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  مقدمه -1
گیـرد؛ در  هاي مربـوط بـه خـود شـکل مـی     هر نظریه اي بر اساس مبانی فکري و پیش زمینه

کـوهن در کتـاب   . این مبانی فکري معادل پارادایم بـه کـار رفتـه اسـت     1فلسفه علم کوهن
هسـتند  "2حل کنندگان معماهـایی "کند دانشمندان استدالل می» هاي علمیساختار انقالب«

کنند و براي توضیح آن نظام اعتقـادي کـه زیـر    اي کار میبیت شدهکه درون جهان بینی تث
 "الگـوي سرمشـق  "یـا   3"پـارادایم "کند، از اصـطالح  ریزي میبناي حل معما را در علم پی

ها و روش هاي نماینده مجموعه باورها و ارزش«وي پارادایم را در کتابش . کنداستفاده می
   .)1970کوهن، (» .اندر آنها باهم شریکداند که اعضاي یک جامعه علمی دفنی می

 بـراي  پـردازان  نظریـه  سوي از مدرنیته دوران آغاز از که است اقتصادي مفهومی توسعه
 مطـرح  بودنـد  برخـوردار  سیاسـی  و اقتصـادي  اجتماعی، رشد پائین سطح از که کشورهایی

 به مختلف جوامع حرکت براي الگویی ارائه توسعه مفهوم از پردازان نظریه اولیه هدف. شد
 و پیچیـدگی  دچـار  توسـعه  مفهـوم  کـم  کم حال این با. بود غربی کشورهاي سبک به ویژه

 .شد مشکل آن براي جامع تعریف یک ارائه که طوري به شد؛ مبهمی و متعدد هاي تعریف
با فلسفه علم آشناست، براساس الگوي کوهن به پارادایم هـا توجـه    4از آنجاکه دایانا هانت

که شامل پارادایم هـاي هسـته   . کرده و هفت پارادایم توسعه اقتصادي را معرفی کرده است
، نئومارکسیســتی، وابســتگی، مائوئیســتی، 6، ســاختارگرا5در حــال گســترش ســرمایه داري

  . نیازهاي اساسی و پارادایم نئوکالسیک است
جو در متون دینی نشان می دهد که اسالم در پرداختن به مسایل  مربوط بـه توسـعه   جست

ي اقتصادي ونقش بارز آن اهمیت توسعه. ي مذاهب دیگر پیشگام تر استاقتصادي از همه

                                                
1. Kuhn 
2. Puzzle solving 
3. Paradigm 
4. Diana Hant 
5. Paradigm of  the expanding  capitalist nucleus 
6. Structuralist paradigm 
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هـاي اسـالم   همچنـین آمـوزه  . ي آرمانی از مسلمات کتاب وسـنت اسـت  دربنا نهادن جامعه
پس از این منظـر  . کند وآن را بال ومصیبت می داندیواپس ماندگی اقتصادي را نکوهش م

زیرا هردو براي رسیدن به توسعه راهکـار  . آموزه هاي اسالم با الگوهاي توسعه همسو است
یکی دیگر از اصول تعلیمات قـرآن دعـوت بـه فکـر      .)1382شهري،محمدي ري(می دهند 

در این صورت تفکر سـرمایه  ، البته تفکري که مبتنی بر مطالعه باشد که 1وتدبر کردن است
ي تفکـر علـم اسـت و تفکـر بـدون علـم میسـر        مایه. رودبزرگی براي روح بشر به شمار می

مند اسـت کـه او خـود را معلـم انسـان      علم و دانش ازنظرخداوند به اندازه اي ارزش. نیست
پـس بـا توجـه بـه     . و دراسالم  به عنوان یکی از واجبات معرفی شـده اسـت  2کندمعرفی می

ي ینکه الگوهاي سرمشق توسعه هم حاصل تفکر و تجربه بشري است وهم با بسط و توسعها
هاي مسـلط غـرب بـه    هاي اسالم و پارادایمعلمی، تکامل یافته است؛ از این منظر بین آموزه

  . ظاهر سازگاري است
ي متـداول  هاي دینی با الگوهاي توسـعه از سویی دیگر جهان بینی و نوع نگرش آموزه 
محـور، لـذت   باشد، غریـزه انسانی که مفروض الگوهاي اشاره شده می. وت پایه اي داردتفا

بینـد و حیـات را در   همـه چیـز را در امکانـات مـادي فـراوان تـر مـی       . طلب و سود جوست
درحالی کـه انسـان در مفهـوم اسـالمی اش چنـد بعـدي       . کندچه بیشتر طلب میمصرف هر

درضـمن بهـره بـرداري از امـور دنیـا، همـواره       کوشـد  وي مـی . وطالب رشد وکمـال اسـت  
هاي متعالی در نفس خود برآید و ایـن دنیـا را پلـی بـراي     ها و ارزشدرصددکسب فضیلت

  .رسیدن به سعادت ابدي و جهان دیگر بداند
ي اقتصادي هدف نهایی اسـت؛ در  نکته دیگر اینکه در الگوهاي رایج رسیدن به توسعه

ي اقتصادي نمی شود و ابعاد اخالقـی،  می محدود به توسعهحالی که توسعه در فرهنگ اسال
  . گیردعاطفی و معنوي را هم در نظر می

