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  چكيده
 علمي، شگرف هاييافته و اجتماعي و اقتصادي تجارب از انبوهي با سوم هزارة در بشر
. است) آرامش و امنيت رفاه، با توأم سالم زندگي(خوشبختي  و به سعادت رسيدن دنبال به
 كه بايد، آنچنان است نتوانسته هدف اين داري پيشرفته، سرمايه جوامع در رسد مي نظر به اما

  .يابد تحقق
 طالق، كشي،خود ميزان مانند آرامش و امنيت رفاه، با مرتبط هاي شاخص و آمارها بررسي

 سرمايه داري غربي در كشورهاي  ...و روابط غيراخالقي، افسردگي، اعتياد به روانگردانها
  .دارد امروز وجود رفاه مادي داراي بشر مدرن و زندگي در جدي خألهاي دهد مي نشان
 منحرف سعادت مسير از گرفته، صورت تالشهاي و توانائيها همه با را انسان امروز آنچه
 به .است او هايگيريتصميم و رفتارها بر ايدئولوژي حاكم و بينيت، جهاناس نموده
 و كامل عدم شناخت دليل به در كشورهاي غربي، رايج ساز انسان مكاتب ديگر، عبارت
 از را او، انسان وهنجاري براي رفتاري هاينسخه پيچيدن و انسان وجودي ابعاد از صحيح
  .اندنموده ورد واقعي خوشبختي سعادت و به رسيدن
 و الهي مكتب هاي از نمونه دو بين جامع مقايسة و تطبيقي بررسي حاضر، مقالة از هدف

كالسيك  اقتصاد مكتب و اسالمي اقتصاد يعني مكتب اقتصاد حوزة علم در انسانساختة 
 درنظر گرفتن با راستا دراين. است) غرب داريسرمايه نظام پيدايش منشأ عنوان به(

مكتب،  توسط شده گرفته نظر در فروض مكتب، بر حاكم جهان بيني چون محورهايي
بر  تأثيرگذار نهادهاي مالكيت و ها، آزادي دامنة ديدگاه مكتب، از انسان سعادتتعريف 
 و فكري مباني بررسي، مورد مكتب دو بين نظري افتراق عوامل به عنوان اقتصاد

 وضعيت ارائة تصويري از با يتنها در و شده مقايسه مكتب دو چهارچوب هاي ساختاري
 و داري سرمايه نظام استقرار از حاصل خوشبختي، نتايج و سعادت با مرتبط هاي شاخص
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 قرار مورد بررسي غربي كشورهاي در آن فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هاي اجراي نسخه
  .گيردمي

، كسب رضاي گرايياقتصاد اسالمي، اقتصاد كالسيك، مكتب دئيسم، منفعت :ها واژه كليد
  خدا

 مقدمه
پـردازد؛ بـا   علم اقتصاد به عنوان علمي كه به بررسي و تحليل رفتارهاي اقتصـادي انسـان مـي   

توجه به بستر و خاستگاه آن يعني مكتبي كه اين علم در آن رويش و رشد كرده است، قابليت 
  .خواهد كرد سنجش، ارزيابي و انتخاب براي استفاده در يك كشور يا سيستم اقتصادي را پيدا

به عبارت ديگر، كشورها و نظامهاي سياسي و اجتماعي مختلـف، قبـل از انتخـاب شـيوة     
گيـري و سياسـتگذاري در حـوزة اقتصـادي     تحليل رفتارهاي اقتصادي مردم خـود و تصـميم  

كـه انطبـاق الزم بـا ايـدئولوژي،     را جامعه، الزم است علم اقتصاد مورد پذيرش جامعه خـود  
  .ي فكري و عقيدتي مردم آن جامعه دارد، شناسايي و انتخاب نمايندفرهنگ و ساختارها

در اين راستا شايد سه مكتب و خاستگاه فكري و ايدئولوژيكي را بتـوان نـام بـرد كـه در     
هاي اخير، كشورهاي مختلف از يكي از آنها براي طراحي و پايه ريـزي نظـام اقتصـادي     دوره

  .اندخود بهره گرفته
مكتب اقتصاد سوسياليستي است كه در كشورهاي كمونيسـتي مـورد    يكي از اين مكاتب،

اي كه در مبـاني فكـري و روشـهاي    استقاده قرار گرفته و به دليل مشكالت و ضعفهاي عمده
اجرايي اين مكتب وجود داشته است، امروزه عمالً در جهـان جايگـاهي نداشـته و مهمتـرين     

  . مواجه شده است دار آن يعني شوروي نيز با فروپاشيكشور داعيه
عنوان بهتـرين جـايگزين بـراي    داري بهبا فروپاشي نظام كمونيستي شوروي، اقتصاد سرمايه

كالسيك  مكتب اقتصادهاي ها و ديدگاهو اكثر كشورها با پذيرش آموزهشده ادارة جوامع مطرح
  .اندردهريزي ك، نظام اقتصادي خود را پي)غرب داريسرمايه نظام پيدايش منشأ عنوان به(

  حـاكم   اقتصـادي   نظام  ،داري سرمايه  اقتصادي  نظامتوان مشاهده كرد كه امروزه به روشني مي
و   اسـت آشكار   و عملي  اجرايي  در بعد حاكميت  هم  ياد شده  و فراگيري  وسعت. ستا  بر جهان

 . است  مطرح  تحقيقاتي و  علمي  و وجود سمينارها و مجامع  علمي  انتشار يافتة  متون  در قالب  هم
  از كشـورهاي   ثروتمند و نيـز بسـياري    كشورهاي  اكثريت  اقتصادي  هاي نظامطور كلي به
از   تـوجهي   ابعـاد قابـل    و يـا حـداقل   هدرك   پيروي  داري اقتصاد سرمايه  از الگوي  سوم  جهان
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  نظـام   غربـي   نويسـندگان  از  برخـي از اين رو،  . اند استوار ساخته  اقتصاد خود را بر محور آن
   )146:  1378دادگر، (. دانند ناپذير مي را اجتنابآن  و پذيرش  را بالمنازع  داري اقتصاد سرمايه

با وجود اين، آنچه از بحرانهاي مالي و اقتصادي سالهاي گذشـته و همچنـين بررسـي     
وابـط  ر طـالق،  خودكشـي،  ميـزان  ماننـد  رفـاه، امنيـت و آرامـش    بـا  هاي مـرتبط شاخص

غربي به وضوح مشـاهده و   در كشورهاي  ...غيراخالقي، افسردگي، اعتياد به روانگردانها و
امـروز   مادي رفاه داراي و مدرن بشر زندگي در جدي شود؛ وجود خألهاي گيري مينتيجه

  .كند را اثبات مي
- چنـين مـي   اقتصـادي  -  سياسي  اطالعاتمجلة  82ـ  81درشمارة  سانيادكتر شاپور رو

  :دنگار
  داري سـرمايه   هـاي  در شوروي، تضادها و ناتواني  و سياسي  اقتصادي  نظام  از فروپاشي  پس

در   فقـط   نـه (  زيسـت   محـيط   و تخريـب   تـورم  ،فقر، بيكاري  افزايش. آشكارتر شد  جهاني
  داري سـرمايه   كشـورهاي   در درونحتـي    بلكه  شده  نگهداشته  عقب  كشورهاي  سرزمينهاي

زنـان،    ،كودكـان   خريـد و فـروش    شـامل   انسـاني   حيـات   بازار فروش  توسعه ،)ياستعمار
بازار   قوانين  بر طبق(  و اتمي  سمي  هاي مواد مخدر، اسلحه، زباله  و همچنين  انساني  اندامهاي
 ،در آفريقـا   مسـتعمرات   مـردم   زنـدگي   سـطح  ةفاصل  زيادتر شدن  و همچنين  )داري سرمايه
  داري سـرمايه   كشـورهاي   از آسـيا بـا بوميـان     بزرگـي   و بخـش   و جنوبي  كزيمر  امريكاي

  صـنعتي   در كشـورهاي   محلـي   در سـطح   داري، چـه  سـرمايه   دهد كـه  مي  نشان  استعماري
  مردم  اجتماعي -  اقصادي  مشكالت  حل قادر به  فقط  جهاني، نه  در سطح  چه و داري سرمايه
  موجـب   ؛و ساختاري  دروني  تضادهاي  علت خود به  نيست؛ بلكه  لمعا  اقاليم  در همة  جهان

