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 چکيده

 .اده استعدالت اصل مهم و كاربردي در مكتب اسالم بوده كه شالوده بعثت پيامبران را تشكيل د

 ود و جامعه مطلوبگسترش عدالت در جامعه موجب سامان بخشيدن امور جامعه و مردم مي ش

 وو فساد  فقر ،مبارزه با بي عدالتي ،را پديد مي آورد. توزيع مناسب و عادالنه امكانات عمومي

اضله فامنيت اجتماعي را به وجود آورده و موجبات رشد و ترقي را در راستاي مدينه  ،تبعيض
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به تحليل آنها پرداخته و زير ساختهاي اقتصاد روايات و احاديث معصومين )عليهم السالم( 
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 مقدمه

و جاهدوا في اهلل حق جهاده هواجتبيكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم 

ر دين جهاد كنيد، و حقّ جهادش را ادا نماييد! او شما را برگزيد، و د و در راه خدا: يمابراه

)اسالم( كار سنگين و سختى بر شما قرار ندارد از آيين پدرتان ابراهيم پيروى كنيد. 

 .(78)حج/

اكثر مفسران جهاد را در اينجا به معناي انجام مبارزه مسلحانه با دشمنان نياورده اند. 

بلكه آن را به معناي هر گونه جهد و كوشش در راه خدا و تالش براي انجام نيكي ها و 

بنابراين مي . ( 181ص  ،14زه با هوس هاي سركش تفسير كرده اند.)تفسير نمونه جمبار

توان اذعان نمود كه حل مسائل و مشكالت اقتصادي و اجتماعي به مثابه انجام حدود الهي 

 و كسب رضاي خداوند بوده و مي توان از آن به عنوان جهاد در راه خدا نام برد.

اعي رابطه اي تنگاتنگ دارد، هدف پيامبران الهي و جهاد به اين معنا با عدالت اجتم

اولياء دين نهادينه كردن عدالت در جامعه بوده است، آن بزرگواران تمام همت وتالش خود 

را در راستاي تقويت و گسترش عدالت اجتماعي بكار گرفتند تا از اين طريق اهداف عاليه 

يفه قرآن كريم و سنت و سيره اهل بيت از آيات شر ربوبي در ميان انسان ها تحقق پيدا كند.

عصمت و طهارت عليهم السالم استفاده مي شود كه بحث و توسعه آن از محوري ترين 

آرمانهاي الهي است كه جامه عمل پوشاندن آن به عهده انبياء و اولياي الهي واگذار شده 

 است.

 بيان مساله

يكي از  ،رصه ها را داردنظام مقدس جمهوري اسالمي كه داعيه الگو بودن در همه ع

راه هاي رسيدن به اين آرمان را، جهاد اقتصادي مي داند، چرا كه بدون روحيه جهادي، 

 تقويت، گسترش و توسعه عدالت اجتماعي ممكن نيست.
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ريشه كن كردن فقر، فساد و تبعيض از مولفه هاي اين مهم است. بديهي است رفع اين 

ن نيست بلكه عزم و ارده ملي را مي طلبد كه با نواقص، صرفا به عهده دولت و مسئولي

 يكپارچگي انسجام ملي و روحيه جهادي ممكن و ميسر خواهد شد.

 اهميت و ضرورت تحقيق

در جوامعي همچون جامعه اسالمي ما كه مسئوالن امر هدف و مقصدشان عدالت 

 ،شور استگستري و رفع هرگونه ظلم و ستم و استفاده بهينه از سرمايه هاي خدادادي ك

بحث گسترش عدالت با روحيه جهاد اقتصادي امري ضروري به نظر مي رسد كه مبادا در 

تحت سيطره حكومت اسالمي، ظالمين و ستمگران در پايمال نمودن حق ضعفا خود را 

اين تحقيق مي تواند در اين  فاقد حد و مرز تلقي كرده و در اين راه جرات به خرج دهند.

 بل عمل را به دست اندركاران ارائه دهد.خصوص، مولفه هاي قا

 پيشينه تحقيق

در موضوع تقويت وگسترش جهاد اقتصادي تاكنون كار منسجمي صورت نگرفته 

است، در خصوص عدالت و جهاد، مطالب زياد و پراكنده اي مورد بحث قرار گرفته است  

تحليل و  كه الزم است بحث مهم و محوري عدالت با تمام شاخ و برگ هاي خود مورد

بررسي قرار گيرد بحمداهلل دين مبين اسالم به انحاء مختلف در منابع غني خود به آنچه 

انسان در عرصه زندگي به آن نياز دارد، پرداخته است، بر پژوهشگران ومحققان است كه از 

 اين اقيانوس عظيم و ژرف، گوهرهاي مورد نياز را استخراج نمايند.

 هدف تحقيق

اي قابل اجرا و ساده در خصوص تقويت و گسترش عدالت هدف ترسيم راه ه

اجتماعي با رويكرد جهاد اقتصادي با استفاده از منابع و فرهنگ غني اسالم و تبيين مولفه 

 هاي آن است.
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 سوال اصلي

 راه هاي تقويت و گسترش عدالت اجتماعي با رويكرد جهاد اقتصادي كدامند؟

 سواالت فرعي

 ميت آن چگونه تبيين مي شود؟عدالت اجتماعي چيست و اه

 جهاد اقتصادي چيست، اهميت آن چگونه تبيين مي شود؟

 چه رابطه اي بين عدالت اجتماعي و جهاد اقتصادي وجود دارد؟

 فرضيه تحقيق

اسالم در ابعاد مختلف من جمله عدالت و عدالت گستري برنامه اي مستمر و عميق 

مي تواند پژوهشگر را در يافته ها و تجزيه و  دارد، در جهاد، توجه به شقوق و معناهاي آن

 تحليل هاي ذيربط ياري رساند.

 روش تحقيق

انجام گرفته است. كه با -كتابخانه اي-اين تحقيق با گردآوري مطالب از منابع مختلف

 تحليلي به تبيين موضوع اصلي مي پردازد.-روش توصيفي

 تعريف و  مفهوم عدالت

 يانان در مقابل ظلم و ستم ظالمان و ستمگران موضع باسالم اين مسا له را كه مسلم

دو  يانپذيرد و لذا بر آنان واجب كرده است كه اگر م يانتخاب كنند نم يشخو يبرا يطرف

برقرار سازند، عدالت به خاطر  يآنها صلح وآشت ياندرگرفت، م ياز مسلمانان جنگ يفهطا

كند و اسالم  يقبول نم يضيه تبعگون يچشمرده شده است كه ه ليكه دارد از اصو يتياهم

 ي. اسالم مسلمانان را به صلح عادالنه و زندگنمايندينم يزرا تجو يعدالت يمورد ب يچدر ه
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 يزبردن ظالم جنگ و قتال را تجو ينرفع ظلم و از ب يبرا يول كنديدعوت م يزمسالمت آم

جنگ به خاطر  يراد از حدود عدالت تجاوز كند زي. در اسالم جنگ و قتال نبايدنما ينم

. عدالت در يدتواند از حدود آن تجاوز نما يشده است، چگونه م يزعدالت تجو يبرقرار

در  يمباشد و همه نوع تصم يم يعتشر يارو مع يزانوم يناساس احكام و قوان ي،نظام اسالم

دهد  يدستور م مسلمانانبه  يدو قرآن مج يردگ ياز منطق عدل سرچشمه م ي،نظام اسالم

آمنو ا  ينالذ يهاا ياهمت به خرج بدهند. چنانكه فرمود:  يتوانندعدالت تا م ياي برپاكه بر

 يامكامالً به عدالت ق يمانافراد با ا يا»انفسكم  يبالقسط شهداء اهلل و لو عل ينكونوا قوام

 ،1362ي،)سبحان «دخود شما باش يانبه ز يگواه يناگر چه ا يدده يخدا گواه يبرا يد،كن

 .(385ص

در آموزه هاي ديني  .عدالت اجتماعي است ،ويژگي هاي پيروان پيامبران الهي يكي از

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا  :ما به طور اخص به آن اشاره شده است. قرآن مي فرمايد

معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛ به يقين ما فرستادگان خود را با داليل روشن 

آنان كتاب و وسيله سنجش فرو فرستاديم تا مردم به قسط و عدل عمل كنند  فرستاديم و با

 سه چيز مقدمه اقامه عدل ذكر شده است: ،در اين آيه شريفه (.25سوره حديد آيه )

يعني داليل روشن كه شامل معجزات و داليل حقانيت دعوت انبياء و  ،الف( بينات

 .اخبار انبياي پيشين است

احكام و ،عقايد ،به كتابه هاي آسماني است و شامل بيان معارف اشاره ،ب( كتاب

مجموعه بايد ها و نبايد هاي خداوند متعال است كه از آنان به اوامر و نواهي  ،اخالق است

 ياد مي شود.

يعني قوانين و دستورهايي كه معيار سنجش نيكي ها از بدي ها و ارزش از  ،ج( ميزان

به آن ،ست. تجهيز انبياي الهي به اين سه نيرو و ابزار مهمضد ارزش و حق از باطل ا

بزرگواران امكان مي دهد كه انسانها را براي اقامه عدل بسيج كنند.نكته قابل توجه اين 
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بلكه مي گويد: انبياء الهي بايد جوامع  ،است كه اقامه عدل را به انبياء نسبت نمي دهد

 (23/ص  7پيام قرآن/ج )وش قيام به عدل كنند. انساني را تربيت كنند تا به صورت خودج

و  يرو يانهانصاف و م»،عدالت يف)عليه السالم( تعرينهج البالغه، حضرت عل در

خود و در  يدر جا يزبه مفهوم قرار دادن هر چ يگرد يودر جا يطاجتناب از افراط و تفر

 (255،ص1377يدي،آمده است)جمش يعموم ياستس يهم به معنا يمورد

كرده  يفتعر« هر دوي آنها يااستقامت  استوار،»يعدالت را به معنا ينصارا شيخ

 (47ق،ص1410ي،است)انصار

عدل برپاداشتن  يقتدر حق»: فرمايديعدالت م يفدر تعر يعالمه طباطبائ مرحوم

را  يشحق استحقاق خو يزيكه هر چ يطورامور به ينموازانه ب يمساوات است و برقرار

 (353،ص1353يئ)طباطبا .داشته باشد

قطع نظر از اجتماع، عدالت عبارت است از »: يسدنو يباره م يندر ا يمطهر استاد

 (16ق،ص1403ي،)مطهر« حق يعدم تجاوز به حق ذ ياحق  ياعطاء حق به ذ

و آن از  يطافراط و تفر ينخميني)ره( مي فرمايد:عدالت عبارت از حد وسط ب امام

و  يهو روح يهو ظاهر يهباطن يلمطلقه تمام فضا است بلكه عدالت يهاخالق يلفضا يراهها

، 1378 يني،است)امام خم يمعن ينكه عدل مطابق با هم يرااست ز يهو جسم يهو نفس يعيهطب

 (23ص

 ابعاد گوناگون عدالت

حكومت كند  يشئون داور يهدارد كه عدالت بر كل يداسالم تأك :یعدالت در داور -

كم عادل باشد و بر او الزم است كه در تمام حا يدجهت شرط كرده است كه با يناز ا

خداوند به شما »:فرمايديآنجا كه م يد،مراحل حكم و حكومت طبق سنن عدالت عمل نما

 يم يمردم داور يانكه م يو هنگام يدآنها برسان احباندهد كه امانت ها را به ص يفرمان م
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دهد، خداوند  يبه شما م يخوب يخداوند پند و اندرزها يد،كن يعدالت داور ياز رو يدكن

