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  ∗اهللا بيات روح
  چكيده

هاي آنها به اين سؤاالت مورد گيرند و با توجه به پاسخاساسي قرار مي هاي اقتصادي در معرض سه سؤالنظام
چه كااليي توليد شود؟ چگونه كاال توليد شود؟ و براي چه كسي كاال : اين سؤاالت عبارتند از. ارزيابي قرارمي گيرند

صاد  مبتني بر بازار كه در ادبيات امروزي مي توان آن را با نام اقت, توليد شود؟ مكتب نظام سرمايه داري محض
در اين . در پي پاسخ به اين سؤاالت در چهارچوب مكانيسم بازار و با رويكرد پوزيتويستي است, شناسايي كرد

رويكرد علم اقتصاد از اخالق فاصله مي گيرد و در حد يك رويكرد مهندسي و رياضي به مسائل اقتصادي ظاهر مي 
و لزوم دخالت دولت  طور عمده ناكارآمدي اتكاء مفرط به مكانيسم بازاربه  "شكست بازار"با اين حال مفهوم . گردد

لزوم توليد كاالي , اين ناكارآمدي در مواردي چون تخصيص منابع. در حل مسائل اقتصادي را مطرح مي نمايد
تاً عمومي و نيز عدم توانايي و يا عدم تمايل بخش خصوصي  در پاسخگويي به مسائل را مطرح مي نمايد كه نهاي

ليكن مفهوم شكست . منجر به پديد آمدن دولت هاي رفاه و بسط علم اقتصاد  به سمت بخش عمومي مي گردد
بازار در ادبيات اقتصادي امروزي نتوانست سرپوشي به ناتواني بازار در درك و به كارگيري اخالق و مباني ارزشي در 

پاسخ نظام اقتصادي اسالم , با نظام مبتني بر بازار در مقايسه. حل مسائل متعدد اقتصادي و اجتماعي داشته باشد
  . در يك فضاي سه وجهي قابل بررسي مي باشد

در اين نظام نقش اجتناب ناپذير بازار در قيمتگذاري محصوالت و عوامل توليد مورد تأكيد قرار مي گيرد و 
م آميختگي  و اعمال قيودات در اين ه. البته بدون لحاظ مباحث حقوقي و اخالقي پاسخ هاي الزم صادر نمي شود

آورد كه مباحث اقتصادي و نظام اقتصادي اسالمي را از ديگر هاي اقتصادي پارادايمي را به وجود ميپاسخ به سؤال
بر اين اساس لزوما هر كااليي قابل توليد نيست و فقط مبحث قيمت هاي . نظام هاي اقتصادي متمايز مي نمايد

ضمن , ك تصميم گيري پيرامون تخصيص منابع و مصرف كاال و خدمات نمي گرددنسبي و موضوع قدرت خريد مال
  . اينكه حداكثر سازي سود تنها مالك تصميم گيري براي بنگاه توليدي محسوب نمي شود

مقاله حاضر ضمن بررسي مقايسه اي دو نظام اقتصاد مبتني بر بازار و اقتصاد اسالمي جنبه هاي اخالقي و 
نظام اقتصادي اسالم  در پاسخ به سؤاالت مذكور در كنار فاصله گرفتن علم اقتصاد مبتني بر  حقوقي مورد تأكيد

در اين چهارچوب مباحثي نظير انسان . بازار از مباني ارزشي و اخالقي را مورد دقت و تجزيه و تحليل قرار مي دهد
هاي الزم براي پاسخ به سؤاالت گيري انسان اخالق گرا درپيدايش زمينهاقتصادي از ديدگاه اسالمي و شكل

  . مطروحه در نظام اقتصاد اسالمي مورد توجه قرار مي گيرد
همچنين در اين نظام موضوع عدالت اجتماعي و نقش نهاد هاي اجتماعي اسالمي در راستاي پاسخ به سؤاالت 

تارهاي اقتصادي كشور اين مقاله در پايان براي عملياتي كردن آموزه هاي اخالقي در رف. فوق مورد تأكيد است
كارگيري تاسيس فلسفه نوين تعليم و تربيت و بازسازي نهاد آموزش و پرورش بر محور اخالق توحيدي و نيز به

فناوري نوين اطالعات براي نظارت بر عملكرد واحدهاي اقتصادي در جهت تأمين حقوق اجتماعي را پيشنهاد مي 
  .  دهد

, شكست بازار, مكانيسم بازار,  اقتصاد مبتني بر بازار, اقتصاد اسالمي, ادسؤاالت اساسي در اقتص :واژگان كليدي
 عدالت اجتماعي , اخالق و اقتصاد

 JEL: P17, P40, P47, P48 بندي طبقه

                                                                                                               
 rohbayat@yahoo.co.uk            استاديار اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه بين المللي امام خميني ره ∗
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  مقدمه
اين سؤاالت عبارتند . نظام هاي اقتصادي در معرض سه سؤال اساسي در اقتصاد قرار مي گيرند

  :از
  1چه كااليي توليد شود؟ -1

  2چگونه كاال توليد شود؟ -2

3براي چه كسي كاال توليد شود؟ -3
     

پاسخ هاي نظام مند به مجموعه اين سؤاالت توانايي آنها را در حل مشكالت مربوط به 
هر نظام اقتصادي از يك . توزيع و مصرف در هر جامعه اي  مورد محك  قرار مي دهد, توليد

در نظام خالص سرمايه داري و بدون . نمايدمكانيسم مشخصي براي پاسخگويي استفاده مي 
دخالت عامل خارجي مكانيسم بازارو نظام قيمت ها مسؤوليت پاسخگويي به اين سؤاالت را 

اين مكانيسم در علم اقتصاد با رويكرد پوزيويتستي به مسائل اقتصادي عالقه اي به . برعهده دارد
در اين رويكرد آنچه مالك پاسخگويي  .مباحث ارزشي و هنجاري در پاسخ به سؤاالت فوق ندارد

ليكن شكست بازار قابليت اين مكانيسم را . است عملكرد نيروهاي عرضه و تقاضا در بازار است
توسل به دخالت مؤثر دولت و تشكيل دولت هاي رفاه  شيوه تجربه اي براي . بردزير سؤال مي

ر به تأمين حقوق تامه اجتماعي و ولي آيا اين بازنگري ها قاد. ترميم مكانيسم بازاربوده است
  فردي مي باشند؟  

نظام اقتصاد اسالمي به عنوان بديلي براي نظام متعارف سرمايه داري از سوي ديگر قادر  
ماهيت اين پاسخ ها به گونه اي . مندي را به سؤاالت فوق ارايه نمايدمي باشد پاسخ هاي نظام

شريعت كه به معناي راه و روش مي . ين مي نمايداست كه منافع فرد توام فرد و اجتماع را تأم
حدود و ويژگي هاي , جهت. باشد همه اين لوازم را دركنار هم براي پاسخگويي مهيا نموده است

به طوري . اين راه به وسيله انبياء الهي تبيين گرديده كه  اساس آن بر محور اخالق بوده است
ؤال مهم كه شما براي چه هدفي مبعوث شديد بارها در پاسخ به اين س) ص(كه پيامبر اسالم 

دين اسالم از نظر ايشان از جمله . امفرمودند براي اتمام مكارم اخالق پيش شما فرستاده شده
جامعه و باالتر از همه حفظ حرمت انسان تعريف مي , همسايگان, فرزند, تأمين حقوق همسر

. لت ايشان را تشكيل مي دهدبر اين اساس رعايت حقوق اجتماعي و فردي هدف رسا. گردد

                                                                                                               
1. What to produce? 

2. How to produce?    

3. For whom to produce? 
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است كه هم  2در زبان فالسفه و علماي اخالق بر گرفته شده از واژه يوناني اتوس 1مفهوم اخالق
كه التين  3به معناي  رسم و عادت بر اثر تربيت و عقالنيت مي باشد و هم معادل مورال

»Mos «است كه وانيني ارزش و مجموعه ق, همان واژه يوناني اتوس است ليكن شامل هنجاره
). 1387نوربخش، ( شوددر جامعه اساس هستند و تحت عنوان قواعد خواست عمومي از آن ياد مي

در اين بين نقش اساسي پيامبران پايه گذاري سنت ها و عادات و نيز بيان ارزش ها و 
هنجارهايي بوده است كه ضمن هماهنگي با طبع بشر با فلسفه خلقت و نيز دستگاه آفرينش 

براين اساس رويكرد اصلي دين اسالم بسط اخالق و عدالت در . گاري كامل داشته باشدساز
زندگي اجتماعي بوده است و پاسخ هاي آن به سؤاالت فوق نيز از اين دريچه  قابل ارزيابي مي 

يعني محور اصلي و تعيين كننده پاسخ نظام اقتصاد اسالمي را بايستي در اخالق و عدالت . باشد
البته اين به معناي نفي نقش طبيعي مكانيسم بازار در حل مسائل اقتصادي . دجستجو نمو

بر . نيست بلكه جهت دهي و لزوم دخالت در عملكرد بازار در نظام اقتصادي اسالم مشهود است
اين اساس شكست بازار كه يك عارضه براي نظام سرمايه داري محسوب مي شود اساسا در 

  . داردنظام اقتصادي اسالم مصداقي ن
تحليلي داشته كه به مدد داده  -مقاله حاضر به لحاظ روش شناسي تحقيق ماهيت توصيفي

هاي كتابخانه اي در پي بررسي پاسخ هاي نظام هاي مبتني بر اقتصاد اسالمي و سرمايه داري 
با توجه به مطالب فوق ادامه مقاله در چهار بخش . به سه سؤال اساسي در اقتصاد مي باشد