  ثبـات   دربـارة   كـه   تبليغـاتي   بـا وجـود همـة   . شود و مي  ايجاد و تشديد فقر و استبداد شده
  اي تواند آينـده  تنها نمي  و نه  افتاده  زوال  در سراشيب  نظام  شود، اين مي  جهاني  داري سرمايه
روز  هروز ب  نويد دهد؛ بلكه  جهان  و خلق  داري سرمايه  كشورهاي  مردم به  بولق  و قابل  روشن

  حيـات   ةادامـ  قادر بـه   و كشتار ميليونها انسان  با زور و با غارت  فقط  كند كه مي  بيشتر ثابت
  )31ـ  29: 1373رواساني، ( .است

امروز پتانسـيل  سومين مكتب عمدة اقتصادي، مكتب اقتصاد اسالمي است كه در جهان 
هـاي عميـق دينـي و    داري را داشته و بـا توجـه بـه ريشـه    جايگزين شدن با مكتب سرمايه

تواند ضمن رهنمون ساختن بشر به سـمت  معرفتي و خاستگاه فرابشري و وحياني خود مي
رشد و توسعة اقتصادي، نقايص و خألهاي ناشي از نظـام سـرمايه داري را نيـز از زنـدگي     

خوشـبختي   و سـعادت توانـد  گيري از اين مكتب ميبه عبارت ديگر بهره. بشر حذف نمايد
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حيات دنيوي و حيات (در كل دورة حيات بشر ) امنيت و آرامش رفاه، با توأم سالم زندگي(
  .را به ارمغان آورد) اخروي

 هدف از اين مقاله مقايسة تطبيقي مكتب اقتصـاد اسـالمي و مكتـب اقتصـاد كالسـيك     
 گـرفتن  در نظـر  در ايـن راسـتا بـا   . اسـت ) غـرب  دارينظام سرمايه ايشپيد منشأ عنوان به(

تعريف  مكتب، توسط شدهنظر گرفته در فروض مكتب، بر حاكم بينيجهان چون محورهايي
 بـر اقتصـاد   تأثيرگـذار  نهادهـاي  مالكيـت و  ها،آزادي دامنه ديدگاه مكتب، از انسان سعادت

چهـارچوب هـاي    و فكـري  مباني بررسي، موردمكتب  دو بين افتراق نظري عوامل عنوان به
بـه عنـوان   (شود تا با اسـتناد بـه آيـات قـرآن     شده و تالش مي مقايسه مكتب دو ساختاري

، مطالـب و  )هاي خالق بشر براي هدايت انسان به سمت سعادت و خوشبختيدستورالعمل
  .مباحث گفته شده تشريح شود

  
   مكتب بر حاكم بيني جهان. 1

 كلي و يك  ةنظري يكمكتب، : داردبيان ميدر تعريف مكتب  مطهريضي مرتاستاد شهيد 

 سـعادت  انسان و تـأمين  كمالآن  جامع و هماهنگ و منسجم است كه هدف اصلي طرح

ها، هـدفها و  يها و بديخوب بايدها و نبايدها، روشها، همگاني است و در آن خطوط اصلي و
 تكليفها ا و تكليفها مشخص است و منبع الهاممسئوليتهو  درمانها دردها و ،ها، نيازهاوسيله

  )54ـ  46: 1359، مطهري(. ستافراد ا ةو مسئوليتها براي هم
پردازد فسير انسان و جهان ميست كه در ابتدا به تاي اهمجموع »مكتب«به عبارت ديگر 

ارزشي  مكتب يك نظام. سازد را مشخص و معين مي و سپس بايدها و نبايدهاي انساني
ايـدئولوژي يـك    جهـان بينـي و   ةمجموع و دهد براي زيستن و چگونه زيستن ارائه مي

  .استانسان 
بـا   ست از نگرش انسان به هستي و توجيه و تبيين آن در رابطها عبارت» بينيجهان«تعريف 
 و ديد كلي كه انسان از جهان هستي دارد و بر اسـاس آن بـه تعبيـر    ،به عبارت ديگر .انسان
نـوع  شهيد مطهري معتقد است كه . شود بيني ناميده ميجهان ،پردازدجهان هستي مي تفسير

ن نسبت به جهان و هسـتي عرضـه داشـته و در واقـع     يك مكتب و ديتفكر و برداشتي كه 
 )1، 1377، مطهري( .داردني نام يبجهان ،دشو ب ميوحسممان مكتب گاه فكري ههيتك
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بينـي حـاكم بـر آن شناسـايي و     يك مكتب ابتدا بايـد جهـان   ةبر اين اساس براي مطالع
خداپرسـتي  (بيني حاكم بر مكتب اقتصاد كالسيك، دئيسـم  كه جهاناز آنجايي. بررسي شود

ي، دين مبين اسالم است، در اين قسمت و جهان بيني حاكم بر مكتب اقتصاد اسالم) طبيعي
  .شود ويژگيهاي مكتب دئيسم و تفاوت آن با اسالم ذكر مي

رو بـه   18ميالدي پديـد آمـد و در قـرن     17مكتبي است كه در قرن ) Deism(» دئيسم«
گرايانـه داشـت، ديـن را از جهـات جديـدى مـورد        اين مكتب كه رويكردي عقل. افول نهاد

  )66: 1382ريمى، ك(. دهدبررسي قرار مي
 :عبارتند از  دئيسم  مكتب  اصول

 .ه استكرد را خلق  اولي، جهان  علت  عنوان  به» خدا« .1
  صـورت   آن  توسـط   جهـان   ادارة  كـه   اسـت   كرده   را خلق  غيرمتغيري  خداوند، قوانين .2
 .گيرد مي

   سـازي ساعت«  چونهم  بلكه. يستن  خود، نافذ مطلق  در خلقت  وجه  هيچ  خداوند به .3
  خداونـد نيـز مـافوق    ،»قـرار دارد  در آورده  حركـت   و به  را ساخته  آن  كه    ساعتي  مافوق  كه

 .ستا  از آن  جدا و بيگانه  خود و كامالً  خلقت
  در عمـل   برداشـتي   چنـين البتـه  (. باشد  عقالني  و كامالً  بوده  با عقل  بايد مطابق  وحي .4

 ).دش  مقدس  كتاب  هاي از گزاره  عقالني  صرفاً  و يا تفسيرهاي  وحيانكار   منجر به
  خـود بـا قـوانين     رفتـاري   جهان، تطبيـق   در اين  انسان  زندگي  و اساسي  اصلي  ةوظيف .5
  .است  دهكر  خلق آنها را خداوند  كهاست   طبيعي
  واسـطه   بـا يـك    دئيسم  لسفةاز فرا » داري اقتصاد سرمايه  نظام  اصول«  تأثيرپذيري  توان مي
  .دكروجو  جست» طبيعي  نظام«  از نظرية  اصول  اين  تأثيرپذيري  يعني

. سـت ا فيزيوكراتهـا و كالسـيكها  بر افكـار  » دئيسم»  تأثير فسلفة  طبيعي، مركز ثقل  قوانين
ــن  براســاس ــان  ،فلســفه  اي ــالم. اســت  هســتي  خــدا منشــأ جه   را براســاس  طبيعــت  او ع

  ادامـه   آن  حيات  و به  كرده  خودكار عمل  صورت  به  كه  است  وجود آورده  به  هايي مندي قانون
نظر   به. يستن  خداوند در امور عالم  دخالت  به  نيازي  از خلقت  خاطر، پس  همين  به. دهد مي

» طبيعي  نظام«نيز وجود دارند و آنها در   اجتماعي  هاي پديده  در سطح  قوانيني  چنين كالسيكها
  ،بنابراين. است  حاكم  افراد جامعه  بر رفتار اقتصادي  هستند كه  قوانيني  دنبال  بهموردنظر خود 

در نظـر   )هاي مادي قرارداده شده در درون انسان مانند منفعـت طلبـي  و انگيزه(  طبيعي  نظام
 . است  ها مقدر شده انسان  سعادت  و براي ستخدا ا  خواست  آنان
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نيـاز   بـي   خارج  را از مداخلة  طبيعي  طبيعي، نظام  قوانين  طور كه هماناعتقاد كالسيكها، به 
  را در امـور اقتصـادي    دولت  مداخلة  شود كه  تنظيم  نيز بايد طوري  اجتماعي  سازد، قوانين مي
نـد و در  ك مـي   سودمندتر است هـدايت   چه  آن  را به  آدميان ،»طبيعت  نداي«  بنابراين. كند  نفي