 «يناستشنوا و ب

در تمام افراد  يداسالم تاكيد زياد دارد كه عدالت با عمل به قانون: ینهعدالت در زم -

 برابر در …و مرئوس و يسجامعه بدون استثنا اجرا شود و در نظر اسالم همه مردم،از رئ

« لناس امام الحق السواءا»)صلي اهلل عليه و آله( فرمود:يهستند. رسول گرام مساوي قانون

 هستند يمساو قانونمردم در برابر 

خود را براساس عدل وضع كرده  ياسالم برنامه اقتصاد اقتصاد: ینهعدالت در زم -

و با  ياقتصاد يها ينهواجب نموده است كه عدالت را در تمام زم ياست و بر حاكم اسالم

مانند: ربا، احتكار و  ياقتصادتمام مسائل ممكن، بسط و گسترش دهد و از هر نوع ظلم 

وضع  يزن يقاطع يجزائ ينآن قوان ياجرا يكرده است و برا عها، من يبه بعض يازدادن امت

كرده است. خداوند  ينعدالت راتضم ي،اقتصاد يها ينهكرده است كه در تمام زم

اصل  يدداگر توبه كر« »و اِن تبتم فلكم رؤوس اموالكم ال تظلمون و ال تظلمون» :فرماينديم

 «شود. يشما ستم هو نه ب يدخودتان خواهد بود نه ستم كن يبرا يهسرما

تالش خود را  نموده كه روابط  يتاسالم نها :يروابط اجتماع ینهعدالت در زم -

 يروابط ظلم و ب ينكرده كه در ا يمتنظ يطبق قواعد عدل برقرار گردد و طور ياجتماع

. عاقبت و سرانجام دانديجامعه م يرياعث عاقبت  بخبرود.اسالم عدالت را ب يناز ب يعدالت

هم جمع  يرو يجظلم در جامعه به تدر ياست كه وقت نيكوترجهت بهتر و  ينعدالت از ا

 يشود، موجب انفجار آن جامعه شده و سرانجام شهرها و مردم شهرها به فساد و نابود

 (388-390،صص1362ي،)سبحان شونديم يدهكش

 عدالت اجتماعي

فرمايد: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم كريم مى قرآن

 الناس بالقسط.
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ما پيامبران خويش را با داليل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ترازو فرود آورديم كه 

 ميان مردم به عدالت قيام كنند.

ه انبياء معرفى شده به عنوان هدف بعثت همدر اين آيه كريمه برقرارى عدالت

اند. است.مقام قداست عدالت تا آنجا باال رفته كه پيامبران الهى به خاطر آن مبعوث شده

 (165، ص 1379)دلشاد تهراني، 

فرمايد:حقوق همواره كند و مىامام علي )عليه السالم( بحثى كلى در مورد حقوق مى

م بر مردم قرار داده است،آنها طرفينى است، از جمله حقوق الهى حقوقى است كه براى مرد

گيرد، هر حقى به نفع يك فرد را چنان وضع كرده كه هر حقى در برابر حقى ديگر قرار مى

آور كند،هر حقى آنگاه الزامو يا يك جمعيت موجب حقى ديگر است كه آنها را متعهد مى

دهد.  گردد كه ديگرى هم وظيفه خود را در مورد حقوقى كه بر عهده دارد انجاممى

 (207)دشتي،خطبه 

اجتماعي و سياسي عدل انساني و فردي و به عبارتي نمود عيني و مجسّم عدالت  بُعد

تامّ در درون جامعه و در مناسبات ارادي افراد بشر است كه مصاديق آن را در قالب 

نظامها و احزاب،  ۀكنشهاي اجتماعي، گروهي، تصويب و اجراي قوانين، ايجاد و ادار

معامالت، توليد، خدمات، توزيع، مصرف، مشروعيّت نظامها، مشاركت مردمي،  مقررّات،

هاي ديگر به يابد. عدلت اجتماعي در نحلهنظارت، هدايت، تعليم و تربيت و غيره تجلي مي

تر و داراي شود؛ ولي در معناي اسالمي به مفهومي گستردهصرف عدالت توزيعي حمل مي

و فرهنگي و پرورشي و حقوقي و قضايي است و صرفاً در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي 

 شود.توزيع قدرت يا ثروت خالصه نمي

اين باور همگاني وجود دارد كه روابط و مناسبات افراد و گروهها، قوانين و مقررّات 

هاي اجتماعي بايد عادالنه باشند. مقرّرات و الزامات اجتماعي آنگاه جامعه و همچنين نهاد

برخوردارند، كه يا با عدالت انطباق داشته باشند و يا براساس آن بوجود آمده از مشروعيت 
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باشند و برمبناي آن نيز اجراء شوند. عدالت نه تنها در مورد فرد و كنش فردي؛ بلكه در 

 مورد جمع و رفتار جمعي نيز معيار و مالك است.

همترين آرمان آدمي در ها و مترين مسألهبنابراين مسأله قسط و عدل از ديرزمان اساسي

كره خاكي بوده است و از موضوعاتي است كه هر انديشمندي آن را مورد عنايت و توجه 

فضيلتي است كه تحوّل جوامع بشري منوط به آن بوده است و اين ،قرار داده است. عدالت

آفريند و در جوامع بشري فضيلت در وجود انسان به عنوان فرد، استقامت و اعتدال را مي

نيز مولد استقامت، برابري، اعتدال و آزادي است. فقدان اين عدالت در اجتماع باعث 

اي از فضيلت، شود و چنين جامعهپيدايش تبعيض، ستم، فساد و عدم وفاق عمومي مي

رود. گيرد و به سوي گسست و اضمحالل پيش ميوفاق و همبستگي فاصله مي

 (581ص 1380)جمشيدي،

 يعدالت اجتماع يها پايه

استوار  ياساس يهبر سه پا يو فرزانه انقالب، عدالت اجتماع يشنظر رهبر دوراند از

و  يانهابن يزير يدر پ ياستگذارانو س يرانو مد ياست كه معماران و طراحان نظام اجتماع

 همواره آنها را مد نظر قرار دهند: يدبا ياجتماع يسازمانها

 عادالنه ينقوان -

عادالنه فقط  ينقوان يناست كه به نظر معتقدان به اسالم ا عادالنه يناول، قوان پايه

همه  يو خدا كه دانا يردگ يخدا م يخود را از وح يناسالم قوان يرااسالم است، ز ينقوان

جهان  يعتفطرت و طب ينرا منطبق با قوان يجامعه اسالم يناسرار و رموز عالم است قوان

در جامعه مستقر خواهد  يواقع يعدل به معنا اجرا شود، ياله ينقوان گرو ا .دهد يقرار م

 شد.

 يعادل و با تقو يانمجر -
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اجرا  يرويعادالنه باشد اما ن يناست، اگر قوان ينقوان يناجرا كننده ا يرويدوم، ن پايه

 ياناگر مجر ينقوان يننخواهد بود. بهتر يخبر يكننده عادل نداشته باشد از عدل اجتماع

 ينگذشته قوان يمعطل خواهند ماند، همچنان كه درقرن ها يشهنداشته باشند هم يا يستهشا

جهت  ينكردند اجرا نشد. به هم يم يكه مسلمان ها در آن زندگ يياسالم در جامعه ها

 يردگ يقرار م ييكه در رأس قوه اجرا يآن مقام يعني ينقوان ياست كه از نظر اسالم مجر

 آن نظارت كند. يو اجرا ينل بر قوانعادل و با تقواباشد وبا مراقبت كام يانسان يدبا

 مردم ينظارت و آگاه  -

اند. اگر « مردم»عدالت است و آن  يسوم، اجرا يهمهم، در مورد پا يارنكته بس اما

مردم در صحنه اجتماع حضور  يداجرا بشود با يواقع يدر جامعه عدالت به معنا يمبخواه

عادالنه آن حقوق  ينالت را كه تأمعد يكامل داشته باشند. حقوق خود را بفهمند و اجرا

 يكند. اسالم نم يم يهفهم و درك مردم تك يجهت اسالم بر رو يناست بخواهند. به هم

نخواهند،  يانفهمند، بخواهند  ياخواهند بفهمند  يعادل باشد؛ اما مردم م يكه مجر يدگو

به حقوق خود  يدمردم با يدگو ي. اسالم ميستن يناجرا شود، چن يدعدالت در حق آنان با

 يآن حقوق را طلب كردند اجرا وواقف باشند و اگر مردم به حقوق خود واقف شدند 

جهت در دوران حكومت عادالنه  ينكند. به هم يم يداپ يحتم ينتضم يكعدالت 

در رأس  ينكهبود و با ا اسالم در جامعه حاكم ينقوان ينكهالسالم( با ا يهعل) يرمؤمنانام

 ينطالب قرار داشت كه عدل مجسم بود در ع بيبن ا يمانند عل يدستگاه حكومت، شخص

از جاده عدل  يعامالن حكومت در گوشه و كنار جامعه بزرگ اسالم ينكها يحال برا

كردن مردم  يارالسالم(به هوش يه) عل يرالمؤمنيننشود، ام يمالنكنند و حقوق مردم پا يتخط

 داشت. يبيگاه ساختن آنها نسبت به حقوقشان اصرار عجو آ

 

 



 57 / د  اقتصاديتقويت و گسترش عدالت اجتماعي با رويكرد جها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 عدالت در جامعه اجراي

 يدبا يعادالنه اسالم ينهر سه كار با هم انجام بشود، قوان ينا يدما با يجامعه اسالم در

 يمتك ينبشود و وضع قوان ينتقن يبه صورت كامال اسالم ياسالم يمجلس شورا يلهبه وس

 يدبا ياسالم ينقوان يو دستگاه دولت در اجرا يهد قوه مجربه احكام اسالم باش يو مبتن

صد در صد منطبق  يدبا ياسالم يو دستگاه دادگستر يهقوه قضائ وصافروگذار نكند مخص

 حقوق حقه مردم را انفاذ كنند. ي،بر احكام اسالم

و مردم  يمتفكران اسالم يسندگان،نو يندگان،به حقوق خود آشنا كنند؛ گو يدرا با مردم

 ،1360 آن حقوق را بخواهند. )امام خامنه اي، يفايحقوقشان را بشناسند و است يستياب

 (145ص،

 يعدالت اجتماع يها جنبه

مورد توجه  يدآن با يواقع ينتأم يدارد كه برا يگوناگون يجنبه ها ي،اجتماع عدالت

جنبه  يترعا يبرا ي،محترم جمهور ياستبه ر ينامه ا يرهبر معظم انقالب، ط يرند،قرار گ

قرار  يتو عنا يدرا مورد تأك يردر برنامه دوم توسعه، موارد ز يمختلف عدالت اجتماع يها