در بخش بعدي پاسخ نظام سرمايه داري به سؤاالت اساسي در اقتصاد مورد . ه استتنظيم شد
در بخش سوم چهارچوب هاي موجود در تفكر اسالمي براي پاسخ به . توجه قرار مي گيرد

در اين بخش انسان شناسي . سؤاالت مطروحه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد
گيري سرمايه انساني و اجتماعي اخالق گرا در كنار توجه به شكل , اقتصادي از ديدگاه اسالمي

همچنين در اين بخش نقش . مباحث حقوقي در پاسخ هاي اسالمي مورد توجه قرار مي گيرد
تأمين اجتماعي و تكافل عام و نيز دولت اسالمي در پاسخ به سؤاالت مطروحه مد نظر قرار 

شده به سؤاالت مطرح شده از منظر نظام در بخش چهارم پاسخ هاي طبقه بندي . گرفته است
اين مقاله با يك جمع بندي و نتيجه گيري در . اقتصادي اسالم به طور اجمال مرور مي گردد

  . بخش پنجم به اتمام مي رسد
  

                                                                                                               
1 . Ethic 

2. Ethic 

3. Moral 
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 اجتماعي در آناساسي و جايگاه اخالق و حقوقپاسخ مبتني بر بازار به سؤاالت. 1

سرمايه داري به مجموعه سؤاالت مطرح شده در فوق ميزان پاسخ هاي نظام مند و سازگار نظام 
توزيع و مصرف جامعه مورد محك  قرار مي , توانايي آن را در حل مشكالت مربوط به توليد

در سؤال دوم نحوه . در حالي كه سؤال اول به موضوع بازار و طرف تقاضا مربوط مي گردد. دهد
اما پاسخ به سؤال سوم بسيار تعيين كننده مي  .تركيب عوامل توليد مورد توجه قرار مي گيرد

قدرت خريد و نحوه توزيع درآمد در اين سؤال مورد , باشد به طوري كه موضوع تقاضاي مؤثر
  .بررسي قرار مي گيرد

كه بر عمليات نظام طبيعي بازار استوار ) بدون دخالت دولت(در نظام سرمايه داري محض 
. ر چهارچوب مكانيسم بازار و نظام قيمت انجام مي پذيردمي باشد پاسخ به اين سؤاالت تنها د

در ) دولت(حداكثر نمودن سود توليد كننده و عدم مداخله عامل خارجي , منفعت طلبي فردي
بازار شرايط اوليه اين نظام براي تحقق موفقيت آميز عملكرد نظام قيمت ها و مكانيسم بازار 

اليي توليد شود اين نظام پاسخ صريحي دارد كه بر اين اساس در پاسخ به اينكه چه كا. است
بر اين اساس هر كااليي را به شرط تقاضا مي شود توليد . "هر كااليي كه تقاضا داشته باشد"

آالت قمار , انواع مشروبات الكلي, سالح هاي كشتار جمعي, اين كاال مي تواند مواد مخدر. نمود
يعني . بازار تقاضاي كافي وجود داشته باشد و هر كاال و خدمات ديگري باشد كه براي آن در

منابع محدود كه موضوع علم اقتصاد مي باشد را مي توان به توليد اين امور اختصاص داد فقط 
  . به اين خاطر كه تقاضا براي آنها وجود دارد

مالحظه مي شود كه با اتكاء صرف به مكانيسم بازار هيچ مالك ارزشي براي ايجاد 
- شكست"تأكيد مي شود مفهوم . يت توليد اين قبيل كاالها وجود نداردمحدوديت و ممنوع

"بازار
در اقتصاد متعارف سرمايه داري در خصوص ناتواني بازار در تخصيص منابع براي  1

عبارت ديگر نظام سرمايه داري مختلط يا به. كاالهاي عمومي است نه كاالهاي اخالقي و ارزشي
در آن دولت به عنوان عامل مكمل در كنار بازار ظاهر مي گردد  نظام مبتني بر بازار ارشادي  كه

يا براي كنترل تقاضاي مؤثر به منظور برطرف كردن ركود اقتصادي و غلبه بر مسائل تورمي از 
داشت كه امورات اخالقي را در حل اين مسائل مبنا طريق كاهش حجم هزينه ها نمي توان انتظار 

كه پارادايم اصلي آن طبيعت بازار و مباحث عرضه و تقاضا  هايي بر اين اساس در نظام. قرار دهد
مي باشد علت اساسي طرح دخالت دولت به معناي ورود آن به فعاليت هايي است كه بخش 

                                                                                                               
1. The Market Failure  
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البته  دولت ها در اين نظام . خواهد در آن امور وارد عمل شودتواند و يا نميخصوصي ذاتا نمي
يي چون كميسيون رقابت در پي رفاه مصرف كنندگان و ها با ترغيب رقابت و تشكيل نهاد ها

تخصيص هاي بهينه نيز مي باشند كه بسيار قابل تقدير مي باشد و ليكن معيار هاي اساسي آن 
توجه به وجوه مادي و افزايش ميزان برخورداري و لذت مي باشد تا ترغيب مردم به نوع 

  . فداكاري و خيرخواهي, دوستي
ل دوم در چهارچوب مكانيسم بازار هم فارغ از مباحث ارزشي دنبال پاسخ اين نظام به سؤا

بنگاه توليد كننده با هدف تأمين سود خود قيمت نهاده هاي توليد را بر اساس . مي گردد
در اين ميان فراواني عرضه نيروي . شرايط عرضه و تقاضاي بازار عوامل توليد جستجو مي نمايد

ستمزدها را به پائين ترين حد خود كه به نظام آهنين انساني و محدوديت جذب آنها سطح د
دستمزد ها معروف مي باشد تقليل مي دهد كه اين امر به نوبه خود پاسخ اين نظام به سؤال 

. يعني توزيع نابرابر درآمدها ذاتي اين نظام مي باشد. سوم را نيز دچار ايراد اساسي مي نمايد
شود پاسخ پوزيتيويستي مكانيسم بازار اين است كه اينكه براي چه كسي كاال و خدمات توليد 

ناتواني پاسخ هاي . كاال و خدمات فقط براي كساني توليد مي شود كه قدرت خريد داشته باشند
نظام سرمايه داري به سؤال دوم و سوم در ميدان عمل صحنه هاي دلخراشي را بخصوص در 

مديون استثمار سنگين كارگران  و  به طوري كه رشد سرمايه داري. قرن نوزدهم آفريده است
شورش ها و انقالب هاي كارگري در , نيروي انساني بوده كه در نهايت با بروز نارضايتي ها

كشورهاي صنعتي منجر به تعديل نسبي دستمزد كارگران و شكل گيري صندوق هاي تأمين 
هاي رفاه و به طور مشخص  در كنار دولت . اجتماعي و بازنشستگي در اين كشورها گرديد

تقويت اتحاديه هاي كارگري شرايط كار در شرايط كنوني نسبت به قرن نوزده بهبود فراواني 
پيدا نموده است وليكن توزيع نابرابر درآمدها و امكانات در ذات اين نظلم وجود دارد و جنبش 

نكته وال استريت  و طرح مبحث يك درصد و نود و نه درصد در سال هاي اخير اعتراض به اين 
است كه امكانات جامعه و سرنوشت دمكراسي در اختيار يك درصد جامعه مي باشد كه حتي 

كه اين همان سواري مجاني شرم آور . روندبتوانند از پرداخت ماليات نيز طفره ميآنها تا جايي كه 
  . باشدمي

علم اقتصاد بر اين اساس امروزه ترديد ها به پاسخ هاي نظام سرمايه داري در قالب آنچه كه 
به عنوان نمونه . مي شودخوانده مي شود و در آن ارزشهاي اخالقي جايگاهي ندارد هر روز بيشتر 

بالك اعتقاد دارد كه روز به روز به تعداد كساني كه نسبت به كامل و بي عيب بودن ساختماني كه 
يراد در علم اقتصاد اين ا). 45, 1385: چپرا( علم اقتصاد پديد آورده شك مي كنند افزوده مي شود
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 1و مبتني بر نظام بازار  ازنظر بسياري از منتقدان به تاسي از بزرگاني چون آمارتياسن متعارف
فاصله گرفتن اقتصاد . به خاطر فاصله اي كه ميان اخالق و اقتصاد به وجود آمده است مي باشد

اقتصادي تنزل مي  از اخالق اين شاخه از علم بشري را در حد يك رويكرد مهندسي به مباحث
در اين رويكرد اينكه سعادت بشري در كجا قرار دارد و يا چه نوع فعاليت اقتصادي سعادت . دهد

جامعه را تأمين مي نمايد، پاسخ هاي الزم دريافت نمي شود و لذا نمي توان انتظار داشت كه 
از سوي اين پاسخ هاي ارزشي مبتني بر خواست عمومي و عدالت اجتماعي به پرسشهاي مذكور 

  . نظام فكري داده شود
حال سؤال ديگر اين است كه چرا اقتصاد مبتني بر نظام بازار فاقد معيارهاي اخالقي و 
ارزشي الزم در پاسخگويي به سؤاالت فوق است؟ جواب اين پرسش را مي توان در مكاتب پيش 

اين مكاتب . آنها است از سرمايه داري جستجو نمود كه شاكله اصلي نظام سرمايه داري متاثر از
تا قبل از قرن پانزدهم ميالدي انگيزه فعاليت و . به ترتيب عبارتند از مركانتليسم و فيزويكراسي

