولی در حد کاری که برای 

بادانی آن انجام داده است مزد خود را برداشت می کند . یعنی مثالً ارزشی که یك سنگ معدنی دارد بذاته ، مال دولت است ولی آ

وده ای که بخاطر برداشت و حمل و خالص سازی و ... بدست می آید ، از آن بهره بردار است . . این نكته مهمی است که ارزش افز

 در احادیث مربوطه نيزمطرح شده است اما  متاسفانه مورد توجه قرار نمی گيرد و  هم اکنون در جامعه رعایت نمی شود .

ته است و اینگونه نيست که مثالً اخالق بدون اقتصاد و یا اقتصاد بدون فرهنگ اسالم  یك دین جامع است و یك کل به هم پيوس -12

، قوانين اسالمی و امثالهم بتواند محقق شود . از آنجا که انسان و جامعه انسانی یك مجموعه پيچيده و  مرتبط به هم می باشد 

و غير قابل پذیرش است که اقتصاد را از اخالق و فقه نيز همه جنبه های بشری را بطور همزمان در بر دارد . و این نظریه ی غلط 

 و عرفان و سایر جنبه های دینی جدا ميكند . یعنی در اقتصاد اسالمی اساسا ً نمی توان چنين تفكيكی انجام داد .

ارتباط  . که گرچه ارتباط ظاهری  کمتری با اقتصاد دارد . امّا بصورت باطنی به همآموزش در نظام اسالمی است بعدی  بحث -13

تنگاتنگی دارند . آموزش و دانش در اسالم هدف دار است . وهدف آن کشف حقایق هستی به منظور شناخت بيشتر پروردگار و 

شاکر بودن بيشتر و نيز استفاده از مواهب الهی به منظور خدمت رسانی به خلق خداست . آموزش در نظام اسالمی با آنچه امروزه 

نه  اغلبینگونه نيست که ارزشمند ترین دوران زندگی انسان را با آموزشهایی پر کنند که است . و اانجام ميشود بسيار متفاوت 

 بدرد دنيای او می خورد و نه بدر آخرت او . و اساساً این چنين آموزشی در اسالم حرام است .  

توضيح بيشتر در این خصوص در آموزش و دانش و خصوصاً آموزش و پرورش باید تغييرات بنيادی بنماید . به همين دليل 

حوصله این نوشتار نيست اما بطور خالصه و بعنوان پيشنهاد می توان پنج سطح آموزشی بعنوان اهداف آموزشی مطرح ساخت :

 سال اول (  8تا  6سطح آموزش عمومی و دانشهای مورد نياز فراگير ) بين  -1  

تا  4ای و دوره های کاردانی = حدود  سطح آموزشهای مهارت اشتغال ) هنرستان و فنی حرفه -2

 سال ( 8

 سال ( 12تا  6سطح آموزشهای فن آوری و تحقيقات ) دبيرستان + دانشگاه = حدود  -3   

 سطح دانش افزایی عمومی ) دبيرستان + دوره های نامحدود (  -4   

 سال ( 12تا  10سطح استادی و نظریه پردازی ) دبيرستان + دانشگاه =  -5   

 

 حث نقش تعاونی ها در اقتصاد اسالمی که امروزه از سوی برخی افراد بعنوان جهت گيری کلی اقتصاد اسالمی شناخته می شودب  -14

بهای ویژه ای داده  انجام ميشود ؛ بر مبنای نظام مشارکت و اجتماع مسلمين ی که. این صحيح است که اسالم به تمامی اقدامات!

ه راه حل و حتی انتخاب حاکم را نيز از طریق جماعت دانسته است ( اما اینگونه نيست ک است ) مانند اهميت به نماز جماعت

اقتصاد موجود ) غربی ( را فقط در تعاونی های اقتصادی  ببينيم . مبنا در اسالم اختيار انسان و نيز  برون رفت از چالشهای 

جامعه  مسلمين همچون یك موجود واحد می باشد ؛ لذا اختيار /  اوست . اما از آنجا که نگاه اسالم به پيكره یتالشها ) کار ( فرد

انتخاب / حرکت و تالش این موجود واحد بر اساس تالش تك تك اجزای آن صورت می گيرد . و از این جهت تعاونی ها نقش 

جود  دارد ، به نظر می رسد ارزشمندی در اقتصاد اسالمی ایفا می کنند . البته تعریف و قوانينی که امروزه در خصوص تعاونی ها و

 سازگاری چندانی با آنچه دین ميخواهد ، ندارد .