  .و اجبار ندارد  الزام  به  خير و صالح، ضرورتي  وجوي جست
  نيازي و بي  بشري  اجتماع  هاي پديده  خودكار بودن  در صدد تبيين  كه» طبيعي  نظام«  الگوي

  بسيار مناسبي  ند، مقدمةك مي  را ترسيم  آن  و خودكار بودن  بوده  ايجاد تعادل  براي  آنها از خارج
  .است» خودكار  اقتصادي  تعادل«  يعني  داري اقتصاد سرمايه  نظام  ديگر از اصول  يكي  طرح  براي

  از خودكـار بـودن  » نامرئي  دست«  كار و تمثيل  تقسيم  با نظرية  اسميت  آدام  كه  تصويري
  تصـادي اق  تعـادل   اصـل   بنـابراين . اسـت   زمينه  در اين  تالش  ترين كرد، موفقارائه   نظام  اين

  زير بيان  عبارت. است  آن» خودآيي»  يعني» طبيعي  نظام»  از ويژگيهاي  بر يكي  خودكار مبتني
 :دارد  از آن  حاصل  و تعادل  نظام  اين  بودن» خودكار«و » خودآيي«از   روشني

  ارادة  هـيچ   مداخلـة   بـه   نيـازي   و تنظيمش  رود و در تشكيل مي  خود پيش  خودي  به  جهان
  .خردمندانة افراد بشر نيست  قبلي  همداستاني  نوع  هيچ  و   كننده  بيني پيش  جمعي
  بـر مكاتـب  » دئيسـم   فلسـفة «  از تأثير عميق  داري اقتصاد سرمايه  نظام  اصول نتيجة اينكه
منـد بـوده   ، بهرههدرك پيدا   نمود كامل» نامرئي  دست«  در تمثيل  و كالسيك، كه  فيزيوكراتيسم

 )185: 1378، نيا هادوي( .تاس

بر اساس تفكر دئيسم، خداوند پس از خلقـت جهـان و قـراردادن امكانـات، روابـط و      
اي رابطـة خـود را بـا    قوانين مورد نياز زندگي بشر در نظام هستي، همچون معمار بازنشسته

وابـط  زندگي بشر قطع كرده و اين انسان است كه بايد با شناسايي و استفاده از امكانات و ر
طبيعي و اجتماعي خلق شده توسط خداوند، زندگي توأم با رفاه، سـعادت و خوشـبختي را   

طلبـي،  انسان مانندانگيزه قدرتهاي درونيمبنا، ويژگيها و انگيزهبراين. براي خود فراهم كند
انـد،  همانند روابط فيزيكي و شيميايي كه در جهت رفاه انسان خلق شـده . ..طلبي و منفعت
  .الزم االطاعه هستند مفيد و
  اصـل « خـود،   »ملـل   ثـروت «كتـاب  در بنيانگـذار مكتـب اقتصـاد كالسـيك       اسميت آدام
در افكـار فيزيوكراتهـا دارد، شايسـته      و ريشـه  سـت فـرد ا   بر اصالت  مبتني  را كه» جويي لذت

 :معتقد استو   شمرده
در . حداكثر برسـاند   ود را بهدرآمد خ  است  ممكن  كند تا آنجا كه مي  كوشش  لزوماً  هر كس

  حـال   ندارنـد و در عـين    اجتمـاع   ازديـاد منـافع    براي  قصدي  عمداً  او و ديگران  عمل  اين
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  مذكور و ساير افراد جامعه  شخص. است  جامعه  نفع  حد به  آنها تا چه  فعاليت  دانند كه نمي
  .يستآنها ن  اصلي  هدف  جتماعا  اند و تأمين شده  هدايت  نامرئي  دست  يك  وسيلة  به

و  هنكـرد   بسنده» نامرئي  دست«  تمثيل  فيزيوكراتها به» طبيعي  نظام«  در تبيين  اسميت  البته
  اسـميت   بـه   بـاره  در ايـن   تـوان  مي  را كه  تالشي  از جمله. ه استپرداخت  آن اءاجز  معرفي  به

 .استكار   او درتقسيم  داد، نظرية  نسبت
طـور    و بـه   زحمـت   بـدون   آن  وسيلةبه  كه  است  و ساماني  نظام ،كار  تقسيم  وي نظر  به
  يـك . گيـرد  مـي   صـورت   ،عموم  مورد احتياج  توليد محصوالت  افراد براي  همكاري  طبيعي
  آن  جاي  به  انسان  ولي. استخود   فردي  حاجتهاي  رفع  در پي  طور مستقيم  به  معموالً  حيوان

  محصـول   يـك   را در سـاختن   خويش  وقت  ، همةباشدخود   مايحتاج  تمام  در صدد تهية  كه
  او اسـت، معاوضـه    مـورد حاجـت    كـه   ديگـري  اءرا با اشـي   آن  كند و بعداً مي  صرف  معين
در   انگيـزي  حيـرت   است، افزايش  فردي  طلبي از نفع  ناشي  كه  ساده  عمل  از همين. نمايد مي

هر   حوائج  رفع  براي  عموم  همكاري  وسيلة  به  كار كه  تقسيم ، بنابراين. شود مي  لحاص  ثروت
  آدمـي   و امتياز طبيعـت   تشخص  و نشانة  و رفاه  ترقي  حقيقي  گيرد، سرچشمة مي  فرد شكل

  )183، ص انمه( .است
عنـوان  شود تأييد و به رسميت شناختن انگيزة منفعت طلبي به همانطور كه مشاهده مي
داري، ريشه در قبول عقايد دئيسم و ضرورت تبعيـت از انگيـزه   شاخص اصلي نظام سرمايه

  .هاي قرار داده شده توسط خداوند در وجود انسان دارد
اين در حالي است كه در اسالم، خداوند مدير و مدبر دائمي نظام هستي معرفي شـده و  

  تـا زمـين    از آسـمان  ـــ  و اكمل  احسن  نظام  به ــ را  او امر عالم«: در قرآن كريم مي فرمايد
  : فرمايددر آية ديگر نيز مي ».كند تدبير مي

بنـابراين،   بدهد،  در خلقت  تواند تغييري نمي و ديگر ـ  است  خدا بسته  دست: يهود گفتند و
  تدو دسـ   همانـا . خدا گرفتار گرديدند  لعن  شد و به  آنها بسته  دست ـ  گفتار  اين  واسطة  به

  ....و  است  خدا گشاده
 .سـت خداونـد ا   و تصرف  دارند، قدرت  اشاره  آن  به  روايات  كه  چنان» خدا  دست«مراد از 

  تـوان  مـي   اما در هر صورت. استشده   مطرح  متفاوتي  هاي مزبور نظريه  آية  نزول  شأن بارةدر
  تصـرف   از خلقـت، قـدرت    وند پـس خدا  كه  اندبوده  نظريه  اين  يهود در صدد تبيين  كه  گفت
  :گويد مي زمينه  در اين  روايات  به  با تمسك  تفسير نمونه .يستن  مداخله  و ديگر قادر به  نداشته
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  بايـد انجـام    و آنچـه   كـرده   چيز را معين  خداوند همه  ،در آغاز خلقت  معتقد بودند كه  آنان
  .ايجاد كند  در آن  تواند تغييرينمي  عمالً  خود او هم  و حتي  است  گرفته  بگيرد، انجام

يهود بـا    را از جانب  ناروايي  هاي نسبت  چنين  خداوند به  اتصافتفسيرالميزان،   صاحب
انـد، بعيـد    پروردگار داشته  به  نقص  صفات  يبعض  دادن  آنها در نسبت  كه  اي پيشينه  به  توجه
  اميـال   نـدارد ولـي    سـازگاري   توحيـدي   عقايد اديان  ها با اصول نسبت  اين  اگرچه. داند نمي

 )186مان، ص ه( .باشد  هايي ابسانت  چنين  جهت  بسيار قوي  تواند انگيزة مي  و سياسي  دنيوي