از اوايل (هدف هاي اقتصادي تابع اصول مذهبي و اخالقي بود ولي با ظهور مكتب مركانتليسم 
تجارت و انباشت ثروت تدريج مستقل از مذهب و اخالق به سوي كسب اقتصاد به) قرن پانزدهم

به عبارت دقيق تر ). 51: 1372تفضلي، (مادي يا فلزهاي گرانبها مانند طال و نقره گرايش يافت 
به ) مركانتليسم(توجه به مباحث اخالقي در زندگي اقتصادي از زمان شكل گيري سوداگري 

غازي شد تدريج دگرگون شد و همان طوري كه گالبرايت  معتقد است پيدايش اين مكتب سرآ
براي ايجاد شكاف بين اقتصاد با ديدگاه اخالقي افرادي چون ارسطو و سن توماس آكويناس 

با گسترش فعاليت سوداگري انسان اقتصادي كه انسان ). 15:1391جعفري صميمي و همكار، (
عاقل و حسابگري است در سايه ذهنيت مركانتليستي و فارغ از معيارهاي اخالقي در پي انباشت 

دولت مقتدر نيز در اين مكتب به بسط قدرت سياسي . مي باشد) حداكثر سازي منفعت(ه سرماي
از طريق افزايش سريع ثروت به هر صورت ممكن تعريف مي گردد كه اين امر بخصوص در 

هم خوردن تعادل هاي اقتصادي و اجتماعي و گسترش رابطه با مناسبات بين الملل موجبات به
بدين ترتيب برداشت ذهني مركانتليسم از ثروت و قدرت . مي گرددبي عدالتي در سطح جهاني 

فاقد هنجارهاي الزم و ارزش هاي مدني است  كه فالسفه اخالق از آن به عنوان  عادات 
از اين نظر مكتب مركانتليسم فاقد مباني علمي الزم در تجزيه و تحليل . ارزشمند ياد مي كنند

ليكن . آن در پاسخ به سؤاالت اساسي فوق استفاده نمودمسايل اقتصادي مي باشد كه بتوان از 

                                                                                                               
1. Amartya Sen 
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به همين مقدار مي شود بسنده نمود كه اين مكتب مباحث اقتصادي را از معيارهاي اخالقي 
جدا نمود و لذا نمي توان پاسخ هاي مبتني بر شيوه هاي اخالقي و عدالت اقتصادي و اجتماعي 

  . را از اين مكتب سراغ داشت
اوليه  رفت هاي علوم طبيعي و فيزيك در قرن هيجده ميالدي دستمايه هاياز سوي ديگر پيش

اي را براي توسعه اين علوم در حوزه اقتصاد فراهم نمود كه شروع آن با مكتب فيزيوكراسي و 
تفكرات فرانسوا كنه پزشك دربار لويي فرانسه بود كه در تالش بود به مثابه آناتومي انساني 

در اين مكتب تأكيد مي شد كه در عملكردهاي . تصادي را تشريح نمايدنهادها و فعاليت هاي اق
بدين ترتيب مي توان گفت . اقتصادي مثل تمام پديده هاي فيزيكي قوانيني طبيعي وجود دارد

كه اين قوانين طبيعي جانشين هاي مطمئني براي هنجارها و ارزش هايي شد كه در مجموع 
را در مباحث اخالق اجتماعي و فلسفه اخالق ) ي مورالبه معنا(قواعد خواست عمومي و اخالق 

گرچه ظهور انديشه هاي فيزيوكراسي زمينه جديدي براي جدايي اخالق از . تشكيل مي داد
به .  اقتصاد فراهم كرد ولي تا مدت ها مباحث اقتصادي به صورت شعبه اي از اخالق مطرح بود

معصومي (ايگاه علم اخالق مطرح گرديد گونه اي كه وقتي اقتصاد به صورت علم درآمد در ج
اين موضوع عمدتاً تحت تأثير آراء فلسفي و اقتصادي اقتصاددانان كالسيكي چون ). 1386, نيا

آدام اسميت و جان استوارت ميل بود كه اقتصاد را در چهارچوب فلسفه اخالق و فلسفه 
  .  اجتماعي مطالعه مي كردند

قبل از آشنايي با فيزيوكرات ها در پاريس همانند , پدر علم اقتصاد نوين, آدام اسميت
خود  "ثروت ملل"وي قبل از نشر كتاب مشهور  . استادش هاچسون يك فيلسوف اخالق بود

را منتشر نمود و در اين كتاب به طيف وسيعي از فضايل و  "نظريه احساسات اخالقي"كتاب 
شهرت طلبي و امثالهم مي , يهانباشت سرما, ميانه روي, رذايل اخالقي مانند وفاي به عهد

باالترين فضيلت اخالقي انسان معرفي مي گردد  1پردازد به طوري كه از نظر ايشان خيرخواهي
از نظر آدام اسميت انسان به رفتارهايي كه براي ديگران سود آور است و نه ). 1384 2الوي،(

از نظر . مي باشد "سمپاتي"براي خود آمادگي دارد و اين تمايل به ديگر انسانها  همان مفهوم 
كه در جامعه موجود هستند ريشه و ) به عنوان يكي از معاني اخالق(وي  قواعد عمومي رفتار 

وي در اين كتاب به عدالت و رعايت آن به عنوان يك ).  1387نوربخش، (اساس خدايي دارند 
يگران به شدت اخالقي بهاي بسيار زيادي مي دهد و افراد را از آسيب رساندن به د 3فضيلت
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3. Virtuous  



 
  و اسالم  سرمايه داريرويكردهاي مبتني بر اخالق و حقوق اجتماعي در نظام هاي اقتصادي                                      

 

 

92

تفكرات فيزيوكراسي در فرانسه و تأكيد به قوانين طبيعي ). 1389مصطفوي، (پرهيز مي دهد 
در موضوعات اقتصادي توجه آدام اسميت را به خود جلب نمود ليكن وي درپي بيان آميختگي 

و  از نظر او اخالق هم پيش نياز رشد اقتصادي. طبيعت اقتصاد با موضوعات اخالق و عدالت بود
به طوري كه در عقايد اسميت تجارت و انباشت سرمايه بايستي در . هم نتيجه آن است

چهارچوب رعايت موازين اخالقي باشد و هر فردي به شرط رعايت عدالت آزاد است كه به 
  ). 1976با استفاده از اسميت،  1389مصطفوي، ( صورت دلخواه منافع خود را دنبال نمايد 

قتصاد كالسيك را به اوج  و انتهاي خود مي رساند نيز معتقد بود جان استوارت ميل كه ا
. كه اقتصاد به طور تفكيك ناپذيري با شاخه هاي ديگر فلسفه اجتماعي در هم آميخته است

است؛ به اين معنا كه چه بايد كرد و چه  "مصلحت انديشي"فلسفه اخالق از نظر او مبتني بر 
نگراني وي از . ين اقتصاد و ريشه كهن آن يعني اخالق بوداو نگران شكاف افتادن ب. نبايد كرد

بابت آزاد سازي اقتصاد از مالحظات اخالقي اش نبود بلكه فقط از اين جهت بود كه مبادا 
از . متخصصان اقتصاد ادعاي علمي بودن سياست هاي آزادي سازي مطلق اقتصادي را سر دهند

قد مباحث ارزشي موجب بدنامي اقتصاد مي نظر وي اتكاي بيش از حد به نظريه اقتصادي فا
  ). 23-24:1391جعفري صميمي و همكار، (شود 

كارل منگر و , توسط ويليام استانلي جونز) مارژيناليست ها(با ظهور انديشه هاي نهائيون 
- جونز به. لئون والراس بيان رفتارهاي اقتصادي به زبان رياضي مورد توجه شديدي قرار گرفت

به مثابه يك علم تجربي در توضيح مسائل اقتصادي  "علم اقتصاد"سي ازعبارت جاي اقتصاد سيا
استفاده مي نمود تا اين علم فارغ از مباحث اخالقي و ارزشي پديده هاي اقتصادي را بررسي 

از آن . اين گرايش ايجاد نگراني هاي زيادي بين  اقتصاددانان اخالق گرا به وجود آورد. نمايند
. مارشال برنده نوبل اقتصاد و مبدع تعادل هاي عمومي در اقتصاد  اشاره نمودجمله مي توان به 

گرچه وي  از عنوان علم اقتصاد استفاده مي نمود ولي در پي برقراي ارتباط همزمان اقتصاد با 
ليكن ايده مارشال . اخالق و رياضي بود و اعتقاد داشت مرز دقيقي بين علم و هنر وجود ندارد

ني اخالقي در تجزيه و تحليل هاي اقتصادي در حاشيه قرار گرفت همان طوري در توجه به مبا
كه سوسياليست هاي قرن نوزدهم  محكوم به تخيل گرايي افراطي در رسيدن به مدينه فاضله 

  . بودند
همچنين جاي تامل بسياراست در حالي كه قرن نوزدهم  و بخصوص نيمه دوم آن كه مملو 

و اقتصادي است، اولويت ذهني اقتصاددانان شاخصي چون ريكاردو در از نابرابري هاي اجتماعي 
اوايل اين قرن و سپس مارژيناليست ها در اواخر آن تأكيد بر رياضي نمودن بحث هاي اقتصادي 
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ولي همانگونه كه گالبرايت مي گويد ارزشهاي اخالقي از درون يك علم رياضي رخت بر . است
  ). 1384الوي، (مي بندد 

. ع كماكان به عنوان يك نقطه ضعف عمده در علم اقتصاد معاصر در جريان استاين موضو
به طوري كه تشكيل دولت هاي رفاه و توجه به اقتصاد بخش عمومي نتوانسته است جاي خالي 