 ي،منابع و امكانات عموم ينهبه يمالف: تقس:داده اند

 از درآمد، يبر حسب برخوردار ياتمال يافت: درب

مربوط به خدمات  يها ينهاز اقشار مستضعف جامعه در زم يو قانون يجد يت: حماج

 .يهت و قوه قضائدول

مختلف، خاصه  يها ينهبه مناطق محروم و روستاها در زم يشتر: بذل توجه و كمك بد

 .يو فرهنگ يآموزش ياشتغال، بهداشت و توسعه فضاها يجادا
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 جهاد و اقتصاد در قرآن و روايات مفهوم

 مورد اشاره قرار گرفته است. در ياتدر قرآن و روا ياز اصول اقتصاد اسالم بسياري

وجود دارد كه  يو مشخص در مسائل گوناگون اقتصاد يجزئ يرهنمودها ياري،بس ياتآ

ما را در  تواند مي ها انسان صادر نموده است و شناخت آن يرا برا يدستورات مختلف

 رساند. ياري يو متعال يو مترق ياپو اي جامعه شتنبه اهداف مكتب اسالم  و دا يدنرس

و  يو روابط انسان ياخالق يلكه مراعات مسا يابيم يدر م ياتو روا ياتدقت درآا ب

به داشتن  يهبه پرداخت زكات و خمس، توص يهقسط و عدل و انصاف، توص  يترعا

.. .و يكار تقواي يهو داشتن روح ياستقالل اقتصاد يكار و زحمت و تالش برا  يهروح

اصول در جامعه  ينامور است. چنان چه ا ايندهنده دقت و توجه اسالم به -نشان يهمگ

 خواهد شد  ينظم اقتصاد يشود موجب برقرار ياتيعمل

از  يكيو  شوديتالش مقدس اطالق م يجهاد معموالً به نوع يجهاد:كلمه مفهوم

تقدس را در درون  يصبغه يشهو هم كنديم يداما معنا پ ينياست كه در گفتمان د يكلمات

 خودش دارد. 

قصد به معنى راستى راه است.اقتصاد در لغت به دو  ي يشهاقتصاد: اقتصاد از ر مفهوم

است مانند  يطافراط و تفر ياناست كه حد وسط و م يدهاز آن دو، پسند يكىمعنى است. 

معنى در قرآن به كار رفته  ينشود و به همجود كه حد وسط اسراف و بخل محسوب مى

 (19 ي يه.) لقمان، آرگزينرا ب يانهاست: در رفتارت م

و ناپسند در نوسان است، مانند آن چه  يدهپسند ينگردد كه ببه امرى اطالق مىو دوم  

شود: بعضى از آنان بر خود ستم كردند و فرض مى يدو بع يبقر ياعدل و جور  ينكه ب

 (  404.) مفردات:يدندرا برگز يانهبعضى راه م
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در  روىيانهكه م)عليه السالم( در نهج البالغه آمده است:)آن كس يرالمومنينكالم ام در

 جويى باشد )صرفه رو يانههركس م»: يدفرما-يم ياهرگز هالك نگردد(( و  يرد،گ يشپ

 نهج البالغه، كلمات قصار،( «) گردد. سبك اشينهكند( هز

است و  يطافراط و تفر ينشود كه قصد، روش معقول و راه استوار بروشن مى بنابراين

 رفته كار به البالغه نهج جاى آن در جاى مشتقات و «قصد» معنى، ينبر اساس هم

در  يرا با ابعاد مقدس اسالم يويابعاد دن،و مدبرانه يمانهكه حك اقتصادي جهاد عبارت.است

 يو در واقع به نوع يدهگرد يلجهاد و اقتصاد تشك ي ب دو واژهياست، از ترك يختههم آم

كردن  يادهارد.شناخت و پاشاره د يشتدر اقتصاد و مع ياله ي يزهتالش مقدس و با انگ

 ييهدف موجب شكوفا ينبه ا يدناز اهداف مكتب اسالم است و رس ياقتصاد اسالم

 يتفعال يات،و روا يمدگاه قرآن كري. از دگردد يرفاه و عدالت م يجادجامعه، زدودن فقر و ا

جهاد در  تواند يمعاش، م ينتأم يبرا يعياز مواهب طب گيري و مبادرت به بهره ياقتصاد

 يتخداوند متعال باشد و چنان چه با رعا يتاز عبود يو مظهر يعمل عباد يكراه خدا و 

. گردد يم عهتقوا و وجدان همراه گردد موجب رونق اقتصاد فرد و جام يت،اخالق و انسان

 بدين شرح است:  يدهكه در قرآن ذكر گرد ياز اصول ياز جمله برخ

 اهداف  به همه يدناد اسالم در رسدر اقتص يتاخالق و انسان يتبه رعا يهتوص -

تحقق  يو هرگز برا شود يخارج نم ي،اخالق هاي از چهارچوب ارزش ي،و مال اقتصادي

 .كند يغفلت نم يتو معنو يتآن اهداف، از توجه به اخالق و انسان

 عنوان در جامعه به يعمل ياخالق ينهادها يتدر تثب ي،اخالق و روابط انسان رعايت

 يو داشتن اقتصاد وري و باالبردن بهره يفرهنگ اسالم يدآمدندر پدحركت كارساز  يك

 دارد. ينقش اساس ياپو

)ى خود، با خدا و  هايمان! به عهد و پيداآورده يمانبه عهد: اى كسانى كه ا يوفا  -

 يدمردم( وفا كن
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شغل، شغل  ترين يزههمانا پاك»از حضرت رسول اكرم)صلي اهلل عليه ( آمده:  يتيروا در

 شود، سپرده ها به آن يو هرگاه امانت ينددروغ نگو يندگو ياست؛ كه چون سخن يازرگانب

از آن  خرند، يم يزيچ ينكنند و هرگاه وعده دهند، خلف وعده نكنند و وقت خيانت

نكنند و هرگاه بدهكارند )در  يغو تبل تعريف فروشند، يم يزيچ ينكوهش نكنند و وقت

گرفتن طلب خود( فشار  براي) باشند كار و هرگاه طلبخود( تعلل نورزند  يپرداخت بده

 (10516، 9340-9341كنز العمال،«).ياورندن

و با  ييدرا ادا نما يمانهحق پ كنيد، يم يمانهكه پ يعدل و انصاف: و هنگام يترعا-

 (35 يه) اسراء، آ،است. يكوترشما بهتر و عاقبتش ن يبرا ين. ايددرست وزن كن يترازو

جماعت  ي)عليه السالم( آمده:ايت و كسب و كار حضرت علدر آداب تجار 

در  گيري و با آسان يدبطلب يكيو ن يراز شروع كسب و كار از خداوند خ يشبازرگانان، پ

 يد،آراسته شو يبردبار يوربه ز يد،شو يكنزد يداران. به خرييدمعامله از خداوند بركت جو

با مظلومان به انصاف و عدالت  يد،ترسو اجحاف ب ردناز ستم ك بپرهيزيد، خوردن  از قسم

 (. 100، ح54، ص78بحار االنوار، ج ي،)مجلس .يدرفتار كن

اموال يكديگر را به باطل )و از طريق  ايد، آورده يمانكه ا ياكل به باطل كسان عدم

 (29  يه.     )نساء، آيردشما انجام گ يتبا رضا يكه تجارت ينمگر ا يد،نامشروع( نخور

و  يو روابط انسان يمراعات مسائل اخالق يابيم؛ يدرم ياتو روا ياتآبا دقت در  

امور  اين به اسالم توجه و دقت  دهنده-نشان ي.. همگ.قسط و عدل و انصاف و  يترعا

 يشود موجب برقرار ياتياصول در جامعه عمل يناست و چنان چه ا يدر مسائل ماد يحت

 كار و تالش  يهداشتن روح هب يهسالم خواهد شد. توص ياقتصاد

در  يكارآمد افزايش و اقتصاد  به رشد و توسعه تواند يمهم كه م ياراز عوامل بس يكي

و  ينيد هاي كار و تالش و همت و توجه به آموزه يفرهنگ غن ياياح يدجامعه كمك نما

و رنگ  يزددرآم يمعنو  يزهكار است. هر چه همت و تالش و كار با انگ يمعنو هاي ارزش
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 يدبا ينخواهد شد. همچن يفرهنگ غن ينا يايموجب اح يشترب يرد،به خود گ يهو لعاب ال

 شدن ثروتمند و درآمد آوردن دست به يو نادرست برا يكه نگاه منف اي دانست، در جامعه

 ي،و كمكار پروري و تن ميرد يم جديت و جهد و تالش و كار روح باشد، داشته وجود

و   ياتچنان كه در آ آن - عهر و تالش در جام. پس اگر فرهنگ كاشود يفرهنگ غالب م

 يقين طور شود، به ينهنهاد -بوده است  معصومين و اطهار  ائمه يو گفتار يعمل ي يرهس

فرهنگ  ياياح يرو برا ينخواهد داشت. از ا يكشور را در پ يو رونق اقتصاد رفت يشپ

 جامعهدر  ي،و سست يبلو تن كاري يهنجار بودن كار و تالش و ناهنجار بودن ب يدكار با

ما را  تواند يم ينمعصوم ي يرهو س ياتو روا ياتاز آ گيري راستا بهره ينگردد. در ا يينتب

 در ها گونه آموزه ينا يواال يرشپذ يزانمحور بوده، از مو حق مدارينكه د يادر جامعه

 مردم برخوردار است رهنمون سازد. ميان

« را حالل كرده است و ربا را حرام. يعخدا ب» :يدفرما يم يم: قرآن كررباخوارى -

 (275ي يه)بقره، آ

تجربه نشان داده كه اموال حاصل از ربا، دوام و بقاء و بركتى ندارد و رباخواران  

روند. رباخوارى فقر و مى ياشوند و با وضع بدى از دنهاى شومى مىگرفتار سرنوشت

درد و رنج همه است.   يهو تباهى جامعه ما كشدو جامعه را به تباهى مى يندآفربدبختى مى

  جامعه يكسوزند. در اند مىدر آتش فقرى كه براى جامعه فراهم كرده يزرباخواران ن

ظالمانه است كه تمام  يعمل،ربا تحميل. كند زندگى بخت خوش تواندنمى كسى بدبخت

و از آن  يسهفّت مقاعلت است كه با اعمال منافى ع يندهد و به همهستى فرد را به باد مى

از عوامل اصلى  فقر و اختالف طبقاتى به  يكىبدتر شمرده شده است چرا كه رباخوارى 

گرامى اسالم)صلي اهلل  يامبرپ»: يدفرمامؤمنان على)عليه السالم( مى ير.  امآيد يشمار م

است:  لعنت كرده -كه در ارتباط با ربا هستند  -را  يفهربا و پنج طا يتروا ينعليه( در ا

شده است با علم و  يّهته باكه از پول ر يىشود و از غذارباخوار مى يهمانكسى كه م -1
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شهود  -5كند كسى كه ربا را محاسبه مى -4 ربادهنده -3رباخوار  -2كند.آگاهى استفاده مى

 ( 8يث، حد1، ابواب الربا، باب13ج  يل،قرارداد ربا.  )مستدرك الوسا

 دنبال گناهان بزرگى است كه مفاسد اجتماعى متعدّدى را بهاز  يكىرشوه،  رشوه:  -

فساد و تباهى  يا،ضعفا، جرأت و جسارت اقو يدىو ناام يأس عدالت، حذف: جمله از دارد،

 رفتن اعتماد عمومى. ينحاكم و قاضى و از ب

و  يدخودتان نخور يانو اموال يكديگر را به باطل )و ناحقّ( در م»: فرمايديم يمقران كر 