 ليل نيز موفقيت چندانی نداشته اند و در آینده نيز بعيد است موفقيت بيشتری کسب کنند .دو به همين 

اقتصادی اسالم می یكی دیگر از مطالبی که مورد توجه منتقدین بوده است ، بحث انسان و الگوی ساخته شده بر اساس مكتب  -15

 باشد . آنها می گویند چنين آموزه هایی در عمل قابليت تحقق ندارد و سرشت انسان چنين اجازه ای نمی دهد.
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مگر اینكه  قوانين محدود کننده بشری بر دست و پای  او قرار گيرد . اما باید گفت اتفاقاً تنها مكتبی که نمونه و الگوی واقعی 

تصادی اسالم است . و هيچ مكتب دیگری نتوانسته نمونه ای کامل از انسان ایده ال مكتب خویش ارائه داشته و دارد ، مكتب اق

کند . و حتی نظریه پردازان و متعصب ترین طرفداران آن نظریات نيز در بسياری موارد بر خالف آموزه های خویش رفتار کرده 

که در طول زمان ظهور پيدا کرده اند ، دقيقاً بر مبنای این تربيت رفتار  اند . در حاليكه در اسالم چه ائمه آن و چه افراد بزرگی 

 کرده اند و نشان داده اند که این آموزه ها قابليت اجرا دارد و اتفاقاً نتایج آن بسيار عظيم است .

ین مطلب بدیهی و نياز به تمامی روشهای اقتصادی و ابزارهای مالی باید منطبق بر آموزه ها و هنجارهای  دینی باشد . و البته ا -16

 توضيح ندارد .

و آخرین مطلب اینكه همه تالش ما قبل از ظهور باید آماده سازی بستر جهان برای ظهور باشد . و اینگونه نيست که بدون   -17

همه   آمادگی جهان  و بشریت ، ناگهان اتفاق غير منتظره ای بيفتد . باید اقتصاد / فرهنگ / اخالق / مدیریت / سياست و ...

دراستای حكومت جهانی حضرتش آماده گردد . یعنی چهارچوبهای اقتصاد دینی باید تدوین و حتی بصورت نمونه به جهان 

 معرفی گردد .

البته ممكن است عده ای بگویند اگر ما زمينه را آماده کنيم چه نيازی به ظهور هست و اگر بشر می تواند جامعه خود را اصالح 

جداگانه ای می طلبد اما بطور خالصه سؤال مقاله ی آنرا بازسازی کند ، آیا ظهور توجيهی دارد ؟ پاسخ این کند و بر مبنای دین

گفت : توان ما  در حد آماده سازی زمينه ظهور است که باید انجام دهيم و نه ساخت چنان جامعه ای . چرا که اگر ما یك باید 

 ن است ده قدم در راه تخریب آن بردارند . و البته دالیل دیگری نيز هست .قدم در راه اصالح برمی داریم ، مخالفين ما ممك

 

در پایان ضمن تشكر از حوصله خواننده محترم و حسن توجه ایشان این نكته را باید مطرح ساخت که اگر بدقت به اقتصاد غربی 

 ز نخواهیم يافت .نی ؛ حتي کوچكترين توفیقي که نتیجه نوع اقتصاد بر مبناي دنیايي باشدبنگریم ، 

ممكن است خواننده محترم به بسياری دستاورد های علمی و رشد و رفاه و توليد و صنعت و تسلط بر طبيعت و ... اشاره کنند . ولی 

باید گفت اوالً این دستاورد ها محصول دانشمندان همه جهان و از جمله دانشمندان مغرب زمين است که با همت واال و در نهایت 

مواففق با ا ، چراغ راه بشریت را روشن کرده اند . و ربطی به جهت گيری اقتصاد ندارد . چرا که همه دانشمندان جهان که کمبود ه

 اقتصاد غربی نبوده اند . تفكر و 

هنوز در ثانی این رفاه و خوشبختی غرب نه بخاطر نوع اقتصاد آنان بلكه بخاطر چپاول همه منابع کشورهای عقب مانده می باشد. که 

هم ادامه دارد . آنها با تسلط بر منابع فيزیكی و کنترل منابع انسانی کشورهای ضعيف جلوی پيشرفت آنها را گرفته و از آنطرف در بوق 

 و کرنا می دمند که بيایيد مانند ما باشيد تا به سعادت برسيد . 

کشورهای فقير قطع کنند و دست از منابع آنان بر دارند. و اگر  اگر آنها واقعاً سعادت را یافته اند ، فقط یك شش ماه ارتباط خود را با

 یافته اند . ناشی از اقتصاد خود انی راهدامه دهند ، می پذیریم که حد اقل سعادت این جابه حياط خود توانستند 

 

ر در نگارش اين مطلب به مقاالت زير نگاه شده است و میتواند براي تحقیق بیشتر مورد بهره برداري قرا

 :گیرد 
 اقتصاد اسالمي 

 پدرام  ) توضيح : نظریات انتقادی در باب اقتصاد اسالمی ( 

 

اسالم و توسعه  –تعريف اسالم از توسعه  –مباني اسالم و توسعه   

 حسن علی اکبری

 