زيرا رفاه مادي چه در شكل فردي و عمومي گمشده اصلي اقتصاد . اخالق در اقتصاد را پر نمايد
, فطرتهاي اصيل انساني و تقويت ارزشهاي اخالقي همچون خداجويي نيست بلكه با بازگشت به

فداكاري و تعاون مسؤوليت اين شاخه از معرفت بشري در تأمين , خيرخواهي, عدالت خواهي
در غير اين صورت همان طوري كه نايجل الوسن . سعادت انسان و جامعه فراهم مي گردد

ت و هيچ نظم سياسي يا اقتصادي جز بر پايه استدالل مي نمايد انسان يك موجودي اخالقي اس
  ).  45, 1385: چپرا(اخالق نمي تواند دوام دراز مدتي داشته باشد 

  

  چهارچوب اساسي پاسخ هاي نظام اقتصادي اسالم به سؤاالت مطرح شده  . 2

دراين  .باشدهاي اقتصاد اسالمي براي سؤاالت فوق در پارادايم بخصوصي قابل بررسي ميپاسخ
شوند كه توام با يكديگر  هاي توليدي و بازار به صورتي طرح ميفعاليت, اديم انسان اقتصاديپار

و به شيوه اخالقي و مبتني بر حقوق فردي و اجتماعي  و با حفظ موجوديت بازار به سؤاالت 
  . شودمذكور پاسخ داده مي

يرد تا مباني رفتار بر اين اساس در اين بخش ابتدا انسان اقتصادي مورد بررسي قرار مي گ
بر اين اساس شكل گيري سرمايه . اقتصادي در يك چهارچوب اسالمي مورد شناسايي قرار گيرد

انساني در پارادايم ديني كه از آن به عنوان انسان اخالق گرا ياد شده است مورد توجه قرار مي 
چوب هاي اخالقي آنگاه تأثير گذاري مقوله حقوقي و عدالت بر رفتار اقتصادي در چهار. گيرد

براي تحقق اين دو مباني شكل گيري سازمان مخصوص تأمين . مورد توجه قرار مي گيرد
با درك اين مقدمات در بخش بعدي پاسخ . اجتماعي اسالمي و نيز دولت كارآمد ضروري است

  .هاي نظام اقتصادي اسالم به سؤاالت مطرح شده مرور خواهد شد
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  فتار اخالق گرا در نظام اقتصاد اسالميانسان شناسي اقتصادي و ر .2- 1

درك انسان شناسي اقتصادي مطابق با آموزه هاي دين اسالم كمك شاياني بر شناخت 
چهارچوب اساسي پاسخ هاي نظام اقتصادي اسالم به پرسش هاي مطروحه در اين مقاله خواهد 

  . داشت
از منظر اقتصاد و رفتارهاي . از زواياي مختلفي مي توان انسان از نظر اسالم را بررسي نمود 

مسلمان را مي توان تصور نمود كه تفاوت اساسي با تعريف انسان يا مرد  اقتصادي انسان
  . اقتصادي در ادبيات اقتصاد سرمايه داري دارد

انسان مكتب كالسيكي و نئوكالسيكي به دنبال منفعت شخصي بوده و در جهت 
فرض اساسي اين است كه اين  . حداكثرسازي آن عقل محاسبه گر خود را به كار مي گيرد

قالب رفتاري او ثابت بوده و تابع مكان و موقعيتي . انسان در محاسبات خود اشتباه نمي كند
و تصميمات وي مالحظات اخالقي و ارزشي تأثير گذار نمي  خاصي نبوده ضمن اينكه در رفتار

  . باشند
مبناي رفتار عقاليي مسلمان اطاعت از خداوند مي باشد , در حالي كه در چهارچوب اسالمي

داشته و در سرشت انساني  "اسماء الحسني"قوه اين معرفت ريشه در . كه منشأ معرفتي دارد
بر اين . رآن موجبات فضيلت و برتري انسان گرديده استو اين عامل از منظر ق. نهفته مي باشد

اساس معيار و ميزان عقالنيت اين فرد را نه در قدرت حسابگري مادي بلكه در ميزان عبادت و 
هم كار كردن و , با اين توضيح كه هم فكر كردن عبادت است. قرب پروردگار بايد جستجو نمود
ياد مي  "عبادالرحمن"نسان در زبان قرآن به عنوان از اين گونه ا. هم نوع دوستي و خير خواهي

كه مقصد آن , بر اين اساس رفتار عبادالرحمن در صورتي كه مطابق با قواعد شريعت باشد. شود
مقاله سيد عقيل، , طاهر و همكاران( عقاليي تلقي مي گردد ,  ايجاد يك جامعه متوازن است

1375 :79 .(  
لي كه انسان در مكتب متعارف سرمايه داري از عقالنيت از منظر انديشمندان مسلمان در حا

ابزاري و رفتار يكنواخت برخوردار است كه در پي كسب منافع شخصي كوتاه مدت است ولي 
انسان موحد تحت تأثير عقالنيت غير ابزاري و با داشتن اختيار و آزادي از درجات متفاوتي 

التزام عملي آن به اسالم بيشتر باشد باشد و  هرچه درجات ايماني او باالتر. برخوردار مي باشد
و ضمن استفاده از كاالهاي دنيوي دوره  چربدخصوصيات متعالي وي بر خصوصيات مادي مي

  ). 201: 1390نمازي و دادگر، ( دهد ريزي خود را تا قيامت گسترش ميمصرفي و برنامه
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تعادل در . شكل نيستدرك مفهوم رفتار اقتصادي در يك پارادايم توحيدي و ايماني م
ايجادتوازن ميان خواسته هاي مادي و معنوي و نهايتاً ايجاد تعادل , استفاده از منابع خدا دادي

اين تعادل با مفهوم . بين منافع فرد و اجتماع از ابعاد مهم رفتار اقتصادي در اين پارادايم است
قوقي و با تأكيد بر موضوع مهم تعادل در بهينه پرتو همخواني ندارد زيرا بر اساس قواعد كلي ح

عدالت ممكن است براي جلوگيري از زيان اجتماعي زيان شخصي روا داشته شود و يا ممكن 
است زيان هاي بزرگ به وسيله زيان كوچك دفع شود و نيز از بين بردن مشقت ها و آسيب ها 

ساس از ديدگاه بر همين ا). 114: 1385چپرا، ( بر سود رساندن به عده اي مقدم شمرده شود 
اسالمي انسان موجودي جايزالخطا بوده و همه رفتار هاي اقتصادي وي لزوما مبتني بر خط 

اين انسان با فاصله گرفتن از ايمان به . كش عقل حسابگر و منطق اقتصادي نمي تواند باشد
تاب تبديل مي شود كه هيچكدام از آنها با عقالنيت در حريص و بي, عجول, موجودي  مسرف

ضمن اينكه اين گونه خصلت ها ناسازگاري بنيادين با مقام و موقعييت . رفتار سازگاري ندارد
  .انسان در جهان خلقت و نيز مسؤوليت وي در محيط هاي زيست اجتماعي و طبيعي وي دارد

با توجه به موارد مذكور از مهمترين سازوكار هاي عملي جهت پاسخگويي به سؤاالت طرح  
 "انسان متعالي"توسعه انساني بر پايه اخالق الهي يا همان شكل گيري  شده در فوق بسط 

به عنوان نمونه اينكه چه كاالهايي توليد شود بستگي به اين دارد كه چه كاالهايي در . است
اما اينكه چه كاالهايي در بازار تقاضا مي شود ريشه در سطوح نيازها و نيز . بازار تقاضا شود

از سوي ديگر ابعاد و سطوح اميال و مطلوبيت ها ريشه در . افراد دارداميال و مطلوبيت هاي 
به عبارت ديگر نحوه تربيت و سرمايه گذاري بر روي فرد بر نوع . مباحث ذهني و يادگيري دارد

لذا اينكه فرد . افكار و انديشه هاي وي از جمله انديشه هاي اقتصادي تأثير تعيين كننده دارد
اضا مي كند بستگي به اين دارد كه در چه شرايطي رشد و نمو پيدا مسلمان چه  كااليي تق

و تربيت يك امر اجتناب ناپذير در نحوه پاسخگويي به سه سؤال اساسي پس تعليم .  نموده است
از اين رو همانگونه كه تأكيد بر فريضه بودن طلب دانش بر همه مسلمانان اعم  .مذكور مي باشد

با م بسيار تامل بر انگيز است، ساخت و بناي نهاد آموزش و پرورش از زن و مرد از ديدگاه اسال
مبتني بر  تأكيد بر فلسفه اخالق اسالمي و توحيدي اجتناب ناپذير است تا در سايه آن پاسخ هاي

آموزه هاي ديني اسالم دريافت گردد كه تفاوت معني داري با پاسخ هاي مبتني بر صرف نظام 
  . بازار داشته باشد

شكل گيري انسان اخالق گرا در دو سطح خرد و كالن و  اسالمي در يك الگويلي به طورك
در سطح خرد و در نهاد خانواده تعليم و تربيت  از حقوق . به طور همزمان انجام مي گيرد



 
  و اسالم  سرمايه داريرويكردهاي مبتني بر اخالق و حقوق اجتماعي در نظام هاي اقتصادي                                      

 

 

96

در سطح كالن نقش آموزه هاي ديني  .اساسي فرزندان است كه بر ذمه والدين قرار گرفته است
از يك سو و نيز آموزش و پرورش ) مدارس ديني و موقوفات, مساجد (در كنار نهاد هاي ديني 