تا بخشى از اموال  يدنكن يرها سراز( حاكمان و قاضىي يسهاموال را به )عنوان رشوه، به ك

(. 188 يهبقره، آ«) (.يدكن)كه خالف مى يدداندر حالى كه خود مى يد،مردم را به گناه بخور

 مى حكام و كارمندان، يرهستند كه با رشوه دادن به قضات و سا يادارانىدن دهندگان، رشوه

و  يىمسئوالن رده باالى اجرا ويژه مردم را بخورند. كارمندان دولت به يراموال سا دخواهن

اموال  يا يگرخود در آورده، اموال اشخاص د پليد مطامع خدمت به دادن را با رشوه يىقضا

براى ارتكاب  يستن يشب اى يلهرشوه وس بنابراين. كنند عمومى را تصرف و تصاحب مى

 خورى مردم مال اختصار به را آن توان وال مردم به باطل و مىام خوردن و  خوارى حرام

 .ناميد

 شهيد صدر يدگاهاز د ياسالم اقتصاد

 يقتداشته و در حق ياقتصاد اسالم يتماه ييندر تب ييسزابه يرصدر تأث يدشه نظريه

به  همه اقتصاددانان مسلمان يباًباره بوده است. تقر يندر ا يقتفكر و تحق يبرا يآغاز مبارك

 ينا يشههايگفت اند يدو بدون اغراق با يرفتهاندپذ يرصدر تأث يدشه يشههاياز اند ينوع

بدان معنا  ينا ياست؛ ول ياقتصاد اسالم يشههاياند يخدر تار ينقطه عطف يدصع يدشه

 يكي ياسالم ورانيشهمرد بزرگ وجود ندارد. اند ينا يشههايدر اند يخلل يچكه ه يستن

 يباره پرداخته و با آرا يندر ا يقاز چهار دهه به تفكر و تحق يشب در طول يگريپس از د
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مطالعات به  ينبر ا يهه افزودهاند. در ادامه با تكينزم يندر ا يعلم ياتادب يخود بر غنا

 پرداخت. يمخواه يهنظر يناز اشكاالت مهم ا يبرخ

به  يگوناگون يهاقرن قدمت دارد و پاسخ يمحدود ن ياقتصاد اسالم يتپرسش از هو

 يتيفقط هو ياقتصاد اسالم يوجود دارند كه برا يكسان يانم ينآن داده شده است. در ا

شوند كه معتقدند اسالم افزون بر احكام  يم يافت يزن يقائلند، و كسان يـ حقوقي فقه

 21: ص 1379 يوسفي،است ) يا يژهعلم اقتصاد و يمكتب، نظام و حت يدارا ي،اقتصاد

34 .) 

در صدد  «يستعلم ن ياقتصاد اسالم»با عنوان  يدر كتاب اقتصادما در بحث صدر شهيد

ندارد  يعلم يتاست و هو يمذهب يتهو يدارا يمطلب است كه اقتصاد اسالم يناثبات ا

 يجه،در نت يست؛ممكن ن يمطالعات علم يافته،ن يتحقق خارج يكه جامعه اسالم يو تا وقت

در  ي(. و334 330ق: ص 1408)صدر،  يابدب قييحق وجود يتواندنم يعلم اقتصاد اسالم

 يفرا تعر ينظام اجتماع« ندارد يارتباط يدبا شكل تول يعروابط توز»با عنوان  يگريبحث د

به شمار آورده است و  ياز نظام اجتماع يمردم را جزئ ينثروت ب يعكرده و روابط توز

 (3459ـ  335: ص ناست )هما ينظام اجتماع يكه اسالم دارا كنديم يحتصر

 يول برد؛يكار ماسالم را به ينظام اقتصاد يركتاب خود تعب يدر چند جا ينهمچن

 يندست آورد. او شواهد به ينمنظورش را از قرا يدو با يكندروشن از آن ارائه نم يفيتعر

است.  يا يژهبا مفهوم و ينظام اقتصاد يمعتقد است اسالم دارا يكه و يدهدنشان م ينقرا

 يداشته و آرا همتاييينقش مؤثر و ب ياقتصاد اسالم يتهو يينصدر در تب يدشه ترديديب

بوده است؛ با وجود  يپس از و ياقتصاد اسالم ورانيشههمه اند يباره راهگشا يندر ا يو

 يدصورت گرفته، برداشت شه يدرباره اقتصاد اسالم يرچهار دهه اخ يكه ط يمطالعات ين،ا

افزون بر  يكه اقتصاد اسالم يكندل، و اثبات ميتكم يصادصدر را از مذهب و نظام اقت

 هست. يزن يعلم يتهو يدارا ي،مذهب يتهو
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 صدر  يدشه يهنظر

 كرده است: يفتعر يگوناگون يرهايرا با تعب يصدر در چند جا مذهب اقتصاد شهيد

و حلّ  ياقتصاد ياتدر ح يدهدم يحاست كه جامعه ترج يروش ي. مذهب اقتصاد1

 (؛377و  29كند )همان: ص  يروياز آن روش پ اشيلمشكالت عم

 ياقتصاد ياتاست كه مشكالت ح ياساس ياتاز نظر يمجموعها ي. مذهب اقتصاد2

 (؛384)همان: ص  يكندرا حلّ م

ارتباط  يعدالت اجتماع يشهاست كه با اند يشامل هر قاعده اساس ي. مذهب اقتصاد3

 (؛381دارد )همان: ص 

 است. ياقتصاد ياتح يموش تنظر ي،. مذهب اقتصاد4

 يفتعار ينا يلكه ذ يحاتيصدر متفاوت است، با توجه به توض يدعبارات شه گرچه

 يرسيمم يجهنت ينبه ا يشينپ يرتعاب ينو با نگاه جمع ب يگرد ينشواهد و قرا يآمده و برخ

 است: ينچن يمذهب اقتصاد يفصدر تعر يدشه يدگاهكه از د

در جهت  ياقتصاد ياتح يمروش تنظ يز قواعد كلّعبارت است ا ياقتصاد مذهب

 در ارتباطند. ياز عدالت اجتماع يّنيكه با مفهوم مع يقواعد ي؛حلّ مشكالت اقتصاد

 دردالت اجتماعي از ديدگاه شهيد صمشكالت اقتصادي و ع

 ياقتصاد ياتصدر معتقد است كه ظلم انسان در ح يدشه :یمشكالت اقتصاد -الف

او  ياتدر ح يمشكل اقتصاد يانسان دو سبب اساس يلهوسبه ياله يهااش و كفران نعمت

 يبرا يو كفران نعمت در سست يعهستند. ظلم انسان در عرصه اقتصاد در سوء توز

در عرصه اقتصاد  يظلم و كفران، مشكل اساس و. با محييابدتجسم م يعتاز طب يبرداربهره
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را وضع كرده  يو احكام يممفاه ،حلّراهرفع هر دو مشكل  يبرا يز. اسالم نيرودم يناز ب

 (675ـ  673ص  348 346است )همان: ص 

از اركان  يكي يشهيد صدر اعتقاد دارد كه عدالت اجتماع :يعدالت اجتماع -. ب

 يعكه نظام توز ييهارا ضمن عناصر و ضمانت ياست. اسالم عدالت اجتماع ياقتصاد اسالم

ها كه با عناصر و ضمانت ين، مجسم كرده. اها استشامل آن يثروت در جامعه اسالم

را  يسازند وعدالت اسالم يرا توانا م يعتوز نظامسازگارند،  يجامعه اسالم يهاارزش

است كه  يشامل دو اصل كلّ يعدالت اجتماع يمحقق مي كنند و مي فرمايد صورت اسالم

و  يتكافل عموم اصل عبارتند از اصل دوينخاص خود را دارد. ا يالتفروع و تفص يكهر 

در  يعدالت اجتماع ياسالم يعادالنه و الگو ياجتماع يها. ارزشياصل توازن اجتماع

 دويناخذ ا يآيدنظر مابتدا به ييابندتحقق م شانيظرف وجود تكافل و توازن به مفهوم اسالم

باعث تناقض است؛  يف( در تعريو عدالت اجتماع ي)در جهت حلّ مشكالت اقتصاد يدق

در جهت حلّ  ياقتصاد ياتح يممشتمل بر قواعد روش تنظ يمذهب اقتصاد ييز سوا يراز

از  يبرداردر بهره يو سست يعاز سوء توز يزن ياست و مشكالت اقتصاد ياقتصاد التمشك

 يدر جهت حلّ مشكل سست ياقتصاد ياتح يمكه به تنظ يقواعد يجه،است؛ در نت يعتطب

كه به  يقواعد يگر،د يجزء مذهب باشد. از سو يدبا يزن يشودمربوط م يبرداردر بهره

است كه قواعد  ينجزء مذهب باشد و الزمه آن ا يدنبا يستمربوط ن يعدالت اجتماع

صدر(  يدشه ير)به تفس يكه به عدالت اجتماع يعتاز طب يبرداردر بهره يمربوط به سست

ت كه قواعد مربوط به اوّل آن اس يدالزمه ق يگر،عبارت دندارد، جزء مذهب نباشد. به يربط

مباحث جزء مذهب  ايندوم آن است كه  يدجزء مباحث مذهب باشد و الزمه ق يدتول

 نباشد. 

 يست؛صدر وارد ن يدشه يفاشكال به تعر ينا يرسد،نظر مبه ياشكال ينابتدا چن گرچه

معتقدند علم  يكه برخ يدفرما يم ي:  ايشان در بحث روش كشف مذهب اقتصاديراز

كه  يهر بحث ين،ثروت است؛ بنابرا يعفن توز يو مذهب اقتصاد يد،تول ينم قواناقتصاد، عل
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و بهبود آن مربوط باشد، جزو علم اقتصاد است   يدتول وسايل يجادو بهبود آن و ا يدبه تول

و جزو  يبحث مذهب شود،يكه به ثروت و تملك و تصرف در آن مربوط م يو هر بحث

طور خالصه قول آن را رد كرده، به ينز نقل اصدر پس ا يداست. شه ينظام اقتصاد

بلكه در روش و اهداف است؛  يست؛كه تفاوت علم و مذهب در موضوع ن يفرمايدم

باشد، جزء مذهب است  يعدالت اجتماع يشهكه در ارتباط با اند يهر قاعده اساس ين،بنابرا

 .يعتوز ياباشد  يدكه از مباحث بخش تول يكندنم يو فرق

و  يعتو طب يدتول يلهكه با وس يجنبه علم يكي: يداندشتمل بر دو جنبه مرا م يدتول وي

 يها يزهكه به انگ ييجنبه ها يگريارتباط دارد، و د يشودانجام م يدتول يندكه در فرا يكار

و  يگرددعمل براساس تصورات او درباره عدالت برم يناو از ا يابيانسان و اهدافش و ارز

كه به  ياساس، قواعد ينبر ا يشودبحث م يدز جنبه دوم تولمذهب فقط ا درمعتقد است كه 

 يكه به عدالت ربط يدو قسمند: قواعد شونديمربوط م يعتاز طب يبردارحلّ مشكل بهره

او از آنند و با  يابيو ارز يدو اهداف انسان از تول يزههاكه مربوط به انگ يندارند و قواعد