   :كند مي  بيان  چنين  اسالمي  متكلمين  انديشة بر  تأثير آن  تفكر و عمق  اين  دربارة  ي شهيد مطهر
  در حـال   و دائمـاً   است  شدن  خلق  در حال  دائماً  طبيعي  جهان  بلكه . نيست  آني امر  ،خلقت
خواهـد از   مـي   هر وقـت   كه  است  يهودي  از خدا تفكري  طبيعت  رابطة  قطع. است  حدوث
بـا    شد ديگـر ارتبـاطي    خلق  كه  هم  رود و وقتي مي  اول) آن(  كند، دنبال  بحث  عالم  خلقت
  غالبـاً   و متأسفانه  هجا را گرفت  پيدا كرد و همه  شيوع  تدريجاً  ر يهوديفك  اين. ندارد  خالقش
  .قرار گرفتند  فكر يهودي  تأثير همين  تحت  هم  اسالمي  متكلمين

  انسـان . از غرائـز نيسـت    پيـروي   هرگز مجبور بـه   اسالمي، انسان  در نگرشاز طرف ديگر 
را بپيمايد و   كمال  راه  ترتيب  كرده، بدين  حاكم  شا حيواني  خود را بر تمايالت  تواند عقل مي

درآورد   هوس  اسارت  را به  و عقل  وجود خود ساختهبر   را حاكم  تواند شهوات ميدر مقابل 
و امـا كسـي كـه از مقـام     «: فرمايـد سورة نازعـات مـي   40خداوند در آية  .نمايد  و سقوط

؛ بـه  ».، بهشت جايگـاه او خواهـد بـود   پروردگارش ترسيد و از هواي نفس جلوگيري كرد
انسان، حريص خلـق شـده   (» حرص«عبارت ديگر خداوند با تأييد وجود ويژگيهايي چون 

؛ بخل 100/ انسان طبعاً بسيار ممسك و بخيل است ـ اسراء (» بخل«و ) 25/ است ـ معارج 
ط دوست مال را به قدر افرا(» مال دوستي«و ) 128/ در همة نفسها حاضر شده است ـ نساء

خواهد تا با غلبه بر اين ويژگيها و غرائز، خـود را  همواره از انسان مي) 20/ داريد ـ فجر  مي
براي «: فرمايدزمر مي ةسور 10 ةآي. به سعادت و خوشبختي دنيوي و اخروي نزديك سازد

بـه جـز اهـل    «: فرمايـد سورة عصر نيز مي 1آية . »نيكوكارن در دنيا پاداش نيك خواهد بود
كننـد،  ن و كساني كه عمل صالح انجام مي دهند و يكديگر را به حق و صبر توصيه مـي ايما
هركس جان «: فرمايد شمس نيز مي سورة 9آية » .انسانها زيانكار و خسران ديده هستند ةبقي

 ».پاك سازد، رستگار خواهد شد - پيروي از هواهاي نفساني - خود را از گناه 
  بـراي   نيسـت؛ بلكـه    حيـواني   از تمايالت  پيروي  ناگزير به  تنها انسان  نگرش، نه  در اين
  . نمايد  حاكم  را بر غرائزش  ، بايد عقل كمال  به  دستيابي
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اسـت،    آفريـدگار مخلوقـات    بـر آنكـه    خداونـد افـزون  نتيجه آنكه در ديدگاه اسالمي، 
  و هـدايت   اتمخلوقـ   تكـويني   هـدايت   دربرگيرنـدة   تـدبير الهـي  . پروردگار آنها نيز هست

و   دئيسـم   مكتـب   ترتيـب، بـرخالف    ايـن   به .است  پيامبران  فرستادن  از طريق  آنان  تشريعي
و   اصالت  براساس  اسالمي  بودند، انديشة  داده  مستقل  و ارزش  انسان، اصالت  به  كه  مانيسموا

از خدا و واگذار   بريدة  ؛تفكر، انسان  در اين. گيرد مي  شكل  الهي  خداوند و ارزش  محوريت
و همـواره در   اسـت   خدا در زمـين   و جانشين  بنده  نيست؛ بلكه  خويش  امارة  نفس  به  شده

 .حال آزمون پيروي يا عدم پيروي از هواهاي نفساني است
  )ترتيبات نهادي(مكتب  توسط شده گرفته نظر در فروض. 2

و يـا    زنـدگي   ارچوبهـ در چ  كـه   است  تيو سن  تجربه، قرارداد و يا عادت ؛نهادي  ترتيبات
  طـرق   در واقع  اقتصادي  منظور از نهادهاي. باشد  دهش  تثبيت  يافتهسازمان  گروه  يك  فرهنگ

از   برخي. است  معيني  هاي در موقعيت  و اجتماعي  اقتصادي  خاص  هاي پديده  به  پاسخگويي
ـ   قانوني  مجامع  آنها از طريق  باقي ها استوارند و سنت  براساس  اقتصادي  نهادهاي   شـكل هو ب
 .شوند مي  تدوين  رسمي

،  هـا، آزادي  قيمـت   سـودطلبي، نظـام    ةخصوصي، انگيز  مالكيت ؛داري در اقتصاد سرمايه 
  محسـوب   اصـلي   محـدود، نهادهـاي    و دولـت   كننـده   مصرف  حاكميت ،رقابت، فردگرايي

  )1378دادگر، ( .شونديكه به شرح ذيل توضيح داده م شوند مي
  
  خصوصي  مالكيت  )الف
  هـاي  و نهاده  عوامل  خصوصي  داري، مالكيت سرمايه  اقتصادي  نظام  اساسي  از نهادهاي  يكي

هـا و   دارايـي   دارند مالـك   حقبدون هيچگونه محدوديتي افراد   ،آن  در قالب كه توليد است
خريد و   قرار دهند، در معرض  و كنترل  رد استفادهباشند، آنها را مو  عوامل ها و ابزار و ثروت
  . بگذارند  ارث  كار برند و يا بههب  هديه  شكلهقرار دهند، ب  فروش

و بايـد در    اسـت   الهي  اي عطيه  دارد، صرفاً  چه بر آن  انسان  مالكيت اما از ديدگاه اسالمي
  بـه   ضـمن   نظريه، اسـالم   اين  با استناد به .شود  صرف ،دهد مي  فرمان  كه  اي گونه  او و به  راه

  نيز توجه و بـراي و ساير انسانها   جامعه  حقوق  فرد، به  خصوصي  مالكيت  شناختن  رسميت
  انفاق  كنز و وجوب  احتكار، حرمت  و تبذير، حرمت  اسراف  مانند حرمت  آن، احكامي  حفظ

منحصراً براي خداست ملك آسمانها «: اندلدر اين راستا آيات ذيل قابل تأم. كند مي  را وضع
» او كسي است كه تمام آنچه كه در زمين اسـت بـراي شـما آفريـد    «و ) 14/ فتح(» و زمين
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...  كساني كه از آنچه روزيشان كرديم در نهان و آشكار به فقرا انفاق كننـد ...«و ) 29/ بقره(
 ).22/ رعد(» سرانجام منزلگاه خوبي خواهند داشت

  
  سود  يزةانگ  )ب

  سـود چـراغ    ةداري، انگيـز  در اقتصـاد سـرمايه  . اسـت   سـودطلبي   ةديگـر، انگيـز    نهاد مهـم 
  توليـد كاالهـا و خـدماتي     كند بـه  را وادار مي  مديران  شود كه مي  محسوب  اي دهنده  عالمت
  كـه   است  مورد اين  در اين  داري سرمايه  حاميان  توجيه. باشد  با سود همراه  كنند كه  مبادرت
شِ دااپ ،زيرا سود .است  بنگاهها ضروري  بقاي  سود جهت  ،و كار خصوصي  كسب  در نظام
خواهد   نياورد، دير يا زود ورشكست  دستهب  سودي  اگر توليدكننده. است  سرمايه  صاحبان

  عبـارت   بـه . باشـد   مستقلي  تواند توليدكنندة دهد و ديگر نميمي  شد، ابزار توليد را از دست
  توليد يك  اصل  براي  دهندگي  و عالمت  آزمون  نوعي  داري، سودآوري سرمايه  ديگر در نظام