و غير ) نهاد دولت اسالمي(رسمي  پرورشآموزش و . رسمي دولت اسالمي مورد تأكيد مي باشد
گيري انسان اخالق در امر شكلتعيين كننده يك فرايند خالق و ) نهاد خانواده و دين(رسمي 

به طوري كه در اين . اني و مقتصد محسوب مي شودمدار و ماهر در جهت ساخت جامعه ايم
فرايندها اطالعات و مهارت ها به انسان ارايه مي شود و نتيجه آن رفتارهاي كريمانه و اخالقي  
در جهت رشد و تكامل اجتماعي و تقويت قواي فكري و جسمي از يك سو و افزايش بازدهي 

  .اقتصادي از سوي ديگر مي باشد
م فرد مبتني بر تثبيت موقعيت اشرف مخلوقات بودن بشر و جانشيني در واقع اساس تكري 

اين عمل از يك سو باعث رشد استعداد هاي نهفته در درون . وي بر زمين از ناحيه خداوند است
و , و نيز قوام وحيات اقتصادي و اجتماعي جامعه 1فرد در راستاي شكل گيري سرمايه انساني

2چيزي كه امروزه از آن به عنوان سرمايه اجتماعي
گرچه مقام . مي گردد, ياد مي شود  

جانشيني خداوند در زمين بسيار عظيم و پر مسؤوليت و انتقاد آميز بوده ولي چنانچه اقبال 
, نقوي( ليت ادامه يافته است الهوري تأكيد مي كند حتي بعد از خطاهاي بشر اين مسؤو

1366 :35.(  
بر اين اساس فلسفه آموزش و پرورش در فضاي اسالمي عبارت از تبيين خطا هاي بشر و 

لذا وظيفه اساسي نهاد آموزش و پرورش نهادينه كردن . احياي مقام جانشيني خداوند است
ركرد اين رفتار محصور كا. اخالق و رفتار كريمانه در جهت تحقق اهداف عالي جوامع مي باشد

در ابعاد فرهنگي و تربيتي نبوده است بلكه زندگي اقتصادي و اجتماعي فرد را تحت تأثير 
به طوري كه از نظر امام علي . سيستماتيك خود قرار مي دهد و بسط روزي را موجب مي شود

شرح (اكسير روزي در خوش اخالقي است و با تواضع است كه نعمت ها به كمال مي رسد ) ع(
  ). 884حديث 20/339نهج البالغه 

  

                                                                                                               
1. Humanity Capital  
2. Social Capital  
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  اصل عدالت معيار پاسخگويي اخالقي به سؤاالت اساسي در اقتصاد  . 2-2

از مشخصه هاي اصلي پاسخ هاي نظام اقتصادي اسالم به سؤاالت مطروحه موضوع عدالت و 
ل به يك عبارت اص. حقوق فردي و اجتماعي در فرايند پاسخگويي و حل مسايل اقتصادي است

 نمابه تحقيق فرستاديم رسوالن" .عدالت در اسالم تمام معاني دين را در خود جاي داده است
حديد، ( "ها و فرو فرستاديم با ايشان كتاب و ميزان را تا قيام نمايند مردمان به قسطرا با بينه

25.(  
قدري مهم در اسالم مقوله عدالت و بخصوص ابعاد اقتصادي و اجتماعي آن به بر اين اساس  

گروهي از متفكران مسلمان بر اين باورند كه اساسا شكل گيري حكومت اسالمي براي تحقق  بوده كه
نظام اقتصاد اسالمي به سؤاالت پاسخ هاي  لذا).  217 :1390 ،نمازي و دادگر(است عدالت 
كه خود از  مبتني بر عدالت فردي و اجتماعي استعمدتاً جنبه حقوقي داشته و  مطروحه

هاي اقتصادي در زندگي فردي و اعمال روشبر اين اساس اصوال  .ژگي رفتارهاي اخالقي استوي
من ترك القصد "كه در اين چهارچوب  تا جائي.  اجتماعي يك عمل عادالنه محسوب مي شود

  ).6/328الحياه ,  )ع(امام علي (هر كس حد ميانه را رها كند به ظلم گرفتار شود , "جار
ود كه در تفكر اسالمي تعادل داللت بر يك تعهد اجباري اخالقي است مي توان اذعان نم

: 1366نقوي، (براي افراد جامعه به منظور ايجاد توازن دقيق و سطح باال در كليه وجوه زندگي  
زندگي و قوام به عبارت ديگر اعمال عدالت در چهارچوب اسالمي به منظور ارتقاء كيفيت). 34

مدارانه اقتصادي در رو زندگي اخالقايناز. يك مفهوم اخالقي استاجتماعي كه  خود سرمايه
مي توان  در اين راستا. باشداسالم همواره مبتني بر حفظ موازين حقوقي فردي و اجتماعي مي

هاي  جنبه در را مي توان "عدالت"اسالم مهمترين معيار عملي در درك مفهوم  ركه د نمود ادعا
اين ادعا را مي توان با استناد به رفتار اقتصادي عبادالرحمن  صحت. پيدا نموداقتصادي آن 

به نحوي كه عبادالرحمن حتي در باب , در قرآن مورد توجه قرار داد) بندگان صالح خداوند(
و الذين اذا انفقو لم يسرفو و لم يقترو و كان ": انفاق نيز رفتار اقتصادي از خود نشان مي دهند

  . )67 ،فرقان( "بين ذالك قواما
  

  اسالمي در پاسخ عادالنه و اخالقي به سؤاالت نقش كفالت همگاني دولت . 2- 3

به واسطه , به لحاظ نظري شكست بازار در حل مسايل اقتصادي در يك چهارچوب اسالمي
زيرا از يك سو . شكل گيري دولت مسؤوليت پذير و عدالت محور محل ترديد اساسي است

ار براي حفظ منافع اجتماعي را دارد كه اين موضوع را در ادامه دولت حق دخالت در شرايط باز
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اما از سوي ديگر بر قراري يك دولت و نهاد جامع براي ايجاد و گسترش رفاه . بررسي مي نماييم
عمومي به عنوان تكليف اجتماعي براي عموم افراد محسوب مي شود كه اصوال جنبه فريضي و 

به موجب . توضيح داد) عام(ن در قالب اصل كفالت همگاني اين مفهوم را مي توا. نهادي دارد
اين اصل مسلمانان جهان كفالت يكديگر را بر عهده داشته و اين عمل در حدود امكانات افراد 

  ). 320: 1357صدر، (فريضه الزم االجرا به حساب مي آيد 
ز ظرافت اسالم كفالت همگاني را با اصل اخوت اسالمي مربوط دانسته كه اين موضوع ا

خاصي برخوردار است به طوري كه بر اين اساس مسؤوليت شناسي اجتماعي صرفاً از جنس 
: همان (مالياتي نبوده تا از درآمدهاي اضافي اخذ شود بلكه از مساله اخوت ريشه گرفته است 

322 .(  
باب بر اين اساس يكي از وجوه تمايز اسالم با تفكرات مبتني بر بازار دگر انديشي ويژه در 

به طوري كه دايره منفعت طلبي شخصي در . انگيزه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي است
نزد اسالم به . اسالم كمي محدود مي شود تا منفعت اجتماعي موضوعيت عيني پيدا نمايد

اين دو مفهوم ). 30: 1366, نقوي(توامان نگاه مي شود  "انسان جمعي"در كنار  "انسان فردي"
تند به طوري كه فرد حاضر است حتي جان و مال خود را براي بقاي امت از هم جدا نيس

همه ) ص(از منظر اسالم و از زبان پيامبر اسالم . اسالمي و تأمين معاش فقرا اهدا نمايد
افراد نزد خدا كسي دانسته مي  نآفريدگان عيال خداوند محسوب شده و در اين دين محبوبتري

پيمان برادري در صدر ). 118/ 96مجلسي، بحار، (ر باشد شود كه براي عيال خدا بخشنده ت
ها بين خود و نيز دستورات اكيد اسالم بر انفاق و قرض اسالم و تشويق آنها به تقسيم دارايي

همچنين مي توان در كنار آثار . در اسالم است نالحسنه  از نمونه هاي بارز نوع دوستي و تعاو
, اثرات اجتماعي اين فريضه در مبارزه بنيادين با فقرروحي و فردي  روزه بر روزه دار به 

  1.گرسنگي و بدهكاري و امثالهم اشاره نمود
اين خصلت مي تواند جامعه اسالمي را حاوي ظرفيت هاي بزرگ توسعه نمايد و بخصوص 
مسير پاسخ به سؤال سوم را هموار نمايد؛ چيزي كه متاسفانه مسلمانان در حال حاضر از اين 

بدين ترتيب در نظام اسالمي شكل گيري رفاه عمومي براي عبور . زيادي گرفته اند مهم فاصله

                                                                                                               
بوده و در پايان نمازهاي روزانه ماه مبارك ) ص(كه منتسب به پيامبر اسالم ... دعاي معروف اللهم ادخل علي . 1

  .  رمضان خوانده مي شود تاكيد بر حل گروهي مشكالت اقتصادي و اجتماعي جامعه دارد
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از سركشي ها و شكست بازار در پوشش توام با منافع فردي و اجتماعي  يك امر كامالً نهادي و 
  .درونزا مي باشد

از طرف ديگر اصوال در نظام اقتصاد اسالمي بسط و تأمين عدالت اجتماعي از وظايف اساسي 
نقش دولت اسالمي در تأمين اجتماعي را مي توان بر اساس دو اصل . دولت اسالمي است