 يگيردقواعد در علم مورد بحث قرار م ينع اول از ا. نويابنديانسان از عدالت ارتباط م يتلق

 يرود. مشكالت اقتصاد يم يناز ب يفتناقض در تعر يه،توج ينو نوع دوم در مذهب. با ا

 يدو با ق يشودشامل م يزرا ن يعتاز طب يبرداردر بهره يسست ي،مذهب اقتصاد يفدر تعر

و جهت است و در مذهب د يمشكل دارا ينا يراندارد؛ ز يتناف يزن يعدالت اجتماع

 . يشودمورد بحث واقع م يابد،يارتباط م يفقط از آن جهت كه به عدالت اجتماع ياقتصاد

اسالم  يمذهب اقتصاد يفبه تعر يمذهب اقتصاد يفصدر پس از تعر شهيد

ها و با استناد به وجود حالل و حرام در اسالم كه تجسم ارزش ياندر پا يول پردازد؛ينم

 يشود،را شامل م يانسان يو رفتارها هايتاست و دامنه آن همه فعال يالماس يهاآرمان

را اثبات  يژگيآن، دو و ياست سپس برا قتصاديمذهب ا يكه اسالم دارا يكنداثبات م

كه آن يگركشف كرد و د ياز منابع اسالم يداسالم را با يكه مذهب اقتصادآن يكي: يكندم

اسالم  يلهوسثابت كه از قبل به يست: بخشدو بخش ا ياسالم دارا يمذهب اقتصاد
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است و منطقةالفراغ  يلو تبد ييركه قابل تغ يرمتغ يپر شده و بخش يصورت منجز و قطعبه

أمر( سپرده است تا آن را براساس  يو اسالم پركردن آن را به دولت )ول يدهدم يلرا تشك

 (.402ـ  400پر كند )همان: ص  ياقتصاد اسالم ياهداف كلّ يمقتضا

 يدشه يدگاهاسالم از د يكامل مذهب اقتصاد يفگفت كه تعر يتواناساس م ينا بر

 است: ينصدر چن

حلّ  يبرا ياقتصاد ياتح يماسالم عبارت است از اصول روش تنظ ياقتصاد مذهب

باشد. اسالم  يدگاهاز د يدرباره مفهوم عدالت اجتماع يداصول با ين. ايمشكالت اقتصاد

 . يرنددو بخش ثابت و متغ يشوند و دارا يكشف م ياصول از منابع اسالم ينا

جدا ساختن مذهب  ياضافه شد، برا يمذهب اقتصاد يفكه به تعر يرأخ يدق دو

 مذاهب است.  يراسالم از سا ياقتصاد

 يهستند كه عرصه ها ياز مذهب كامل يجزئ يصدر مذاهب اقتصاد يدشه نظربه

از  يمذاهب جزئ يراسالم همچون سا يشوند. مذهب اقتصاد يرا شامل م ياتگوناگون ح

 اسالم  ي(. نظام اجتماع330است )همان: ص  يمذهب عام اسالم

خود با دو نوع  ياجتماع يات: مردم در حيدفرما يم يصدر درباره نظام اجتماع شهيد

جنگ  يردرگ سو يك. مردم از يعتوز يگريو د يدتول يكيمختلف سروكار دارند:  ياتعمل

كه  ييجنگ تا جا ينو در ا يشوندخود م يالآن در جهت ام كردنيعمط يبرا يعتبا طب

ها روابط آن ينب يگرد يو از سو يشوند،مسلّح م يدتول اربه ابز يدهد،اجازه م ياتشانتجرب

 يرا در شؤون گوناگون زندگ ديگريكروابط، ارتباط افراد با  ينكه ا يشودبر قرار م يّنيمع

شامل  ي. نظام اجتماعيگوييمم يروابط همان است كه به آن نظام اجتماع ين. ايكنندم ينيتع

 يدتول ياتافراد در عمل ينبنابرا يشود؛م يزكرده است ن يدكه جامعه تول يثروت يعروابط توز

منافع  ينا يكند،م يينها را تعآن ينكه روابط ب يبرند و در نظام اجتماع-ينفع م يعتاز طب

همراه با رشد علم همواره در حال  يدتول ياتمعتقد است كه عمل ي. ويكنندم يمرا تقس



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399 تابستان، 11 شماره ،چهارمسال  راهبردي، محيط فصلنامة / 86

 

 يهااوضاع، شكل ييربا تغ تاريخدر طول  يزن يعبوده و روابط توز يتطور و تحول اساس

 يعروابط توز ها،يستماركس يدگاهاسالم، بر خالف د يدگاهاز د ياست؛ ول يافته يگوناگون

در  يدتول يهاشكل ييرواحد با تغ يحفظ نظام اجتماعو  يستن يدلزوماً تابع شكل تول

همه  يخود را برا ياساس، اسالم نظام اجتماع يناست. بر ا يرپذگوناگون امكان يهازمان

 يازهايرا مولود ن ينظام اجتماع يكند. و يارائه م يد،گوناگون تول يهامراحل با شكل

را  ياجتماع ياست كه زندگ ين شكلهما يمي داند. به نظر شهيد صدر نظام اجتماع يانسان

 يم يمتقس يربه دو قسم ثابت و متغ يازهاو چون ن دهديسامان م يانسان يازهايطبق ن

است. جوانب ثابت نظام، به  يرمشتمل بر جوانب ثابت و متغ يزاسالم ن ياجتماع امشوند، نظ

 يدتول يشت،مع ينبه تضم يازپردازد؛ همانند ن يم يانسان يو ثابت در زندگ ياساس يازهاين

ثروت، ازدواج و طالق و احكام حدود و قصاص  يعو امثال آن كه با احكام توز يتمثل، امن

 يزن يرو جوانب متغ يشودكه در كتاب و سنت ثابت است، برطرف م يو مانند آن از احكام

امر اجازه داده است براساس مصلحت و حاجت و در پرتو  يّهستند كه اسالم به ول يجوانب

كه مشتمل بر قواعد  يزها به اجتهاد بپردازد. در جانب ثابت نظام نب ثابت نظام در آنجان

و مالزمات سازگار  يطبا شرا يق،در مقام تطب ايدآن است، ب يثابت در قالب قانون يعيتشر

ها متنوع است، روش اشباع آن يهاكه روش يثابت يازهاياشباع ن يبرا روينباشد؛ از ا

 ينحرج در د يضرر در اسالم و قاعده نف يهمچون قاعده نف يعددر قالب قوا يحصح

 (338و  337وضع شده است  )همان: ص 

صدر عبارت  يدشه يدگاهاسالم از د يكه نظام اجتماع يريمگ يم يجهنت ينبنابر اين چن 

 يناست كه به منظور تأم يدر شؤون گوناگون زندگ ياز روابط انسان ياست ازمجموعه ا

هستند. اگر  يازهابه تناسب ن يردو بخش ثابت و متغ ياند و دارا يافتهسامان  يانسان يازهاين

 يسهمقا ياز نظام اجتماع يو يفرا با تعر يكنداز مذهب ارائه م درص يدكه شه يفيتعر

 مذهب و نظام سه فرق وجود دارد: يناو ب يدگاهكه از د يمبر يم يپ يم،كن
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شكل » يدر نظام اجتماع يول شود؛يبحث م «ياتح يماصول روش تنظ». در مذهب 1

 . يگيردقرار م يمورد بررس «ياجتماع ياتروابط در ح يمتنظ

او  يازهاين ينهدف نظام، تأم يبشر است؛ ول يات. هدف مذهب رفع مشكالت ح2

 است. 

نظام شامل  يعدالت مرتبطند؛ ول يشهكه با اند يردگ يرا در بر م ي. مذهب فقط اصول3

 عدالت است.  يشهبا اند يرمرتبطغمرتبط و  يروابط انسان

و اختالف در  يظاهر يهاتفاوت دوم و سوم تفاوت يرسدنظر مبه ينوجود ا با

 ياست. برا يمذهب و نظام اقتصاد ييهدف غا يانسان يازهاين ينتأم يقت. در حقيرندتعب

كفران  يگريظلم و د يكيدو مشكل از سر راه برداشته شود:  يدهدف با ينبه ا يابيدست

است  يعتاز طب يبرداردر بهره يسست ياها انسان يازهاين ينعلت عدم تأم يراعمت؛ زن

هدف  يجهجامعه است )ظلم(. در نت يهاعادالنه درآمدها و ثروت يععدم توز يا)كفران( 

 يروابط انسان يناست. همچن يرفع مشكالت اقتصاد يمتوسط مذهب و نظام اقتصاد

عدالت است؛  يشهمرتبط با اند يهمان روابط انسان يازهان يندر جهت تأم يافتهسامان 

گفت  يتوانم يبترت ينمذهب و نظام، فرق اول است. بد ينب يفرق اساس يگانه ين،بنابرا

صدر در  يدشه يلدل يناست؛ به هم يروابط در نظام اجتماع يممذهب اصول روش تنظ

 ينكار برده و گاه ببه يكديگر يرا به جا يموارد دو اصطالح مذهب و نظام اجتماع ياريبس

 برقرار كرده است.  «يهمان ينا»رابطه  هوم،مف دوينا

 اسالم  ياقتصاد نظام

از آن  يفيكه تعراسالم را بدون آن يموارد، اصطالح نظام اقتصاد يصدر در برخ شهيد

 يماندگحلّ مشكالت عقب يبرا  ي: امت اسالميدفرما يكار برده است؛ مارائه دهد، به

كه  يكندم يانمطلب را ب ينو ا .اسالم ندارد يجز نظام اقتصاد يارچوبچ ياقتصاد

 دارييهاز روش سرما يا يماندگنجات خود از عقب رايمانده، بعقب ياسالم يكشورها
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به روش اقتصاد مختلط پناه آوردند، و  يزن يتو در نها ياليستي،از روش سوس ياكردند  يدتقل

بود  يدر حال ينا فرمايدينبوده اند؛ سپس م يروش سنت دوينا يلبه فكر روش بد گاهيچه

امت  يتحقق دور بود، در زندگ ميدانوجود داشت كه گرچه از  يآماده ا يلكه روش بد

و  يروش عبارت بود از روش اسالم ينداشت. ا يدتيو عق ينظر ياتهمواره ح ياسالم

 (.12اسالم )همان: ص  ينظام اقتصاد

همان مذهب  يو يدگاهاز د يرسد نظام اقتصاد ينظر مبهموارد ابتدا  ينا يبررس با

و ارتباط  يمذهب و نظام اجتماع ينكه درباره فرق ب يبا توجه به بحث ياست؛ ول ياقتصاد

مذهب  ينارتباط ب ينهم يو يدگاهگفت از د يتوانم يمصدر كرد يدشه يدگاهاز د دوينا

اصول روش » يمذهب اقتصاد گر،يعبارت دوجود دارد. به يزن يو نظام اقتصاد ياقتصاد

است و نظام  «يازهان ينحلّ مشكالت، از جمله تأم يها براانسان ينب يروابط اقتصاد يمتنظ