  .دشو مي  محسوب  توليد و مقدار آن  كاال، نوع
هـا نبـوده و ضـمن    اين در حاليست كه در اقتصاد اسالمي، سود هـدف اصـلي فعاليـت   

روز را روشـن  «: به آنهـا در قـرآن   مشروع دانستن فعاليت اقتصادي و امرار معاش و توصيه
و ) 12/ اسـرا (» ساختيم تا شما در روز، روزي حالل را از فضل پروردگارتـان طلـب كنيـد   

خواهيـد از فضـل   كند و هرچه مـي اي است از آنچه كسب ميهركس از مرد و زن را بهره«
تـالش،   انسان بجز كـار و (و ) 32/ نساء(» خدا بخواهيد كه خداوند بر همه چيز آگاه است

: ، توجه صرف به ماديات و لذتهاي دنيوي نكوهش شده است)39/ نجم(» اي نداردسرمايه
مال و فرزندان، زيور زندگي اين دنيا هستند و كارهاي شايسـته نـزد پروردگـار مانـدني و     «

  ).46/ كهف(» داراي پاداشي بهتر و آينده آن بيشتر است
وليـد كننـده تشـويق مـي شـود در      در اسالم، هدف اصلي كسب رضاي خدا اسـت و ت 

نظـر  مواردي و تا جايي كه امكان داشته باشد از سود خود به نفع كسب رضاي خدا صـرف 
مسـلمان   ةبه عبارت ديگر با كسب درآمد به حد كفاف و تـأمين معـاش، توليدكننـد   . نمايد
و  اي براي افزايش سودآوري نداشته و از منافع مادي خود جهت كسب منافع معنويانگيزه

  .كاهدپاداش اخروي مي
 
  قيمت  مكانيزم  )ج
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را   اقتصـادي   تصـميمات   اكثريـت   داري سـرمايه   افراد و بنگاههـا در نظـام    شود كه تصور مي
ها  ميليون  براي  هماهنگي  مكانيسم  يك  ها تأمين قيمت  نقش. نمايند ها اتخاذ مي قيمت  برمبناي

  و چگـونگي   توليدي  كاالي  و كيفيت  نوع  ،قيمت .استغيرمتمركز   و توزيعي  واحد توليدي
موجود در بازار   كاالها و خدمات  تعديل  به  قيمت  كند و تغييرات مي  آنها را نيز تعيين  توزيع

  مختلـف   مصـارف   جهـت   كميـاب   منـابع   كـه   است  قيمت  مكانيسم  از طريق. شودمنجر مي
  توليدكننـده   توليد دارد بـه   ةو هزين  فروش  قيمت  به  بستگي  سود كه. شود مي  داده  تخصيص

  و تقاضا تعيـين   مورد نظر خواهند بود و عرضه  خريدار كاالي  مردماني  نوع  چه  گويد كه مي
 .خواهد گرفت  انجام  آن  كاال بر مبناي  خريد و فروش  خواهند بود كه  قيمتي  كنندة

كننـدة عرضـه و   مهمتـرين عامـل تعيـين   » قيمـت «رسد در اقتصاد اسـالمي،  به نظر مي
تقاضاي افراد نبوده و انسان مسلمان ميزان عرضـه و تقاضـاي خـود را بـر مبنـاي عوامـل       

به عبارت ديگر، انسـان مسـلمان بـر خـالف     . دهدشكل مي» نياز واقعي«مهمتري همچون 
در راسـتاي حداكثرسـازي   (قانون تقاضـا كـه كـاهش قيمـت را موجـب افـزايش تقاضـا        

دليل حرمت اسراف در اسالم، ميزان تقاضاي خود را صرفاً بر مبنـاي  داند، بهمي) تمطلوبي
دهد و حتي در صورت رايگان شدن كـاال نيـز تقاضـايي بـيش از نيـاز      نياز خود شكل مي

بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيد كه خداوند اسرافكاران «: واقعي خود نخواهد داشت
  ).31/ اعراف(» را دوست ندارد

كه ممكن اسـت  (همچنين است رفتار توليد كننده كه بر اساس افزايش يا كاهش قيمت 
خود را تغيير نخواهد داد و به اندازة رفـع حاجـت    ة، ميزان عرض)داليل مختلف رخ دهدبه

  .همنوعان و جلوگيري از اسراف در منابع، توليد خواهد كرد
  
 )توليد و مصرف(در انتخاب   آزادي  )د

و انتخـاب كـاال     اقتصـادي   هـاي  فعاليت  آزادي ، داري اقتصاد سرمايه  ديگر در نظام  نهاد اساسي
  .تواند آزادي انسانها را محدود كندبر اين اساس هيچ قيدي نمي. است براي توليد يا مصرف

مقيد به رعايت حدود الهـي و محرمـات دينـي    » آزادي«اين در حاليست كه در نظام اسالمي، 
مانند گوشت خوك و مردار، شراب، مال (شده صرف، بجز در موارد تحريمطوريكه مبه. است

  قانونگـذار اسـالم بـراي   به عبارت ديگـر  . در حد اعتدال آن حالل و مجاز است..) غصبي و 
،  انفـاق   كنـز و وجـوب    تحريم. است  را گذاشته  هايي انتخاب، محدوديت  آزادي دراز   استفاده
  ايـن   تـرين  مهـم   از جملـة  و حرمت ربا اتراف  حرمت ،اتالف  تبذير، حرمتو  اسراف  حرمت
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اي اهل ايمان از روزيهاي پاكيزه كه به شما داديم بخوريد و شكر خدا را «: ها است محدوديت
بخوريد از طيباتي كه روزي شـما كـرديم و در   «و ) 172/ بقره(» بگزاريد اگر او را مي پرستيد

يد و هركس مشمول غضب مـن شـود سـقوطش    آن طغيان مكنيد كه مشمول غضب من شو
بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيـد كـه خداونـد اسـرافكاران را     «و ) 81/طه(» حتمي است
حقوق خويشاوندان و ارحام را بـده و نيـز مسـاكين و در راه    «و ) 31/ اعراف(» دوست ندارد

/ اسـراء (» شـيطانند  ماندگان را به حق خود برسان و اسراف و تبذير مكن كه مبذرين بـرادران 
26.(  

مـال يكـديگر را بـه نـاحق     «: در توليد نيز درآمدزايي از طرق نامشروع ممنوع شده است
وسيله رشوه و زور بخشي از اموال مردم را نخوريد و كار را به محاكمة قاضيان ميفكنيد كه به

هـل ايمـان   اي ا«و ) 188/ بقـره (» تصاحب كنيد با اينكه شما بطالن دعوي خود را مي دانيد
  ).  29/ نساء(» مال يكديگر را به ناحق مخوريد مگر اينكه تجارتي از روي رضايت باشد

صورت انسان طوركلي آزادي در اسالم مقيد به تقوا و ترس از خدا است و در غير اينبه
كسي كه از مقام پروردگارش ترسـيد و از هـواي نفـس    «: از حيطة بندگي خارج خواهد شد

  )40/ نازعات(» هشت جايگاه او خواهد بودجلوگيري كرد، ب
 
 محدوديت منابع )ه

كـه علـم اقتصـاد را علـم      طوريبه. يكي از فروض اقتصاد كالسيك، محدوديت منابع است
  .اندتعريف كرده» تخصيص بهينة منابع محدود به نيازهاي نامحدود«

به اندازه بودن منابع انتها بودن نعمتها و اين در حاليست كه خداوند در آيات متعدد بر بي
اگر بخواهيد نعمتهاي خدا را شماره كنيد، نخواهيـد  «: فرمايدمورد نياز بشر تأكيد كرده و مي

هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما مخازن آن موجود است و ما جز «و ) 18/ نحل(» توانست
» كـرديم ما همه چيز را به اندازه خلـق  «و ) 21/ حجر(» به اندازة مشخص فرو نمي فرستيم

كنـد و خـدا بـر احـوال     اي كه بخواهد نازل  ميخدا روزي خلق را به اندازه«و ) 49/ قمر(
  ).27/ شورا(» بندگانش آگاه و بينا است

به عبارت ديگر، خداوند روزي انسانها و منابع اقتصادي جامعـه را نامحـدود دانسـته و    
انچه مردم شهرها و آباديها ايمان چن«: داندشرط نزول نعمت بر انسانها را رفتار خود آنها مي