اساسي در مباحث فقهي و اقتصادي اسالم تبيين نمود؛ يكي اصل تكافل عام يا همگاني كه ذكر 
در اصل اول همان طوري . عاله يا سهيم بودن جامعه در درآمدهاي دولتيشد و ديگري اصل ا

كه اشاره رفت موضوع مسؤوليت متقابل همگاني مطرح است كه در آن مسلمانان جهان كفالت 
البته دولت در اين بين بي مسؤوليت نيست بلكه بالعكس وظيفه . يكديگر را بر عهده مي گيرند

صدر، (مردم به رعايت تكاليف قانوني شان مورد توجه قرار داد  دولت را مي توان در ملزم نمودن
به عبارت ديگر در اين اصل نقش دولت بيشتر در جهت نهادينه سازي و قانون ). 320: 1357

مندي وظايف و مسؤوليت هاي اجتماعي و اخوت اسالمي بين مردم نمود پيدا مي كند گرچه 
اما طبق اصل . روي و حياتي مردم نيز مي باشدطبق اين اصل دولت موظف به تأمين نيازهاي ض

مردم حق برخورداري از منابع و ثروتهاي جامعه براي بهبود وضع زندگي را دارند و دولت , دوم
مسؤوليت و . راسا موظف است تا سطح زندگي و رفاه مناسب و عرفي را براي آنها تأمين نمايد

اله فرد تهيه وسايل و لوازم زندگي او به ضمان اعاله مي باشد و اع, ضمان دولت در اين مورد
در زمان ) ع(و امام علي ) ص(سنت پيامبر اسالم ). 322-323: 1357صدر، (طور مكفي است 
مويد اين موضوع بوده و از مصاديق آن مي توان به تأمين هزينه زندگي خانواده حكومت خويش 

صدر،  ( صدر اسالم اشاره نمود هاي مسلمان و غيرمسلمان در حد نصاب و به صورت عادالنه در 
1375 :327.(  

از مباني  و). 226: غررالحكم(عدالت مايه استواري دولتها است ) ع(از ديدگاه امام علي 
به نحوي كه از نظر ايشان  و در خطاب . عدالت نظارت مردمي و كنترل دولت استاين  تحقق

, مركب و غالمي كه اكنون در اختيار دارم, به مردم كوفه است كه اگر از نزد شما به غير از خانه
مردم بر دولت عدالت  لذا نظارت ).11/83وسايل الشيعه، (بيرون شدم بدانيد كه خائن هستم 

بر اين اساس همواره  . محور هميشگي و پايدار است و اين راز استواري دولت اسالمي است
مكانيسم . نمايان مي شوداهداف و خواست هاي اجتماعي و اقتصادي ملت در تصميمات دولت 

نظارت مردمي كامالً درونزا بوده و از طريق اعمال عبادي جمعي همچون نمازهاي يوميه و 
جمعه در سطوح مختلف محلي و ملي، عملكرد و سياست هاي دولت اسالمي مورد نقد و 

در واقع استحباب نمازهاي جماعت و اهميت فريضه . بررسي روزانه و هفتگي قرار مي گيرد
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ملي و بين , معه عمدتاً ريشه در تعميق آگاهي هاي اجتماعي و فرصت نقد دولت هاي محليج
بدين ترتيب تشكيل دولت اسالمي و به تبع آن شكل گيري سازمان و ساختار . المللي دارد

تأمين اجتماعي و رفاه عمومي در اسالم در چهارچوب يك نظام اقتصادي و اجتماعي مبتني بر 
با اين توضيح كه  مداخله دولت در نظام .  گر مي باشدت محور و مداخلهعدال, دولت مسؤول

بلكه دولت مي تواند شود اقتصاداسالم محدود به نظارت بر حسن اجراي قوانين و احكام نمي
كه حرمت و وجوب آن  دست به وضع مقرراتي براي تنظيم امور اقتصادي زده و در زمينه هايي

  ).351: 1389نمازي،  (گيري نمايد صريحا اعالم نشده است تصميم 
دولت اسالمي مسؤول مستقيم تأمين اجتماعي بوده و اين مسؤوليت در راستاي تحقق  

بر اين اساس دخالت هاي دولت . عدالت اجتماعي و اقتصادي در جامعه اسالمي تعريف مي شود
اسالم دولت ". در هر دو صورت تصدي گري مستقيم و يا اعمال حاكميت امكان پذير مي باشد

دولت اين وظيفه را معموالً طي . را مكلف به تأمين كامل وسائل زندگي عموم افراد كرده است
امكانات , مرحله اول با تاسيس واحدهاي اقتصاديدر : دو مرحله و يا به دو صورت انجام مي دهد

, ار وكوششتهيه مي كند تا بتواند با ك] را[اقتصادي  شركت مفيد و مؤثر مردم در فعاليت هاي
مرحله دوم موقعي است كه دولت به واسطه وجود شرائط . زندگي خويش را اداره نمايد

ولي با قايل شدن تسهيالت سرمايه اي , استثنايي نمي تواند راسا مؤسسات اقتصادي داير نمايد
  ). 319: 1357صدر، (ها مقدمات كار را فراهم مي نمايد و تأمين مالي سرمايه گذاري

يب دولت اسالمي نه تنها در موضوع توزيع عادالنه درآمد و در پاسخ به سؤال سوم بدين ترت 
بلكه با , مداخله مي نمايد و ايجاد  قدرت خريد براي همگان را در راس امور خود قرار مي دهد

مسؤول بودن در تأمين سرمايه توليد براي بنگاه هاي توليدي و نيز نظارت بر قوانين توليد و كار 
ينكه توليد چه كاال و خدماتي مشروع مي باشد  پاسخ به سؤال اول و دوم را نيز تحت و نيز ا

  . تأثير خود قرار مي دهد
كاال و خدمات و , )ثروت(به عبارت ديگر دولت اسالمي به صورت مستقيم در توليد سرمايه 

. مايز استالبته نقش توزيعي دولت اسالمي بسيار مهم و مت. نيز در توزيع آنها دخالت مي كند
همانا خداوند عزوجل براي فقرا در اموال ". فقرا حقوقي در اموال اغنياء دارند,  اسالم هاز ديدگا

و اين اموال تنها در ). 32, نور( "كفايت مي كند ااغنياء آن مقداري قرار داده است كه آنان ر
نيسم هاي نهادي مكا. چهارچوب يك نهاد پوياي دولتي قابل استرداد به صاحبان اصلي مي باشد

و درونزاي برگشت اين اموال به صاحبان اصلي در نظام اقتصاد اسالم از طريق انفاق كه 
. خمس و زكات و امثالهم مي باشد, ها و صداقات واجبي نظير خراج، طسقداوطلبانه و ماليات
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فاق ماليات و ان تاين موضوع  نظام مالي در اسالم  را ويژه نموده است كه از يك سو پرداخ
به عبارت ديگر نظام . امري عبادي و از سوي ديگر امر متعادل كننده اقتصادي و اجتماعي است

مندي درونزا از ويژگي هاي اساسي سيستم مالي اسالم است كه با خود رشد و توسعه اقتصادي 
  .و اجتماعي  مطابق با معيار هاي عادالنه را ايجاد مي كند

ولت را مي توان در مقوله داشتن سيستم مالي قوي و تشكيل اين گونه د مصاديقاز جمله 
اين سيستم همچون زكات به صورت درونزا در نظام اقتصاد اسالم منظور . منسجم جستجو كرد

  .  شده است ليكن به صورت جدي و فراگير در جوامع اسالمي عملياتي نشده است
سؤاالت طرح شده در  بدين ترتيب در نظام اقتصاد اسالمي پيش درآمد اساسي در پاسخ به

مقاله آن است كه انسان و تكريم ارزشهاي انساني از يك طرف و احترام به حقوق ديگران در 
اين حقوق و احترام از قبل . ميدان انتخاب و آزادي هاي مشروع آن از سوي ديگر رعايت گردد

ن موارد هم طرف اي. از تولد فرد شروع شده و تا زمان مرگ و بعد از آن نيز ادامه پيدا مي كند
و نهايتاً موضوع توزيع در نظام اقتصادي اسالم را ) توليد(تقاضاي اقتصاد و هم طرف عرضه 

هر تابع و قرار داد , يعني مسلمان مومن هر كااليي تقاضا نمي كند.  تحت تأثير قرار مي دهد
را در توليد محترم نمي باشد و اينكه مسلمان بايستي حقوق اقتصادي و اجتماعي ديگران 

به عنوان مثال از (موضوع درآمد و ثروت هاي به دست آمده خود مالحظه مي نمايد و وي 
ضمن اينكه در هريك از اين مراحل و مباحث دولت . بايستي آنها را تسويه نمايد) طريق زكات

چه از حيث تنظيم كننده روابط و چه از نقطه نظر تكافل اجتماعي اجتناب اسالمي نقش اساسي 
  . باشدمي ناپذير

  

  مروري بر پاسخ هاي نظام اقتصادي اسالم و نظام مبتني بر بازار  . 3
از آنچه تا كنون گفته شد مي توان پاسخ هاي هر دو نظام اقتصاد اسالمي و سرمايه داري محض 

ليكن در اين بخش به طور اجمال و طبقه . به پرسش هاي مطرح شده در مقاله را به دست آورد
  . بندي شده پاسخ هاي مربوطه را بررسي تطبيقي قرار مي گيرد

برخالف مكانيسم صرف  بازار در نظام , توليد شود در پاسخ به سؤال اول كه چه كاالهايي
نظام اقتصادي اسالم , سرمايه داري محض كه تقاضاي بازار را مالك پاسخگويي قرار مي دهد
بر اين اساس اصوال . شودبرپايه مباحث حقوقي و اخالقي اجازه نمي دهد كه هر كااليي توليد 