اصطالحات را  ينا يزصدر ن يداست و شه «يروابط انسان ينا يمشكل تنظ»همان  ياقتصاد

مفهوم قابل  دوينقرابت ا يلبه دل يزته نگفيشكار برده است و موارد پبه يمعان ينبه هم

 ينصدر چن يدشه يدگاهاسالم را از د ينظام اقتصاد يتواناساس م يناست. برا يهتوج

 كرد: يفتعر

 ينتأم يها است كه براانسان ينب ياسالم مجموعه اي از روابط اقتصاد ياقتصاد نظام

از  يّنيدر ارتباط با مفهوم مع يافته،( سامان يرفع مشكالت اقتصاد يا) ياقتصاد يازهاين

 است. يردو بخش ثابت و متغ يدارا يانسان يازهايعدالت بوده و به تناسب ن

است كه به  ي: علميدفرما يعلم اقتصاد م يفصدر در تعر يدشه ياقتصاد اسالم علم

به عوامل  هايدهحوادث و پد ينآن و ربط ا هاييدهو حوادث و پد ياقتصاد يزندگ يرتفس

 (337و  28ن: ص )هما پردازديها محاكم بر آن يكلّ

 است: يرپذاز دو راه امكان يحوادث اقتصاد يعلم يراعتقاد دارد كه تفس او



 98 / د  اقتصاديتقويت و گسترش عدالت اجتماعي با رويكرد جها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ها آن يعلم يمو تنظ يزندگ يتجربه واقع يقاز طر يحوادث اقتصاد يآور. جمع1

 يطو شرا يواقع يحاكم بر حوادث در محدوده آن زندگ ينكه باعث كشف قوان يگونه ابه

 آن شود؛ يژهو

و در پرتو  يشودها مكه ابتدا فرض تحقق آن يّنياز مسلّمات مع يبحث علم. آغاز در 2

 . يشودحوادث استنتاج م يانجر يفيتو ك ياقتصاد يهآن فروض، توج

اسالم  يمتوقف بر آن است كه مذهب اقتصاد يتحقق علم اقتصاد اسالم ياوّل برا راه

در جامعه  ياقتصاد يزندگ يقحقا يبرخ يحتوض يو راه دوم برا يابددر عالم واقع تحقق 

 يدر زندگ ياثر فراوان يدارا ي،در جامعه اسالم يو فكر ياست؛ عنصر روح يدمف ياسالم

تا بتوان آن را  يستن يّنيشده و شكل مع يفحدود تعر رايعنصر دا يناست و ا ياقتصاد

م اسال يكه مذهب اقتصاد يتا وقت ين،كرد؛ بنابرا يعلم پردازييهفرض، و براساس آن نظر

 ياقتصاد يو تجربه ها يعاجرا، و وقا يدر متن زندگ يشبا همه اصول و مشخصات و اجزا

 يقيحق يبه معنا ياقتصاد اسالم لمنشود، امكان ندارد ع يصورت منظم بررسآن جامعه به

صدر به دو فرق  يدو علم شه ي( مذهب، نظام اقتصاد334ـ  331)همان: ص  يابدآن تولد 

 :يكندم يحتصرمذهب و علم  ينب ياساس

عبارت به .است يحوادث زندگ يرعلم تفس ياست؛ ول ياتح يممذهب، روش تنظ -

علم،  يآن به واقعِ سالم است؛ ول يلتحول واقع فاسد و تبد يبرا يمذهب انقالب يگر،د

 واقع است يموضوع يرتفس

 يمذهب يشههاياند ينمذهب و علم و عالمت فارق ب ينعدالت حد فاصل ب يشهاند -

 (381است )همان: ص  يعلم ياتظرو ن

موارد مذهب  يدر برخ يياز سو يراارتباط است؛ ز دوينا ينب ين،با وجود ا -

عرضه و تقاضا و قانون دستمزد  يندهد؛ مانند قوان يم يلرا تشك يچارچوب بحث علم

ه اجرا شد دارييهكه در آن مذهب سرما ي)جامعه ا دارييهكه فقط در جامعه سرما ينآهن
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 ي،علم يدگاهد يگاه يگرد ي( و از سو383و  382: ص مان)ه يابد يم ياست( انطباق علم

(، هايست)مركانتل يونتجار يمذهب يها يشهنمونه، اند ي. برايشودم يمذهب يشهاند يربنايز

 يعلم ياتبر نظر ي( مبتنهاياليست)سوس يون(، مالتوس و اشتراكهايزيوكرات)ف يعيونطب

 يافتهمذهب تحقق  يكمعتقد است همواره علم در چارچوب  يو ن،يافزون بر ا.است

 (331ـ  332)همان: ص  يكندمطالعات خود را شروع م

با مذهب  يبا علم اقتصاد و رابطه نظام اقتصاد يصدر درباره رابطه نظام اقتصاد يدشه

اصطالحات گفته شد  ينا يفكه در تعر ياز مطالب ينگفته است؛ ول يسخن ياقتصاد

را  يروابط اقتصاد يماصول روش تنظ،يمذهب اقتصاد»استنباط كرد كه  گونهينا توانيم

است كه براساس مذهب  ياز روابط اقتصاد يمجموعها» يو نظام اقتصاد «يكندم يانب

فرق نظام  يريم،را بپذ يمذهب و نظام اقتصاد ينرابطه ب يناگر ا. «يابد يسامان م ياقتصاد

 ينشود. بر ا يدو مفرق مذهب و علم و رابطه آن يهشب يزن دوينو علم اقتصاد و رابطه ا

 اساس:

علم  يآن به واقع سالم است؛ ول يلانقالب واقع فاسد و تبد يبرا يطرح ينظام اقتصاد

است كه درباره مفهوم  يمشتمل بر روابط ينظام اقتصاد يكند؛ـم يرواقع موجود را تفس

 كند؛ يم يررا تفس ياقتصاد ياتمفهوم، ح ينفراق از اعلم اقتصاد با  ياز عدالتند؛ ول يّنيمع

 پردازد؛ يم يعلم يبه بررس يافتهتحقق  ينظام اقتصاد يكعلم اقتصاد درون 

 شود. يدرون نظام م ياز روابط اقتصاد ينوع خاص يربنايز يعلم يهنظر يكگاه 

 عضل اقتصادي و راه حلهاي آن:م

فاق دارند كه در حيات اقتصادي معضلي وجود همه امواج فكري در زمينه اقتصادي ات

دارد كه برطرف كردن آن الزم است و پس از آن در تعيين طبيعت اين معضل و اسلوب 

 عامي كه براي برطرف كردنش مناسب است اختالف پيدا مي شود
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:  نظر به اينكه طبيعت محدود مي باشد معضل اساسي سرمايه داري معتقد است

 رد نسبي آن است.اقتصادي، كمبود موا

با اين ترتيب امكان ندارد كميت زميني كه انسان در آن زندگي مي كند افزايش يابد، 

همچنين امكان ندارد كميت ثروتهاي متنوع  طبيعي كه در دل زمين نهفته است بيشتر 

گردد،با اينكه احتياجات حياتي انسان با پيشرفت تمدن ودرخشش آن پيوسته گسترش پيدا 

ين موضوع باعث مي شود كه طبيعت نتواند پاسخگوي همه آن احتياجات نسبت ا ،مي كند

واز  ،در نتيجه مشكالت زيادي براي بر آوردن نيازهاي مردم بروز ميكند ،بهمه توده ها باشد

 .همين موضوع است كه مشكل اقتصادي به وجود ميآيد

ارد طبيعي ثروت نمي مو :بنابر اين معضل اقتصادي بعقيده كاپييتاليسم اين است كه

جديداَ  ،تواند با تمدن همگاني كند واشباع همه نيازها و تمايالت را در خالل تكامل تمدن

 .بوجود ميآيد تضمين كند

: معضل اقتصادي هميشه همان معضل تضاد بين شكل از طرفي مار كيسم معتقد است

و اين روابط بوجود هر وقت توافق وهماهنگي بين آن شكل  .توليد وروابط توزيع است

با تذكر باينكه نوع آن نظام اجتماعيئي كه از  ،بيايد در حيات اقتصادي ثبات حاصل ميگردد

 .توافق بينشكل توليد وروابط توزيع بوجود آمده فرق نمي كند

مسئله طبيعت وكمبود معضل موجود :اما اسالم چون سرمايه داري  معتقد نيست كه

ظه مي كند كه طبيعت قادر است همه نيازهاي زندگي را، كه عدم . زيرا مالحموارد آن است

كما  ،اشباع آن منجر به پيدايش معضل حقيقي در زندگاني انسان ميشود تضمين مي كند

 ،اينكه همچنين اسالم معتقد نيست كه: معضل همانا بين شكل توليد وروابط توزيع است

 انسان خود به واقعي معضل – چيز هر از  بلق–.بلكه .يعني بدانسان كه مار كيسم باور دارد

 .توليد اشكال به يا،طبيعت به نه شود مي مربوط

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399 تابستان، 11 شماره ،چهارمسال  راهبردي، محيط فصلنامة / 92

 

 :در آيات قرآني زير مقرر مي دارد است كه اسالماين مطالبي 

اين خداوند است كه آسمانها و زمين را آفريده وباران را از آسمان فرو باريد تا انواع »

واو است كه كشتي ها رابامر خويش بروي سطح دريا و  ،كشتها را براي تامين شما بروياند

وشب و روز را بشما ارزاني داشت وانواع  ،رودخانه قرار داد ودر اختيار شما گذاشت

وچنانچه بخواهيد نعم بي پايان خدارا بشماريد قادر به  .نعمتهائي كه خواستيد عطا فرمود

 كفران مي كند (. شمارش آن نخواهد بود با اين همه باز انسان ظلم و

اين آيات نوراني با كمال وضوح مقرر مي دارند: خداوند متعال در اين جهان پهناور 

همه مصالح و منافع انسان و موارد كافي و الزم را براي ادامه حيات و رفع نيازهاي مادي 

وي يك جا جمع كرده است ولي اين انسان است كه با ظلم و كفر خويش اين فرصت را 

 د به وي ارزاني دانشته  از دست داده است.كه خداون

دو علت اساسي  ،بنابراين ظلم انسان در زندگاني علمي و كفران وي نسبت به نعم الهي

 براي بوجود آمدن معضل اقتصادي در حيات انسان است.

ظلم انسان بر مبناي اقتصادي در سوء توزيع مجسم است. و كفران وي نسبت به نعم 

ي وي براي بهره كشي از طبيعت و روش منفي وي نسبت به آن نهفته الهي در سهل انگار

 است.

آنگاه كه ظلم از روابط اجتماعي توزيع برطرف شود و انرژي انسان براي استفاده از 

 طبيعت و بهره كشي از آن بسيج گردد..