شـدند، همانـا درهـاي بركـات آسـمان و زمـين را بـروي آنــها                و پرهيزگار مي آوردندمي
كه گمان  هركس پرهيزگار باشد گرفتار نخواهد شد و از جايي«و ) 96/ اعراف(» گشوديممي
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او را كفايـت   برد به او روزي رسانده خواهد شد و هركس بـر خـدا توكـل كنـد خـدا     نمي
  ). 3/ طالق(» خواهد كرد

  
  رقابت )و 

  نهـاد در واقـع    اين. است  اقتصادي  داري، رقابت سرمايه  ديگر در نظام  نهاد مشهور اقتصادي
  بـه   متكي  كه  انسانهايي  ،اقتصادي  در زندگي. بازار آزاد است ماز نظا  تفكيكي  غيرقابلبخش 

  ، مشاغلباال  سود و درآمدهاي(بيشتر   اقتصادي  هاي اداشو پ  منافع  كسب  خود هستند براي
) باال  خود در سنين  و تضمين  مطلوب  كاالها و خدمات  به  سي تراقتصادي، دس  برتر، پيشرفت

  و كار اقتصادي  كسب  و آزادي  خصوصي  نهاد مالكيت  به  با توجه. برخيزند رقابت  به  بايستي
  پيش  افراد براي  منابع، تالش  آن  تخصيص  بر ابزار بازار جهت  تكيه و  منابع  كميابي  قبولو با 
از  يعنصر  ،رقابت  در مقولة. خواهد رسيد  »رقابتي«  حل  راه  به  يشخص  اقتصادي  منافع  بردن

برانگيز  رقابت  مبارزهيك   صحنه  زندگي  كه  صورت  اين  به. وجود دارد »اجتماعي  داروينيسم«
  به) در دسترس  منابع  براساس(توانند  افراد و گروهها مي  تنها سازگارترين  كه  طوريهاست، ب
 .مورد نظر برسند  هدف

  گفتـه   معمـوالً . اسـت   داري سرمايه  دنياي  زيباي  هاي از واژه  يكي  در هر صورت  رقابت
  كنـد كـه   مي  را فراهماي زمينهكه اين  از جمله. ستا  خاصي  منافع  داراي  رقابتي  شود نظام مي

  نمايـد و در نتيجـه    را مـنعكس   واقعـي   هزينة  و همچنين  واقعي  تقاضاي ،ها قيمت  مكانيسم
شـود   مـي   باعـث   رقابـت   ديگـر اينكـه  . باشدبرخوردار   كارآيي  از باالترين  ،از منابع  استفاده
پيـدا كنـد و     هـا كـاهش   هزينـه   شـود و در بلندمـدت    واقع  توليد مورد تشويقدر   خالقيت
سـاير    بـه   نسـبت (تـر   درآمـد عادالنـه    توزيع  نوعي  به  بازار رقابت  شود كه ادعا مي  سرانجام
  .شود منجر مي) اقتصادي  نظامهاي

داري از رقابت در بازارهاي آزاد و با هـدف حداكثرسـازي   اين محاسن كه در نظام سرمايه
  .شوداد اسالمي از طرق ديگري حاصل ميآيد، در مكتب اقتص دست ميمنافع شخصي به

در مكتب اقتصاد اسالمي؛ در ضمن اينكه رقابت سالم منع نشده و انسانها بـه تـالش بـراي    
، )39/ نجـم (» اي نـدارد جز كار و تالش سرمايهانسان به«: شوندكسب روزي حالل تشويق مي

/ اسرا(» گارتان طلب كنيدروز را روشن ساختيم تا شما در روز، روزي حالل را از فضل پرورد«
خواهيـد از   كنـد و هرچـه مـي   اي است از آنچه كسب مـي هركس از مرد و زن را بهره«و ) 12
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، انساني كه در ايـن مكتـب   )32/ نساء(» فضل خدا بخواهيد كه خداوند بر همه چيز آگاه است
 :دنبـال هدفش حداكثرسازي رضاي خدا و باالبردن درجات اخروي خـود اسـت، همـواره بـه    

باالبردن سطح توليد و فعاليت بـراي ارتقـاء رفـاه خـود و همنوعـان، بـاالبردن سـطح كيفيـت         
محصوالت و توجه به خواست مردم در امر توليد، فروش با قيمت منصـفانه، ارتقـاء كـارايي و    

و كمـك  ...) انفـاق، زكـات، خمـس، صـدقه و     (جلوگيري از اسراف، دستگيري از همنوعـان  
مندي از بركـات  داند با انجام موارد فوق ضمن بهرهدرآمد است و مي ةدالنداوطلبانه به توزيع عا

شـدند، همانـا   آوردند و پرهيزگار ميچنانچه مردم شهرها و آباديها ايمان مي«: دنيوي در زندگي
هركس پرهيزگار باشد «و ) 96/اعراف(» گشوديمدرهاي بركات آسمان و زمين را بروي آنها مي

برد به او روزي رسانده خواهـد شـد و هـركس بـر     كه گمان نمياز جاييگرفتار نخواهد شد و 
، از جايگـاه خـوبي در دنيـاي ابـدي     )3/ طالق(» خدا توكل كند خدا او را كفايت خواهد كرد

وعده داده و از ..) باغها و قصرها و (خداوند به مؤمنان پاداشهاي بهشتي «: برخوردار خواهد بود
  ).72/ توبه(» كه آن خود رستگاري عظيم است همه باالتر رضاي خداوند است

هـاي  لذا شرط تحقق سعادت و ارتقاء سطح رفاه در زندگي، لزوماً پايبنـدي بـه ديـدگاه    
تواند با تالش خود در يـك فضـاي آزاد و   اقتصاد كالسيك و بازار رقابتي نيست و انسان مي

ه و ضمن كسب روزي حـالل،  هاي وحياني اسالم عمل كردرقابتي سالم و برادرانه، به آموزه
كـه  (سعادت دنيوي و اخروي خود را تأمين و تضمين نمايد و از همه مهمتر رضاي خداوند 

  .دست آوردرا به) خود رستگاري عظيم است
  
  فردگرائي  )ز

  سو بـه از يك  موضوعاين  .است» فردگرايانه»  ديدگاه ، داري ديگر در اقتصاد سرمايه  نهاد رايج
در   شـود كـه   مـي   فرض  آميز و مبارزه  رقابتيآنچنان   و جهان  است  مرتبط  جتماعيا  داروينيسم
  شـود كـه   ادعا مياز سوي ديگر . خواهند ماند  باقي  اصلح  تنها عناصر و موجودات  فرآيند آن

دارد بـر    است، زيرا هـر فـرد حـق     ها نيز مربوط فرصت  تساوي  ديدگاه  به  فردگرايانه  ةانديش
 )154: 1378دادگر، ( .بخورد  برود و يا شكست  خود پيش  استحقاق  مبناي

  و آدام  الك  با افكار و آثار جان  همراه» ثُرو«پرفسور نظريات   برمبناي  فردگرايانه  داري سرمايه
  حـق   افـراد هسـتند كـه     الك، ايـن   جان  ديدگاه  براساس. است  و درخشيده  شده  مطرح  اسميت

آنهـا    ةاز جمل  كه  هستند  انتقال  غيرقابل  حقوق  سري  يك  افراد داراي. را دارندبر خود   حكومت
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  حـال   افراد بـه   كه  اسميت، در صورتي  آدام  انديشة  طبق  همچنين. است  خصوصي  مالكيت  حق
 خواهد  گسترش  جامعه  كل  ببرند، رفاه  پيش  شان شخصي  نفع  خود رها شوند تا امور را برمبناي

  و بي[  خشك  از منطق  ناشي  بلكه  نبوده) و دلسوزانه(  عاطفي  هاي انگيزه  امر در نتيجه  اين. يافت
 )149: 1378ميرمعزي، ( .شود مي  حاصل» نامريي  دست«] در قالب[  بازار آزاد يعني] عاطفة

از   كه  است  خاصي  شناسي از انسان  انساني، ناشي  فرد و جامعة  از سعادت  تلقيگونه   اين
اقتصـاد    نظـام   شناسـانة   انسـان   فردگرائـي، مبنـاي  . شود تعبير مي» فردگرائي»  به  اصطالحاً  آن