, مباح, مستحب, كاالهاي واجب: يم مي شوندكاالها و خدمات از منظر اسالمي به پنج دسته تقس
اساس اين تقسيم بندي ها بر محور موضوعات اخالقي و حقوقي است به نحوي . مكروه و حرام
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به عنوان نمونه با تحريم  مصرف و . كه هم عزت فرد و هم منافع اجتماع در آن لحاظ شده است
رد و هم حقوق اجتماعي در دفاع تقاضاي مشروبات الكلي در بازار مسلمين هم كرامت و عزت ف

گونه محصوالت مورد توجه قرار گرفته از حريم خود به دنبال نابساماني هاي ناشي از مصرف اين
عزت فردي , همچنين در توصيف كاالهاي واجب مي توان به موضوع بقاي نسل بشر. شده است

غالت و دفاع كه قوت  توليد محصوالت استراتژيكي  نظير. و اجتماعي و بالندگي آن توجه شود
  .زندگي و تداوم زندگي  اجتماعي جامعه را تشكيل مي دهد در زمره موارد واجب كفايي است

جالب آنكه در نزد اسالم آموزش علم و معرفت همواره در شرايط وجوب عيني است و از  
 يعني توليد و مصرف اصولي اين كاال همواره مورد تأكيد قرار. گردن كسي ساقط نمي شود

به . اين واجب خود راهكار اصولي و عملي براي  پاسخ به دو سؤال بعدي دارد. گرفته است
طوري كه  از يك سو تركيب عوامل توليد را به دنبال پيشرفت فني و نيز سطح تحصيالت 
نيروي انساني تغيير داده ونيز سهم عامل انساني از توليد را در پاسخ به سؤال سوم افزايش مي 

ع يكي از عوامل مؤثر بر توليد بهينه و توزيع عادالنه درآمد بين عوامل اقتصادي در در واق. دهد
با توجه به آنچه در بخش قبلي گفته شد انتظار . توزيع مناسب دانش و دانش فني نهفته است

گيري سرمايه انساني اخالق مدار توضيح داده با تحقق آنچه كه تحت عنوان شكل همي رود ك
. هاي مطرح شده مطابق تفكر اسالمي پديد آيدو اساسي براي پاسخ به پرسششد زمينه اوليه 

بهره مندي از دانش فني به وجود آمده در فضاي جامعه  تهاي اخالق گرا قابليدرواقع انسان
حائري، (مي داند ممكن مي سازد ) عمق دانايي( "غورالعلم"آن را ) ع(اسالمي را كه امام علي 

كلمات , نهج البالغه(د ايشان غورالعلم از شعبه هاي عدالت است از دي). 204- 205: 1378
  ).31قصار،  

كليد فهم و به كارگيري اين نوع دانايي در پارادايمي ممكن مي شود كه در آن ضمن 
اين موارد در .  عدالت و صبر و شكيبايي به صورت توام اتفاق افتد, داشتن دانش و معرفت ديني

تربيت و اصول حاكم بر نظام تحقيقات و فناوري از ديدگاه اسالمي را  واقع ابعاد فلسفه تعليم و
باشد از منظر اسالمي  ربه طوري كه مثالً آن دانش فني كه با عدالت ناسازگا. تشكيل مي دهد

اين ناسازگاري ممكن است به علت معارض شدن با آموزه هاي ديني و اخالقي . مردود است
وب عوايد ناشي از پيشرفت فني در بين عوامل مؤثر در ابداع و باشد و يا به علت عدم توزيع مطل

قراردادهاي , تواند در زمينه هاي مالكيت معنويظواهر اين امر مي. گسترش دانش فني باشد
 نكنندگاحقوق مصرف, محيط زيست, محصوالت توليد شده, درآمدتوزيع, ايعقود مبادله, توليد

 .و امثالهم به كار گرفته شود
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اين سؤال درواقع به نحوه . فوق زمينه الزم براي پاسخ به سؤال دوم را پديد مي آورد مطالب
اينكه در پاسخ اسالمي . تركيب عوامل توليد و نيز پرداخت پاداش به عوامل توليد مي پردازد

ليكن . تركيب فني عوامل توليد سود و منفعت كارفرما را مد نظر قرار مي دهد  شكي نيست
هاي اسالمي از نظام مبتني بر بازار  متمايز مي نمايد پرداخت عادالنه سهم آنچه كه پاسخ 

در اين راستا نظام اقتصادي اسالم هر دو شيوه حقوقي و اخالقي را در . عوامل توليد مي باشد
از حساس ترين مباحث اين سؤال سهم كارگران و . كنار نظام قيمتي مورد توجه قرار مي دهد

شيوه متعارف اسالمي در تعيين سهم عوامل انساني توليد . د مي باشدنيروي انساني از تولي
بر اين اساس . عمدتاً مبتني بر مكانيسم حقوقي و اخالقي است تا قيمت بازاري عامل انساني

قرارداد در عقود اسالمي تابع . سهم طرفين توليد بايستي مطابق قرارداد في مابين تعيين گردد
. اراده و اختيار افراد دخيل و ذي نفع در قرارداد است, المت عقلس, شرايط ويژه اي چون بلوغ

همچنين در . همه اين محكم كاري ها به اين علت است كه حقوق طرفين ضايع نگردد
اسالمي درك اين موضوع كه هر دو گروه كارگران و كارفرمايان در پي منافع خود مي چهارچوب 

امر منوط به حفظ و پرداخت حقوق اجتماعي كفايت اين . الزم است ولي كافي نيست باشند
مصرف كنندگان و , به عبارت ديگر بايستي منافع ساير افراد جامعه اعم از توليد كنندگان. است

( ساير كارگران نيز در نظر گرفته شود و دولت نيز به عنوان يك عامل تعادلي دخالت مي نمايد 
  ).51و  49: 1384صديقي، 

چگونه مي توان منافع كارگران و كارفرمايان را با هم درنظر  اينكه در چهارچوب اسالمي
زيرا اصوال در الگوي اسالمي فلسفه كار و امرارمعاش ذاتا مقوم ايمان فرد . گرفت مشكل نيست

بر خالف آن، . هاي اقتصادي و اجتماعي فرد مي شودمحسوب شده كه نتيجه آن تقويت توانايي
از ديدگاه . ضمحالل فرد و جامعه را  با خود به همراه دارداستهالك و ا, عدم فعاليت و بيكاري

اسالمي استمرار بيكاري مقدمه از دست رفتن آخرت فرد نيز مي باشد به طوري كه در گفتار 
است  ركسي كه در امر دنيا خود كسل باشد نسبت به امور اخروي خود كاهل ت) ع(امام باقر 

اين ). 1، حديث 18، باب 12وسايل الشيعه، ج  به نقل از 301: درآمدي بر اقتصاد اسالمي(
دستور اخالقي و معماگونه اسالم  پيرامون كار ذات و كنه فعاليت ها و روابط اقتصادي را نشانه 

كشف اين معما تنها در سايه درك فلسفه و دليل اساسي آفرينش نزد اسالم ممكن . رفته است
آباداني زمين قرار  لود را مامور و مسؤوخداوند بشر و جانشين خ, به صراحت قرآن. مي باشد
بر اين اساس ). 61, هود( "شما را از زمين پديد آورد و آباداني آن را  به شما سپرد". داده است

به . قابل شناسايي و درك خواهد بود "الدنيا مزرعه االخره"عبادت پروردگار تنها در مسير جاده 
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فمن . "ي انسان مورد رسيدگي قرار مي گيردطوري كه در يوم الحساب اعمال و كارهاي دنيو
"يعمل مثقال ذره خيرِا يره و من يعمل مثقال ذره شرا يره

فاما من ثقلت " .)7-8 زلزله،(1
"موازينه فهو في عيشه راضيه و اما من خفت موازينه فامه هاويه

بدين ترتيب با  .)6-8 قارعه(  2
توان متوجه انسان متكاملي شد كه   مي نگاه به فلسفه كار در فلسفه تعليم و تربيت اسالمي

آباداني دنيا و باالخره بازگشت شكوه , مأموريت اساسي و نهايي او مشاركت در سير تكامل جهان
  . مندانه به سوي پروردگار است

در پايان اين بخش به موضوع توزيع درآمد و ايجاد قدرت خريد براي افراد جامعه در پاسخ 
ر نظام سرمايه داري محض كه در آن دخالت دولت به شدت د. به سؤال سوم مي پردازيم

محدود تعريف مي شد به طوري كه وظيفه اساسي دولت ها عمدتاً معطوف به تأمين امنيت 
البته وظايف دولت در . كشور و امور دادگستري در كنار توجه محدود به امور عام المنفعه بود

اموري مي شود كه نه تنها شامل پوشش  نظام امروزي بازار بسيار وسيعي مي شود و مشمول
شود بلكه گسترش خيره كننده رفاه و استقرار   عجز بخش خصوصي از انجام فعاليت ها مي

البته در .  دولت رفاه از طريق بسط و گسترش تأمين اجتماعي در نظام هاي مذكور مي گردد
سرمايه داري كنوني به طور مقام مقايسه بايد اذعان نمود كه تأمين مالي اين دخالت ها در نظام 

معمول از طريق بسط نظام هاي مالياتي و تعرفه اي است كه بيرون از خود نظام  تعبيه شده 
اما در نظام اقتصاد اسالمي گرچه عمده . است و لذا عامل متعادل كننده ذاتي اين نظام نيست