معضل حقيقي اقتصادي از بين مي رود. آنچه مسلم است اسالم برطرف كردن ظلم را 

ه و اين موضوع را به وسيله راه حل هايي كه در زمينه هاي توزيع و گردش ضمانت كرد

 (423-424)شهيد صدر،ص.محقق ساخته است. ،ثروت فراهم كرده
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 الزامات جهاد اقتصادي

 ش و خستگي ناپذيري)روحيه جهادي(الف( جهد، تال

يك ،جام بگيردان 90اگر ما بخواهيم  اين حركت عظيم اقتصادي در كشور در سال 

 اين الزامات را هم من فهرست وار عرض بكنم. .الزاماتي هم دارد

اوال روحيه جهادي الزم است. ملت ما از اول انقالب تا امروز در هر جايي كه با 

در جهاد ،پيش رفته اين را ما در دفاع مقدس ديديم ،روحيه جهادي وارد ميدان شده

ت علمي داريم مشاهده مي كنيم. اگر ما در بخش هاي گوناگون در حرك ،سازنندگي ديديم

با جديت و به صورت خستگي ناپذير  ،يعني كار را براي خدا،روحيه جهادي داشته باشيم

 .رفت خواهد پيش حركت اين بالشك – تكليف  رفع  عنوان به فقط نه–انجام دهيم 

 ب( روحيه معنويت و تدين

ايمان و تدين در جامعه است. عزيزان من، اين را همه دوم، استحكام معنويتو روح 

بدانند،تدين جامعه، تدين جوانان ما، در امور دنيائي هم به ملت و به جامعه كمك مي كند. 

خيال نكنند كه متدين شدن جوانان، اثرش فقط در روزهاي اعتكاف در مساجد يا در شب 

دين باشند، از هرزگي دور هاي جمعه در دعاي كميل است. اگر يك ملت جوانانش مت

خواهند شد، از اعتياد دور خواهند شد، استعداد آن ها به كار مي افتد، كار مي كنند، تالش 

در زمينه ي فعاليت هاي سياسي  ،مي كنند، در زمينه ي علم، در زمينه فعاليت هاي اجتماعي

ين، نقش كشور پيشرفت ميكند. در اقتصاد هم همين جور است. روحيه ي معنويت و تد

 بسيار مهمي دارد.

 ج( پرهيز از مسائل حاشيه اي

يك شرط ديگر اين است كه كشور به مسائل حاشيه اي مبتال نشود. ببينيد، ذر بسياري 

از اوقات يك مسئله اصلي در كشور وجود دارد كه همه بايد همت كنند و به سراغ اين 
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د، اما ناگهان ميبينيم از يك گوشه مسئله اصلي بروند، بايد مسئله ي كانوني كشور اين باش

اي يك صدائي بلند مي شود، يك وسئله حاشيه اي درست مي كنند، ذهن ها متوجه آن مي 

شود. اين مثل اين ميماند كه در يك مسافرت مهمي، كارواني، قطاري دارد حركت مي كند، 

چيز هدفش رسيدن به بك نقطه ي خاص است، ناكهان ذهن ها را مشغول كنند، به يك 

حاشيه اي در بيابان، از راه باز بمانند، احيانا امكان ادامه ي حركت هم از آن ها گرفته مي 

شود. مسائل حاشيه اي نبايد به ميان بيايد. مردم ما خوشبختانه قدرت تحليل دارند، 

هوشمندند، هوشيارند، ميتوانند مسائل حاشيه اي را از مسائل اصلي جدا كنند. توجه شود 

 يه اي كانون توجه افكار عمومي قرار نگيرد.مسائل حاش

 د: اتحاد و انسجام ملي

اين اتحادي كه امروز در ميان مردم  .يك شرط ديگر، حفظ اتحاد و انسجام ملي است

به آنها اعتماد  ،مردم به مسؤلين خودشان عالقه مندند،و در بين مردم و مسؤلين وجود دارد

بين خود مردم اتحاد و وحدت وجود  ،با آنها همراهي مي كنند،به آنها كمك مي كنند،دارند

بايستي باقي بماند و روز به روز تقويت شود. يكي از نقشه هاي بزرگ دشمنان ملت  ،دارد

به بهانه  ،به بهانه مذهب،به بهانه قوميّت ايجاد تفرقه و شكاف در داخل بوده است ؛ ،ايران

به بهانه هاي گوناگون. اتحاد را بايد حفظ   ،جناح بندي ها به بهانه،گرايش هاي سياسي

به نظام مردم  ،كرد. خوشبختانه ملت ما اگاهند. همه كساني كه به كشورشان عالقه مندند

 هماهنگي هم با بايد ،مندند عالقه – است ايران ملت امروز افتخار مايه كه –ساالري ديني 

جور ؛ آنها هم بايد سعي كنند اگر گله اي از هم  ين كشور هم همينمسؤل .باشند داشته

 افكار معرض در را گله اين – باشد هم حق به ها گله اين است ممكن گاهي كه –دارند 

 به من .باشند داشته توجه همه را اين؛ است ملي اتحاد به ضربه اين ؛ نكنند مطرح عمومي

ممكن است مسؤلين از هم گله  .هشدار مي دهم و تذكر را اين جد طور به كشور مسؤلين

 ديديم،بوديم مسائل كار اند دست ما كه انقالب اول از ؛ بوده هميشه كه –داشته باشند 

 قوه از قضاييه قوه گاهي ،قضاييه قوه از مقننه قوه گاهي ،مقننه قوه از مجريه قوه گاهي؛
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 است ممكن –مي آيد  گله به وجود ،تاس همين هم كار طبيعت ؛ داشتند هايي گله مجريه

 دل و مردم ذهن ،بياورند عمومي افكار عرصه در نبايد را اين اما ؛ باشد هم بحق ها گله

 با دنيا مسائل مهمترين .كنند حل خودشان بين؛ كنند مايوس را مردم ،كنند ناراحت را مردم

انسجام قوا با  پس .ندارد اهميتي جزئي مسائل اين؛ است حل قابل مذاكره

 ،)امام خامنه اي، پيام نوروزي،مشهد مقدس. هماهنگي قوا با يكديگر مهم است،يكديگر

1390                        ) 

 دستگاه توزيع درجامعه اسالمي

اسالم دستگاه توزيع جامعه اسالمي را به صورتي در آورد كه حقوق فرد و اجتماع را 

عي بين فرد و حقوق و اشباع تمايالت و اجتماع را در آن و مان .در آن محقق مي ساخت

محقق مي ساخت. و مانعي بين فرد و حقوق و اشباع تمايالت طبيعي وي بوجود نياورد. 

كما اينكه عزت اجتماع را سلب نكرد و حيات آن را به مخاطره نينداخت، بدينسان است 

طول تاريخ آزمايش كرده امتياز  كه اسالم از همه سازمانهاي مختلف توزيعي، كه انسان در

سازمان توزيع در اسالم از دو وسيله اصلي تشكيل يافته است، كه عبارتند از )كار( و  دارد.

)احتياج(.و هر يك از اين دو وسيله داراي نقش فعالي در زمينه عمومي ثروت اجتماعي  

 مي باشد. 

 نقش كار در توزيع

اجتماعي بين كار و )كارگر( و موضوع كار عقيده اي وجود دارد كه مي گويد: رابطه 

بدون در نظر گرفتن نوع و كيفيت كارش، بجز  ،به همين علت كار يا  كارگر ،وجود ندارد

برآوردن نياز خويش حقي ندارد، زيرا كار يك وظيفه اجتماعي است كه فرد براي جامعه 

مي كند اين عقيده با  احتياجات فرد را ضمانت ،انجام مي دهد و جامعه نيز در مقابل آن

طرز تفكر اقتصاد كمونيستي موافق است، زيرا اقتصاد كمونيستي به جامعه بعنوان يك 

موجود بزرگ مي نگرد كه در آن همه افراد ذوب مي شوند، و هر فردي از جامعه همانند 
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كه افراد را در آزمايشگاه بزرگ  ،سلولي از يك موجود زنده مي ماند بر اساس اين نظريه

معلوم نيست كارهايي كه افراد اجتماع انجام مي دهند كارهاي افراد  ،جتماعي ذوب مي كندا

به همين علت ارتباط  .باشد، زيرا همه افراد در آن موجود بزرگ )جامعه( ذوب شده اند

كارگر با حاصل كارش قطع مي گردد و جامعه كارگر حقيقي  و مالك توليدات كار همه 

د فقط حق دارند نيازهاي خويش را مطابق شكل كمونيستي از هر كس افراد مي شود، و افرا

 .برآورده سازند ،اندازه احتياجش به اندازه نيرويش و براي هر كس به

بنابراين افراد در جامعه كمونيستي درست بسان اجزايي هستند كه يك دستگاه 

آنچه روغن احتياج  مكانيكي  از آن بوجود مي آيد. زيرا هر جزيي از آن دستگاه حق دارد

و در مقابل ملزم است وظيفه خاص خود را انجام دهد. به اين ترتيب  ،دارد مصرف كند

علي الرغم اختالف وظايفشان از جهت  ،ك دستگاه مكانيكياست همه اجزا ي ممكن

 اهميت و پيچيدگي، به طور تساوي روغن مصرف كنند.

دارد، كارگر « ارزش » وم خاصي كه از ، طبق مفه، ماركسيستياما اقتصاد سوسياليستي

را به حاصل كارش مرتبط مي سازد  و معتقد است: اين كارگر است كه ارزش مبادله ماده 

را كه به وسيله كار خويش آنرا مي سازد بوجود مي آورد. به اين ترتيب ماده بدون كار 

 بشري كه در آن متراكم است ارزشي ندارد.

اسالم از اين نظر با  .نيستي و سوسياليستي تفاوت دارداما اسالم با دو اقتصاد كمو

كمونيسم فرق دارد كه كمونيسم ارتباط بين كار فرد و حاصل كار وي را قطع كرده، تأكيد 

زيرا ديد اسالم به مي كند  كه اجتماع به تنهايي مالك حاصل كارهاي همه افراد است،

ند،  موجودي كه در وراي همه اجتماع بدين سان نيست كه آنرا موجود بزرگي فرض ك

بلكه حقيقت  و به هر سمتي كه مايل باشد افراد را رهنمون شود،،افراد قرار داشته باشد

اينست كه اجتماع از عده بسياري از افراد تشكيل يافته است. بنابراين نظريه واقعي متوجه 

و در هر حال امكان ،افراد مي باشد. زيرا افراد انسانهاي متحركي هستند كه كار مي كنند

 .قطع ارتباط كارگر با حاصل كار وي وجود ندارد
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حال بايد ديد كه كار در نظر اسالم چه منشاء اثري دارد. آنچه مسلم است كار سبب 

مي شود كه كارگر مالك حاصل كار خويش شود و اين مالكيت خصوصي اي كه بر اساس 

ر طبيعي تمايل دارد مالك حاصل كار نشان مي دهد كه انسان به طو،كار پي ريزي شده

و اين تمايل از اين احساس ناشي شده كه هر فردي مي خواهد بر كار خويش خويش باشد،

تسلط داشته باشد و همين شعور يا احساس است كه بطور طبيعي باعث مي شود كه انسان 

مين به ه .براي تسلط بر حاصل كار خويش و بهره هاي ناشي از آن تمايل پيدا كند

و عواطف غريضي وي تملك بر اساس كار، حق طبيعي انسان بوده،  از احساسات علت،

 .سرچشمه مي گيرد

بنابراين كار در نظر اسالم پايه مالكيت كارگر است، با اين ترتيب كار وسيله اصلي در 

زيرا هر كارگري به وسيله كار از ثروتهاي طبيعي يي كه  .دستگاه توزيع اسالمي است

حاصل كار  ،مي آورد بهره مند مي شود و طبق قاعده كار علت مالكيت استبدست 

خويش را به تملك در مي آورد بدين سان مي توانيم در خاتمه عقايد مختلف را درباره 

 ارتباط اجتماعي بين كارگر و حاصل كار وي را خالصه كنيم:

 فرد  (. )كار  علت مالكيت اجتماع مي شود نه مالكيتقانون كمونيسم:  -1

و در نتيجه  باعث مي شود كه  ،قانون سوسياليسم:  ) كار علت ارزش ماده است -2

 كارگر مالك ارزش ماده بشود(.