  مباني  بلكه ،آورد مي  فراهم  نظام  اين  اهداف  توجيه  را براي  تنها منطقي  و نه  است  داري سرمايه
نيز   و رقابت  كننده مصرف  تخصوصي، حاكمي  دولت، مالكيت  دخالت  مزبور مانند عدم  نظام

 .استوار است» فردگرائي«  براساس
  در آيـات   كه  اي گونههب  انسان  گفت  توان اسالم مي  بيني جهان  براساساز طرف ديگر، 
. كنند مي  ترسيم  گرايان فرد  كه  است  انساني  مقابل  در نقطة  شده، درست  و روايات معرفي

با نوع دوستي و ايثار و احسان به همنوعان به درجات رفيع   مياسال  بيني در جهان  انسان
. نزد پروردگار خود خواهد رسيد و سعادت دو دنيا را براي خود به ارمغان خواهد آورد

 خداونـد در قـرآن  . انسان به فالح و رستگاري اسـت مانع رسيدن » فردگرايانه«لذا تفكر 
» كن، چنانكه خدا به تـو نيكـي كـرده اسـت     تا تواني به خلق نيكي«: فرمايدكريم     مي

در راه خدا انفاق كنيد و خويشتن را با دست خويش هالك نسـازيد و  «، )77/ قصص(
كيست كه به خدا «، )195/ بقره(» نيكوكاري كنيد كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد

/ بقـره (» ، وامي نيكو تا خدا برايش آن را چنـدين برابـر سـازد   )قرض الحسنه(وام دهد 
دهنده و آنهـا كـه بـه خـدا وامـي نيكـو دهنـد        بدرستي كه مردان و زنان صدقه«، )245

هـر  «، )18/ حديـد (» خداوند پاداش مضاعف به آنها دهد و آنان را اجري بزرگ اسـت 
كنـد و او بهتـرين روزي دهنـدگان    انـداز مـي  آنچه را انفاق كنيد خداوند براي شما پس

گردد و طور كامل بازميانفاق كنيد در راه خدا به شما بههر آنچه را «، )39/ سباء(» است
هر آنچه از چيزهاي خوب انفاق كنيد به سود «و ) 60/ انفال(» به شما ستم نخواهد شد

  ).272/بقره(» ايدخود انفاق كرده
دهد كه در صورت نـوع  شود كه خالق انسان در آيات متعدد به او وعده ميمشاهده مي

، سـعادت  ...)الحسنه، نيكي، زكـات و  مانند انفاق، قرض(انهاي ديگر دوستي و كمك به انس
تر از قول پروردگار تر و مطمئندنيوي و اخروي او تضمين خواهد بود و كدام سخن محكم

  انسان است؟
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  تعريف سعادت انسان از ديدگاه مكتب  .3

 - 1832( يسـ   تيسـت با  اسـميت، ژان   آدامماننـد    و نئوكالسيك  كالسيك  اقتصاددانان  همة
و ) 1845 - 1926(  ، اجويت)1772 - 1823(، ريكاردو )1801 - 1850(، باستيا )1776

  داشتند و در فكـر اثبـات    و خير همگاني  از سعادت  واحدي  تلقي) 1877 -  1959( وپيگ
  نفعو   فائده  بيشترين  يعني  عمومي  سعادت  آزاد، قادر است  بازار رقابت  بودند كه  مسئله  اين
  )67: 1378ميرمعزي، (. آورد  ارمغان  افراد به  بيشترين  را براي  ي ماد

در . است  و خوشي  رفتار افراد، لذت  نهايي  و هدف  ذاتي  داري، ارزش در اقتصاد سرمايه
شـود،   مـي   در نظـر گرفتـه    كننـده  رفتـار مصـرف    بـراي   كـه   ميـاني   هدف، هدف  اين  جهت
  و رضـايت   فايـده   معنـاي  بـه » Utility«ه واژ  مطلوبيت، معادل. است  مطلوبيت  اكثرسازي حد

از   مفهوم، بـيش   اين. آورد مي  دست به  كاال يا خدمتيك   از مصرف  انسان  كه  است  خاطري
و ) 1776(، بكاريـا  )1725(  از او، هاچسن  پيش  گرچه .است  بنتام  هاي ديدگاه  همه مديون
و   انسان، لـذت   اعمال  تمام  بنتام، هدف  از ديدگاه. بودند  كار برده هرا ب  آن) 1768(  پريستلي

  ممكن  لذت  باالترين  وجوي جست  و آن  داريم  وظيفه  يك  ما فقط« :گويد مي  وي. است  رنج
  انسان  را به  لذت  ترين بيش  چيزهايي  چه  كه  است  اين  تعيين  رفتار انسان، فقط  هو مسأل  است
 )3: 1382حسيني، (».شدبخ مي

دو بعد مجـرد و    داراي  اسالمي، انسان  بيني در جهان  شناسي انسان  هاي لفه مؤ  براساساما 
و   انسـان   نهـائي   كمال. است  دارد و باقي  اوست، اصالت  روح  بعد مجرد او كه. است  مادي

  سـت ا انسان، اين  آفرينش از  هدف. است  ي او و فراماد  روح  به  مربوط  او نيز امري  سعادت
و كسـب  خداونـد    و بنـدگي   همانا عبوديـت   كه  اش نهائي  كمال  اختيار خود به  به  انسان  كه

  يينهـا   دنيا كمـال   ها در اين بيشتر خواسته  هر چه ايتنها ارض  نه. يابد  ، دسترضاي اوست
سعادت، بايد   به  رسيدن  براي. است  آن  جهت  در خالف  حركت  موجب  بلكه  ،نيست  انسان
  ي مـاد   اساس، رفـاه   براين. كند  و آنها را تعديل  نموده  حكومت  هايش خواسته بر  انسان  عقل

  اي وسيلهتواند مي  بلكه . نيست  غائي، هدفداري باور دارندآنچنان كه طرفداران نظام سرمايه
 .باشد  نهائي  و كمال  سعادت  به  دستيابي  براي
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  رفيـع   مقام  به  و رسيدن  خداوند متعال  به  انسان، قرب  نهائي  اسالمي، كمال  بيني هاندر ج
  دارد و هر چه  خدا شود، ارزش  به  انسان  شدن  نزديك  موجب  آنچه ، بنابراين. است  عبوديت

 .است  ارزش د، ضدشواز خداوند   انسان  دوري  باشد يا موجب  قرب  اين  مانع
و   اسـت   مـرتبط   اش غيرمـادي   و جنبة  روح  انسان به  يينها  اسالمي، كمال  نيبي در جهان

  نهائي  ، كمالداريكالسيكها و نظام سرمايه  بيني در جهان  ولي  است  ي و فراماد  آخرتي  امري
 .شود مي  شمرده  ي ماد  جهان  به  مربوط  امريبوده و   در قلمرو غرائز حيواني  انسان

و   باشد، خيـر اسـت    انسان  خواست  مطابق  هر چه«  را كه  انديشه  اين  صريحاً  مكري  قرآن
  دوسـت را   بسـا چيـزي    چه« :فرمايد و مي كند رد مي را »است  باشد شر  آن  برخالف  هر چه
باشيد در   داشته  را دوست  بسا چيزي  و چه  است  خير شما در آن  كه  باشيد در حالي  نداشته
  را كـه   آنچه  دانيد و خداوند متعال داند و شما نمي است، و خدا مي  شما در آن  شر  كه  حالي
  ).216 /بقره(» است  كرده  او بيان  به  وحي  وسيلة  داند به نمي  انسان

همانا «:فرمايدهمچنين خداوند در بيان سعادت واقعي انسان و هدف نهايي از زندگي مي
اي انسان، تو بـا هرگونـه   «، )42/ نجم(» پروردگار تو استنهايت و سرانجام امور به سوي 

» رنج و تالش به سوي پروردگارت خواهي رفت و سـرانجام او را مالقـات خـواهي كـرد    
خداوند «و ) 56/ ذاريات(» من جن و انس را جز براي عبادت خود نيافريدم«، )6/ انشقاق(

اده و از همه باالتر رضاي خداونـد  وعده د..) باغها و قصرها و (به مؤمنان پاداشهاي بهشتي 
  ).72/ توبه(» است كه آن خود رستگاري عظيم است