, زيع عادالنه آموزشپاسخ به سؤال سوم از طرق مكانيسم هاي توزيع قبل از توليد از قبيل تو
امكانات طبيعي و امثالهم كه قبال بدانها پرداخته شد انجام مي گيرد ليكن اين  , دانش فني

اين مكانيسم صدقات واجب و . نظام يك مكانيسم منحصر به فرد مالي درونزا را در خود دارد
ر حقيقت د. دهد  كفارات را از يك سو و انفاق و صدقات مستحب را از سوي ديگر تشكيل مي

اينها جملگي يك سري روشهاي اخالقي و عادالنه براي پرداخت حقوق اجتماعي و ايجاد قدرت 
پرداخت كفارات روش ظريف و اخالقي براي جبران خطاهاي فردي . خريد همگاني مي باشند

در زندگي اجتماعي مي باشد كه نتيجه آن ايجاد تقاضا وتحرك و رشد اقتصادي ازيك سو و نيز 
  . جدد درآمد و ايجاد قدرت خريد براي نيازمندان و فقرا از سوي ديگر استتوزيع م

                                                                                                               
 .همان را خواهد ديد پس هركس هموزن ذره اي نيكي كند همان را خواهد ديد وهركس هموزن ذره اي بدي كند. 1

هايش در زندگي خوشايند است و اما هركه ميزان) او(سنگين بود هم ) اعمال نيكش(هايش و اما هركه ميزان. 2
   .سبك بود محور و مقصدش پرتگاهي آتشين است
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در اين روش هم غرامت فرد خطاكار به صورت اخالقي و بدون واكاوي گناه وي در انظار 
عمومي پرداخت مي شود و هم رفع نياز فقرا و نيازمندان و ساير گروه ها از قبيل آزادگي 

البته درآمد جاري دولت اسالمي عمدتاً بر حول صدقه . ي گيردبردگان به طورعزتمندانه انجام م
مصارف اين منبع مالي در هشت مورد مي باشد كه به ترتيب كلمات . واجب يا زكات مي باشد

از سوي ديگر پرداخت زكات . قرآني فقرا و مساكين در اولويت دريافت اين صدقه واجب را دارند
زكات . علت استفاده امكانات عمومي و اجتماع مي باشدبه عنوان پرداخت غرامت به اجتماع به 

زيست محيطي و , در واقع مالياتي است كه فرد مسلمان به علت استفاده از امكانات اجتماعي
اينكه چگونه مي توان در شرايط كنوني . اقتصادي و امنيتي جامعه آن را بايستي پرداخت نمايد

فاده نمود نياز به تجديد نظر در درك خود نسبت به از اين ابزار مهم مالي و متعادل كننده است
خوشبختانه فناوري اطالعات امروزه . نحوه محاسبه و عملياتي نمودن آن دارد, موضوع زكات

توانايي رصد و ثبت و ضبط رفتار واحد هاي اقتصادي را دارد ولذا دولت اسالمي قادر خواهد بود 
جتماعي را در قالب شكل نويني از زكات مطالبه حقوق ا, كه با توجه به اهداف عدالت اجتماعي

بدين ترتيب نه تنها موضوع قدرت خريد و توزيع مجدد درآمدها بلكه فرايند هاي . نمايد
تخصيص مجدد منابع و تركيب عوامل توليد نيز تحت تأثير اين ابزار مالي دچار دگرگوني 

  .   اساسي مي شوند
 

  جمع بندي و نتيجه گيري  

اينكه چه كااليي، . ام هاي اقتصادي در معرض سه سؤال اساسي قرار مي گيرندبحث شد كه نظ
چگونه و براي چه كسي توليد شود؟ درحالي كه در سؤال اول مباني و طرف تقاضا و مصرف در 
اقتصاد مورد توجه قرار مي گيرد؛ در سؤال دوم طرف عرضه و مباني توليد و باالخره در سؤال 

  .مورد بررسي قرار مي گيرد سوم توزيع كاال و درآمد
پاسخ نظام اقتصادي سرمايه داري و مبتني بر بازار در چهارچوب مكانيسم بازار مورد توجه 

اين پاسخ ها مبتني بر شيوه پوزيويتستي علم اقتصاد است كه به شدت از رويكرد . قرار گرفت
پاسخ هايي مطابق با از سوي ديگر . اخالقي و ارزشي به مسائل اقتصادي خود را  دور مي سازد

از منظر . مباحث حقوقي و مكانيسم بازار مي باشد, نظام اقتصادي اسالم برپايه اصول ارزشي
اسالمي بازار به تنهايي نمي تواند مسائل و نيازهاي عمومي و اجتماعي را تحت پوشش قرار 

يم  متمايزي به لذا دو مبناي ديگر اخالقي و حقوقي به كمك بازار مي آيد تا در يك پاردا. دهد
بر اين اساس در نظام اقتصادي اسالم هر كاال و خدماتي به . اين سؤاالت پاسخ جامع داده شود
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شود و قيد مشروع بودن كاال دامنه توليد كاالها و خدمات را توليد نميصرف وجود تقاضا در بازار 
در اين محدوديت ها هم عزت فرد و هم منافع اجتماع مورد توجه قرار مي  .نمايدمحدودتر مي

  . گيرد
همچنين در پاسخ به سؤال دوم مقوله عدالت در پرداخت سهم عوامل توليد و حتي دانش 

ضمن اينكه ايجاد رابطه كارگر . فني به كار گرفته شده در اين پارادايم مورد دقت قرار مي گيرد
وت به كار مبتني بر آباداني دنيا و آخرت يك دستور اخالقي و ايماني و كارفرما در جهت دع

باالخره اينكه براي چه كسي كاال توليد شود توصيه هاي نظام اسالمي خيره . تلقي مي گردد
از يك سو توجه به فريضه علم وتوزيع عادالنه آن زمينه ساز بروز . كننده و بسيار اساسي است
ضمن اينكه نظام مالي اسالم ايجاد قدرت . گرددو عادالنه درآمد مي استعداد ها و  توزيع مناسب

خريد براي همه شهروندان مالك قرار مي دهد به طوري كه در قالب دستوراتي چون زكات و 
عادالنه و مجدد درآمدها را ممكن اسالمي توزيعدر كنار موضوع كفالت همگاني و استقرار دولت 

ن اينكه جنبه حقوقي دارند قوه حركت آن برگرفته از جريان هاي اين مكانيسم ها ضم. نمايدمي
متاسفانه علي رغم اين ويژگي هاي . اخالقي و ايماني است لذا عملكرد آنها درونزا و پايدار است
اخالقي و منطقي اسالم واقعي دچار , شگرف جوامع اسالمي به دليل دوري از مفاهيم اصولي

بازگشت به اصول اساسي دين . با هويت ديني هستندچالش هاي اساسي در تشكيل جامعه 
از يك سو ) سرمايه مالي(و زكات  ) سرمايه انساني(اسالم و درك واقعي از فرايضي چون دانش 

و ) سرمايه اجتماعي و تأمين اجتماعي(و نيز عملياتي كردن مفاهيم مهمي چون تكافل عام 
ند در نهايت منجر به ظهور جامعه اي استقرار دولت دادگستر اسالمي از سوي ديگر مي توان

هدف از بعثت خود را آن مي دانست و آن تكريم و تكميل اخالق  ) ص(بشود كه پيامبر اسالم 
در اين فضا هدف عالي خلقت و آفرينش انسان كه عبادت پروردگار خوانده شده است . مي باشد

تفكر در امور , عانرعايت حقوق همسايگان و همنو, در مواردي چون كسب دانش و معرفت
پرداخت , خوش خلقي با خانواده, توجه به عيال خداوند, كار زياد و مفيد, مسلمين و ابناء بشر

وفاي به عهد و قراردادها و نظاير آن  تبلور , دستمزد كارگر قبل از خشك شدن عرق جبين او
الق خواهد بود يعني در چنين  شرايطي پاسخ به سؤاالت  اساسي اقتصاد بر محور اخ. مي يابد

انگيزه حداكثر سازي سود بنگاه و داشتن قدرت , تا عقل حسابگر و حس منفعت طلبي فردي
  . خريد

اينكه چگونه مي توان در شرايط كنوني چنان آموزه هايي را وارد الگوي زندگي اجتماعي 
پيشنهاد مي گردد كه در , تا در كنار مكانيسم بازار دولت بتواند موفق عمل نمايد, كشور نمود
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درجه نخست  به تعريف مجدد و ساخت فلسفه تعليم و تربيت ايران و بازسازي اساسي نظام 
از سوي ديگر همزمان بايد با اصالح نظام حقوقي و به . ش كشور همت گماشتآموزش و پرور

همچنين با اعمال قانون . كارگيري فناوري نوين اطالعات گردش مالي افراد ثبت و ضبط گردد
عمليات تجاري فعاالن اقتصادي تحت كنترل درآمده تا رفتارهاي اقتصادي افراد حقيقي و 

  . و معيارهاي حقوق اجتماعي و زيست محيطي شكل گيردحقوقي بر اساس عدالت اجتماعي 
مورد اخير در كشورهاي پيشرفته تجربه شده و اثرات سودمندي در راستاي تحقق اهداف 

ليكن آنچه جامعه اسالمي را با به كارگيري اين . حقوق اجتماعي و محيط زيست داشته است
ر روابط اقتصادي و اجتماعي مي شيوه از جوامع مذكور متمايز مي سازد روح توحيدي حاكم ب

باشد كه در سايه فلسفه تعليم و تربيت  مبتني بر فطرت پاك و توحيدي  قادر خواهد بود كه 
  .  سعادت فرد و جامعه را در مسير جاده مبدأ و معاد تأمين نمايد
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