هاي مذهبي متوسط يك خانوار شهري در ايران  برآورد تابع هزينه  

 کیاء الحسیني  سید ضیاء الدين
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طرح سامان دهى اقتصادى در حكومت امیرالمؤمنین)علیه السالم(  اولويت هاى  

 جواد سلیمانى 

 

طلبد  ريزي اقتصادي نگاهي دوباره مي برنامه   

 میزگردومصاحبه شونده:صحرائیان، سید مهدي 

 

 پول و پرسشهاى جديد فقهى  

 عبد الرضا ايزدپناه 

 

پردازي اقتصاد اسالمي  تكاپوهاي علمي در نظريه   

ي، سید رضاحسین   

 

 دشوارترين آزمون اقتصاددانان اسالمي 

ي:علوي، سید اسحاق چپرا، م. ع ترجمه   

 

 راهنماى تحقیق در مسائل اقتصادى اسالم و شیوه اجراى آن 

 نشريه :حوزه 

 

هاي نخستین اسالمي  هاي شرقي در سده تجارت سرزمین  

ي:آژند، يعقوب ترجمه  

 

نظام اقتصاد اسالمي شناخت الگوهاي رفتاري و ارتباطي در   

 میزگردومصاحبه شونده:میر معزي، سید حسین

 

 موازنه دخل و خرج 

 جواد محدّثي 

 

 نقدي بر مقاله نگاه فقهي مال احمد نراقي به اسراف 

 ناقد و توصیف کننده:فرزي، محمد علي

 

گري مالي در اقتصاد اسالمي  واسطه  

 توکلي، محمد جواد

 

ر بانكداري اسالميالگوي ذخاير سپرده هاي بانكي د  

 میر معزي، سید حسین

 

 زهد و توسعه اقتصادي: تعامل يا تقابل؟

 گروه مطالعاتی اقتصادپژوهان شرق
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ليابزارهاي جديد ما طراحياسالمي و  حاکمیت   

 سيد محمد حسينی

 

 جايگاه سرمايه اجتماعي در اقتصاد اسالمي و تاثیرات آن بر توسعه

 حجت اله برامكی یزدی

 

الحسنه بر توزيع درآمد ر قرضبررسي تأثی  

 دکتر علی محمد احمدِی

 حسن محمدغفارِی

 رضا وفاِیِی ِیگانه

 

 بررسي سازگاري  و نقش آموزه هاي اسالمي با شاخص هاي نوين توسعه اقتصادي 

 نعمت اهلل اکبری

 وحيد افخمی ستوده

 

 ابزارهاي مالي کاربرد پذير  در  بازارهاي مالي اسالمي

یفيروزه عزیزدکتر   

 

 بررسي نظري تعامل بین عدالت و رشد اقتصادي و نظريه اقتصاد اسالمي کار بردي از ديدگاه بهینه يابي پويا

 رسول بخشی دستجردی

 

 و توزيع درآمد در میان کشورهاي اسالمي  شاخصهاي اقتصادي

 دکتر اسمعيل ابونور

 آرش خوشكار

 پدرام داودی

 

مد از ديدگاه اسالماي ارتباط رشد و توزيع درآ رويكرد مقايسه  

 تقی ابراهيمی ساالری

 

 سرمايه مذهبي: ماهیت, عناصر تشكیل و آثار آن

 دکتر مرتضی عزتی

 

 هويت ديني و آموزه هاي اخالقي اسالم و تاثیر آن بر رفتارهاي اقتصادي در فرآيند توسعه

. دکتر هادی غفاری1  

. عليرضا کریمی2  

 

سعه اقتصاديممنوعیت بهره،ابزارهاي مالي اسالمي و تو  

 دکتر سيد عباس هاشمی

 محمد ابراهيمی
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 ابزارهاي اقتصادي تحقق عدالت اجتماعي واقتصادي از منظر اسالم

( )ع()با تكيه براندیشه امير المومنين  

 دکترمحمود هوشمند

 مهدی عصفوری

 مریم ملكی

 

 نقش آموزه هاي اخالقي مورد حمايت اسالم در فرآيند توسعه اقتصادي

بافنده ایمان دوستدکتر صادق   

 عضو هيأت علمی دانشگاه پيام نور
 

 در فرايند توسعه اقتصادي چگونگي مبارزه با آن و فساد اقتصادي

فر  یوسف محنتدکتر   

 

 ديدگاه امام علي)ع(درباره عدالت در حكومت اسالمي

 دکتر محمد موالیی

 

 دولت اسالمي، توسعه علوم و فناوري و رشد اقتصادي ايران

واعظ دکتر محمد  

 عبداهلل قنبری

 

 توسعه اسالمي با رويكرد نیروي انساني: مفهوم و روش

 منصور زراء نژاد، 

 

 اثرتوزيع عادالنه درآمد ورشددراقتصاداسالمي

 فائزه قاضی

 

 

 

 

 