  
  نتيجه گيري. 4

انسان مانند مكتب اقتصاد ساختة بررسي نقاط ضعف و خألهاي موجود در مكاتب اقتصادي 
ديگـر نيـاز     از هـر زمـان    امروز، بيش  انساندهد داري نشان ميسوسياليستي و اقتصاد سرمايه

  مسـتقيم   و صـراط   سـعادت   واقعي  مفهوم  كه  فكري  ايدئولوژي  و يك  مكتب  يك  را به خود
  سـوي   بـه   مقـدس   بازگشـت   سرآغاز يـك   كند و اين مي  دهد احساس  او نشان  را به  هدايت
  در اختيـار بشـريت    پيامبرانش  ةوسيلهب  پروردگار مهربان  كه  هدايتي .است  و سعادت  هدايت
 . ه استتگذاش

صورت بستة كامل و جـامع و  مكتب اقتصاد اسالمي با وجود آنكه هنوز آنچنانكه بايد به
سازي در كشورها تدوين نشده است، اما مباني فكري و ترتيبات نهادي قابل عرضه براي پياده
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توانـد  اي زيبا و منطبق با فرهنگ و فطرت پاك مردم دنيا است كـه مـي  حاكم بر آن به اندازه
كه عمدتاً اقتصاد (ويژه كشورهاي اسالمي گزين خوبي براي اقتصاد حاكم در كشورها، بهجاي

  .شود) داري در آنها استقرار يافته استسرمايه
  بريـده   موجودي را  ، انساندر مكتب اقتصاد كالسيك ياد شده  اصولاين مكتب برخالف 

  طبيعي  هاي ها و نظام قوانين، سنت  هب  ، واگذار شده)دئيسمپيرو (  آسماني  هاي از خدا و آموزه
پيـرو  (  سياسـي   و حاكميـت   هـا، قـوانين   ارزش  تعيـين   و مرجـع   اصالت  ، داراي)گرا طبيعت(
هـا و   لذت  و تابع) فردگرا(  و اخالقي  در ابعاد وجودي، ملكي  فردي  هويت  ، داراي)مانيسماو

  .داندنمي) گرا منفعت(  نفس  هاي خوشي
  اصالت  در پرتو اعتقاد به  كه  است  ، فرديمكتب اقتصاد اسالميدر   مفروض  ساناندر مقابل، 
خداونـد و    رضايت  جلب  خود را براساس تصميمات اقتصاديانسان،   جانشيني  خداوند و نقش

 ـ  فـردي   و هويـت   آخـرت   جهـان   ريزد و با اعتقـاد بـه   مي  او پي  و دستورهاي  از احكام  اطاعت
  بـاور اسـت    دهد و بر اين را مدنظر قرار مي  همنوعان  حال  و رفاه  آخرتي  يش، منافعخو  اجتماعي

  . ميسر نخواهد شد  وحياني  هاي استمداد از آموزه  او بدون  زندگي  و سعادت  سالمت  كه
خود را جـدا از خـدا، خـود بسـنده، خـود محـور و         كه با رفتار آن  فردي  رفتار چنينلذا 
 .خواهد داشت  اساسي  هاي اند، تفاوتد مي  دنياطلب

تواند از نظر پويايي، رونـق، كـارايي و   عالوه بر اين، اقتصاد ناشي از ديدگاه اسالمي مي
در اين مكتب انسانها به تالش زيرا . رفاه نيز باالتر از اقتصاد مبتني بر بازار رقابت كامل باشد

»  اي نـدارد ار و تـالش سـرمايه  جز كـ انسان به«: براي كسب روزي حالل تشويق مي شوند
روز را روشن ساختيم تا شما در روز، روزي حالل را از فضـل پروردگارتـان   «، )39/ نجم(

كنـد و  اي است از آنچه كسـب مـي   هركس از مرد و زن را بهره«و ) 12/ اسرا(» طلب كنيد
و ) 32/ نسـاء (» خواهيد از فضل خدا بخواهيد كه خداوند بر همه چيز آگاه استهرچه مي

انساني كه هدفش حداكثرسازي رضـاي خـدا و بـاالبردن درجـات اخـروي و رسـيدن بـه        
رستگاري واقعي است، همواره بدنبال باالبردن سطح توليد و فعاليت براي ارتقاء رفاه خـود  
و همنوعان، باالبردن سطح كيفيت محصوالت و توجـه بـه خواسـت مـردم در امـر توليـد،       

ء كـارايي و جلـوگيري از اسـراف، دسـتگيري از همنوعـان      فروش با قيمت منصفانه، ارتقـا 
، كمك داوطلبانه به توزيع عادالنه درآمد و از همه مهمتر ...)انفاق، زكات، خمس، صدقه و (

دانـد بـا انجـام    است و مـي تالش درجهت توسعة جامعة اسالمي و سرافرازي امت اسالمي
چنانچـه مـردم شـهرها و آباديهـا     «مندي از بركات دنيوي در زندگي موارد فوق، ضمن بهره
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شدند، همانا درهاي بركات آسـمان و زمـين را بـروي آنهـا     آوردند و پرهيزگار ميايمان مي
هركس پرهيزگار باشد گرفتار نخواهد شد و از جاييكه گمان «و ) 96/ اعراف(» گشوديم مي
كفايـت  برد به او روزي رسانده خواهد شد و هركس بـر خـدا توكـل كنـد خـدا او را      نمي

خداوند بـه  [، از جايگاه خوبي در دنياي ابدي برخوردار خواهد بود )3/طالق(» خواهد كرد
وعده داده و از همه بـاالتر رضـاي خداونـد    ..) باغها و قصرها و (مؤمنان پاداشهاي بهشتي 

  ).72/توبه] (است كه آن خود رستگاري عظيم است
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  .ما  انتشارات:تهران. سوداگر.م ترجمة .دربحران  داري سرمايه. 1358و والتون، بل   گبل، آندره
  .، بهمن74، شمارة معرفت، نشرية »آشنايي با مكتب دئيسم«، 1382كريمي، مرتضي 

ـ    باقر پرهـام   ترجمة .نقد اقتصاد سياسي  مباني .1375ماركس، كارل  اول،   دين، جلـد دوم، چـاپ  و احمـد ت
  .جهان  انتشارات نقش

، سياسي ـ اقتصادي   اطالعات  ماهنامة، »راولز  مايكل  سياسي  فلسفه  به  نگاهي«. 1377محموديان، محمد رفيع 
  .132ـ131  شمارة
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  1389اول، شمارة اول، بهار و تابستان  سال، اقتصاد تطبيقي

  .46ـ  54ص . صدرا اول، انتشارات، چاسالميبيني بر جهاناي مقدمه.  1359مطهري، مرتضي 
  .، انتشارات صدراانسان  اجتماعي  تكامل. 1369رتضي مطهري، م

  .1، چاپ يازدهم، انتشارات صدرا، ص بيني توحيديجهان. 1377مطهري، مرتضي 
  .االسالميه  دارالكتب.  4، ج تفسير نمونه. 1305شيرازي، ناصر و همكاران   مكارم

، ش كتـاب نقـد  ، فصلنامة »اسالم  از ديدگاه  داري سرمايه  نظام  بر اهداف  نقدي «. 1378سيدحسين   ميرمعزي، 
  .، تابستان11

و   اقتصـاد اسـالم    نظـام   اصـول   گيـري  در شـكل   خداشناسـي   تـأثير آمـوزه    مقايسـة «. 1372نمازي، حسين 
  . ، تابستانشهيد بهشتي  اقتصاد دانشگاه  نشرية،  »داري سرمايه

  . شهيد بهشتي  دانشگاه  اراتو انتش  مركز چاپ .اقتصادي  هاي نظام. 1374نمازي، حسين 
و پريسـا منـوچهري،     رشيديان  عبدالكريم  ترجمة .داري سرمايه  و روح  پروتستاني  اخالق. 1373ماكس  وبر، 

  . علمي ـ فرهنگي  انتشارات: تهران
  .، تابستان11، ش فصلنامة كتاب نقد، »دارى دئيسم و اصول نظام سرمايه«. 1378 اصغر نيا، على هادوى
  .خوارزمي  انتشارات. محمود لطفي  ترجمة  .تاريخ  آغاز و انجام. 1362رس، كارل ياسپ





 

 