قانون اسالمي:  ) كار پايه مالكيت كارگر نسبت به ماده است نه پايه ارزش آن (.  -3

 ،آن را نمي دهدبا كار خويش ارزش  ،زيرا وقتي كارگر قواص از دريا لولو بيرون مي آورد

 .(428-426بلكه به وسيله كار خود مالك آن مي شود.)همان،
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 احتياج ار نظر اسالم و كمونيسم

احتياج از نظر كمونيسم ) كه معتقد است: هر كس به اندازه انرژي خويش كار مي كند 

بر افراد  ،و اجتماع به مقدار نيازي كه دارد بوي مي دهد( تنها معيار اساس توزيع حاصل

. .بدان سان كه كار نمي تواند مالكيتي پيش از نياز كارگر  ايجاد كند ،شاغل در جامعه است

و نيز نقش  ،در حالي كه اسالم معتقد است كار در كنار احتياج وسيله اي است براي توزيع

 مثبتي را در اين مهم ايفا مي كند.

نرژي ها و خالقيت بدين سان در حيات اقتصادي زمينه را براي پيدايش و پرورش ا

توده ها فراهم مي سازد، چون وقتي كار وسيله اي براي توزيع باشد رقابت و انديشه طبيعي 

همه افراد نابغه را بر مي انگيزد تا با همه امكانات و خالقيت خويش در راه  ،تر قيخواهي

د به اين زيرا با اعتقا ،اما كمونيسم درست عكس آن است .تمدن و پيشرفت اقتصاد بكوشند

مسئله كه اساس توزيع تنها احتياج كارگر مي باشد و نوع كار و فعاليت كارگر در آن 

طبيعتاً منجر  به اين مي شود كه انگيزه هاي اوليه انسان منجمد گردد و اثر  ،دخالتي ندارد

چون انگيزه  ،خود را از دست بدهد و اين خود زيان جبران ناپذيري براي جامعه مي باشد

اوليه است كه انسان را وا مي دارد تا هر چه بيشتر بكوشد و فعاليت كنئد در حقيقت هاي 

آنچه كه فرد انجام مي دهد براي مصلحت شخصي خويش مي باشد، و اگر كار وسيله اي 

معيار سنجش بهره هر فردي از ،براي توزيع ) كاال و بطور كلي ثروت( نباشد و فقط احتياج

در حقيقت مهم ترين نيروي  ،گونه كه كمونيسم انجام مي دهد (توزيع گردد ) يعني همان

كه دستگاه اقتصادي را بجلو مي راند و به سوي ترقي به آن شتاب مي بخشد از بين  ،تازنده

 (434مي رود)همان، ص 

 روش هاي مالي دولت اسالمي براي تحقق جهاد اقتصادي

ن مواجه بود، به علت حاكميت روح اسالم با وجود فراز و نشيب هايي كا در آغاز با آ

ظلم ستيزي و عدالت خواهي در بطن خود، توانست يك سلسله مبادي و قوانين اساسي 
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براي سيستم مالي خود، بوجود آورد كه در تحقق بخشيدن به جهاد اقتصادي كمك شاياني 

 نمود. مهمترين اين مبادي به شرح ذيل است:

 ه برداري از بيت المالمقدم بودن فقرا و بينوايان در بهر -1

سيره عملي پيامبر اكرم )ص( و ائمه اطهار موارد عديده اي را از ترجيح دادن فقرا و 

مستمندان حتي بر پيشقدمان در اسالم به ياد مي آورد و نشان مي دهد كه فقرا و بينوايان 

م دارند حتي از كساني كه سابقه بيشتري در اسال ،براي بهره برداري از بيت المال عمومي

 مقدم ترند.

 نامطلوبي تمركز ثروت -2

اسالم تمركز ثروت در گوشه اي، و محروميت گروهي در گوشه اي ديگر را نمي 

پسندد و در راه بر طرف ساختن اين وضع به رئيس حكومت طبق مقتضيات زماني و 

 مكاني، اجازه آزادي تصرف مي دهد.

 اصل ماليات متفاوت بر حسب توان پرداخت -3

ماليات، يكي ديگر از اهرم هاي قوي براي انجام توزيع عادالنه ثروت است. اخذ 

تفاوت دريافت ها باعث مي شود كه از اغنيا بيشتر و از ضعفا كمتر گرفته شود و يا اصال 

گرفته نشود و اين امر مي تواند توازن مناسبي در جامعه ايجاد كند و راه پيشرفت را در 

 (1367ي، جامعه هموار نمايد)بناء رضو

 «كار به اندازه توان» به موازات « مزد، به اندازه نياز» اصل  -4

طبق اين اصل كه يك اصل بسيار مترقي در اسالم است احتياج و نيازمندي، به تنهايي 

مجوز براي تملك در اسالم شناخته شده است و اين امر، ارزش بزرگي در ضمانت و بيمه 

 عام اجتماعي دارد.
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 ام اجتماعياصل ضمانت ع -5

بسياري از دستورات اسالم راجع به بيمه هاي اجتماعي آنچنان مترقيانه است كه جامعه 

غرب در قرن بيستم به آن رسيده اند و آن را جزء افتخارات خود دانسته اند. به عنوان 

، خليفه دوم، براي هر مولود يكصد درهم و در هنگام رشد، دويست درهم و، «عمر» نمونه 

لغ مي شد آن را بيشتر مي كرد، وي براي كودكان سر راهي نيز صد درهم مي داد، وقتيكه با

و كمك هاي بالعوض تنها براي مسلمانان نبود و اين بزرگواري اسالمي براي همه مردم 

بوده و مواردي از كمك هاي مسلمانمان به يهوديان و مسيحيان را مي توان در سيره پيامبر 

 .و ائمه و خلفا مشاهده نمود

 ؟"از كجا آورده اي"قانون  -6

قانون از كجا آورده اي؟ كه توسط خليفه دوم به مرحله اجرا گذاشته شد و حضرت 

علي )عليه السالم( هم پس از بدست گرفتن خالفت آن را مورد خود تاييد كرد، ثروت 

شخصي حاكم و كارگزار را قبل و بعد از به قدرت رسيدن مقايسه مي كند و اگر چيزي به 

ن اضافه شده باشد مورد بازخواست قرار مي دهد كه از چه راهي آن را به دست آورده آ

است، اين قانون اگر در زمانه ما به اجرا در آيد جلوي بسياري از اختالس ها و سوء 

 (.1367استفاده ها را خواهد گرفت)بناء رضوي، 

 گيرينتيجه

اسالم عبارت است از  يقتصادمذهب و نظام و علم اقتصاد است. مذهب ا يدارا اسالم

و مصرف جهت رفع  يعو توز يددر سه حوزه تول يروابط اقتصاد يمقواعد ثابت تنظ»

 ياز روابط اقتصاد يمجموعه ها»اسالم عبارت است از  ياقتصاد نظام .يمشكالت اقتصاد

اسالم، در جهت  يو مصرف كه براساس قواعد مذهب اقتصاد يعو توز يددر سه حوزه تول

 ياسالم يروابط كه از احكام و آموزه ها ينا«. است يافتهسامان  يكالت اقتصادرفع مش

روابط در غالب  ينا يو اجرا يقمقام تطب در ييرثابت و جهان شمولند. تغ يشوند،استنباط م
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. اصل عدالت در اسالم تمام معاني دين را در يدهدها و مانند آن رخ م نامهيينها و آمؤسسه

بر اين اساس از ديدگاه متفكران اسالمي اصل عدالت حاكم بر همه  خود جاي داده است.

عرصه ها از جمله علم اقتصاد مي باشد لذا الگوي توسعه و رشد مبتني بر جهاد اقتصادي، 

بايستي منطبق بر عدالت باشد. در واقع يك حركت و جنبش مردمي وقتي پايدار مي ماند 

 كه مبتني بر حق و عدالت باشد.

در جامعه اي كه  ،ش عدالت اجتماعي بدون جهاد اقتصادي امكان پذير نيستگستر

نبايد افرادي به بهانه هاي واهي با  ،استفاده از منابع خدادادي حق همگان شمرده شده است

توجه اسالم به  استفاده از عتاصر زر و زور و تبعيض اين حق را از سايرين سلب نمايند.

نه از امكانات و نعمت هاي الهي تا آن حد است كه انسان ها را به استفاده مناسب و بهي

( و در واقع عدم اسراف مترادف با مصرف 26اسراء / ي از اسراف و تبذير امر مي كند )دور

اسراء / برادران شيطان معرفي كرده است ) در جايي ديگر مبذرين را .بهينه نعمت هاست

تاكيد زيادي دارد و بر خالف ديگر مكاتب كه بعضي  ( و از طرفي به پيشرفت اقتصادي27

 اصالت فرد و جامعه را با هم مي داند. ،اسالم،اصالت را به فرد و بعضي به جامعه مي دهند

بررسي آيات قرآن اين نكته را بازگو مي كند كه نهادينه كردن جهاد اقتصادي و مؤلفه 

.. نه .افزايش ثروت  و،د و توسعه اقتصاديرش ،هاي آن در جامعه همچون توانمندي مالي

از آن رو كه توان مالي همراه با .تنها براي مسلمانان عيب نيست كه يك امتياز هم هست

گشاي مشكالت محرومان واقعي  مي تواند گره ،تقوا ضمن بي نياز ساختن انسان از ديگران

، عمق جهت گيري انتظار استاز مسؤالن و دستگاه هاي متولي  ،با اين رويكرد .باشد

( در خصوص جهاد اقتصادي و مؤلفه مدظله العالي) وشمندانه حضرت امام خامنه ايه

بر موارد  عالوه هاي آن را درك كرده و براي اجرايي و عملي كردن آن برنامه ريزي نمايند.

مورد  يدبا يزن يگريد يآن، جنبه ها ياسالم يبه معنا يعدالت اجتماع ينشده، در تأم ياد

و توجه خاص  يحدود اله يكسان يدر مقابل قانون، اجرا ياز جمله برابر يردتوجه قرار گ

 جامعه. يرپذ يببه اقشار محروم و آس
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  امـام خـمينى, واليـت فـقيه)حكومت اسالمى:)تهران, موسسه تنظيم ونشر اثار

 ( 1373امام خمينى, 
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  محمد حسين حسنى, نوسازى جامعه از ديدگاه امام خمينى)تهران:موسسه چاپ و

 (.1377نشر عروج, 

 1372،آذر 30 ي،اسالم يروزنامه جمهور 

 18-،تهران،  ي،و ساختار اقتصاد اسالم يتماه يگران،و د ي،احمدعل يوسفي

 ش.1379اوّل،  ي،اسالم يشهپژوهشگاه فرهنگ و اند

 ،1367بناء رضوي 

 مشهد مقدس2/1/90ام نوروزي امام خامنه اي )مدظله( پي، 

 (1372.)روزنامه جمهوري،ياجتماع ينگسترش و بهبود نظام تأم 