                                                
  .61نور -67انبیا  -109یوسف  -69اعراف  -44یات  بقره آرجوع شود به  -1
  .5-4سوره علق آیه  -2
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هاي  توسعه با آمـوزه هـاي اسـالمی در برخـی مـوارد      پس با توجه به اینکه بین پارادایم
سازگاري وهمسویی هست و در برخی دیگر ناسازگاري وجود دارد و ضمناً با تعدد الگوها 

، لذا هدف  این مقاله صرفاً تحلیل خاص پارادایم توسعه نئوکالسیک و سپس روبرو هستیم
براي تحلیل میـزان سـازگاري دو   . باشدهاي اسالم میمیزان سازگاري این پارادایم با آموزه

دیدگاه، ابتدا الگوي توسعه نئوکالسیک در سـه بخـش فـروض ضـمنی، فـروض صـریح و       
ها مطـرح و  نظر اسالم در مورد هر یک از بخششود و سپس سازوکارهاي توسعه تبیین می
  . گیردمقایسه تطبیقی، صورت می

  روش تحقیق 
آوري اطالعـات در زمینـه پـارادایم    یابـد؛ بـراي جمـع   روش تحقیق در دو مرحله انجام مـی 

اسـتفاده شـده اسـت؛ در زمینـه      "روش اسـنادي "هاي اسالم از توسعه نئوکالسیک و آموزه
در بیشـتر مباحـث بـه صـورت     . بع اصلی روایی شـیعه رجـوع شـود   روایات سعی شده به منا

مستقیم به کتب روایی از جمله اصول کافی مراجعه شده و در معدود مواردي روش استفاده 
براي تجزیـه و تحلیـل اطالعـات و    . به صورت غیرمستقیم و ارجاع به سایر کتب بوده است

در نظـر   "تحلیـل محتـوا  "الم، روش هاي اسـ آموزهمیزان سازگاري پارادایم نئوکالسیک با 
هاي روش تحلیل محتوا مبتنی بر مطالعه و مقایسه متون دو پارادایم در زمینه. گرفته شده است

   .باشدفروض ضمنی، فروض صریح و سازوکارهاي توسعه می

  پیشینه تحقیق
  :توان تقسیم کردهایی که مرتبط با موضوع هستند را در قالب سه دسته میپژوهش

  اسالم در توسعه مبانی زمینه در طالعاتیم -1
 بنیادهـاي  بـه »  اسـالم  در عادالنه اقتصادي توسعه بنیادهاي« تحقیق در) 1386( ناصرجهانیان

 صـرف  کندکهمی ثابت   »محتوا تحلیل– توصیفی«  روش با وي. پردازد می عادالنه توسعه
 باورهـایی  و هامفهوم ، مذهب و دین اصول بینی،جهان در ، اسالمی احکام و اخالق از نظر
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باورهـایی  . کندمی  ترغیب عدالت و پایدار رشد سوي به را اسالمی جامعه که دارند وجود
 نبـوت  اصـل ( شـونده  هـدایت  تعـادل  ،)توحیـد  اصـل ( خداونـد  تـام  مالکیـت  به مثل اعتقاد
 در مسـئول  يوجامعـه  کـه انسـان   ،) عـدل  اصل( خداوند عدالت اجتماعی وجه و) وامامت
   .آوردمی پدید را قیامت به متعهد و جهان پروردگار مقابل

ــد از    ــه عبارتنـ ــور خالصـ ــه طـ ــته  اول  بـ ــات در دسـ ــایر مطالعـ ــادقی  :سـ ــد صـ احمـ
توسعه وتوسـعه  «) 1374(، مرتضی عزتی »مفهوم توسعه درقرآن و سنت«) 1375(گرمارودي

تحلیلـی  «) 1371(، حسـین آزاددانـا   »یافتگی از دیدگاه حضرت امام خمینی سـالم اهللا علیـه  
و مطالعـه خـارجی ابـراهیم    » پیرامون مبانی ومفاهیم رشد اقتصادي در نظام اقتصاد اسـالمی  

  .»مفاهیم، روش ها و چند نمونه تطبیقی: توسعه دراسالم«) 1378(العسل
  اسالم هاي وآموزه غربی يتوسعه بین تطبیقی مطالعات -2 

هـاي  بررسی سازگاري شـاخص «کارشناسی ارشد  درپایان نامه) 1383(وحید افخمی ستوده 
براي دستیابـی بـه نتـایج، در قسـمت شناسـایی   » نوین توسعه اقتصادي با آموزه هاي اسالمی

هــا از روش  تــوسعـه و شـاخص هــاي آن وآمــوزه هاي دینـــی مـرتبط بـا ایـن شـاخص     
تحلیل  -توصیفی«وش اسنادي استفاده کرده  و در جهت پاسخ به ســـؤال هاي پژوهش از ر

هـاي اسـالمی مانعـــی بـراي تحقـق      نتایج نشان می دهد که آموزه. بهره گرفته است» محتوا
معیارهــاي تــوسعــه نمی باشند و بطــورکلی بین ایـن معیارهـــا و آمـــوزه هـاي اسـالمی      
سازگاري وجود دارد؛ اما اگر هدف، طراحی شاخصی براي سنجش میــزان توسعه یافتگی 

  .نخواهیم رسید  HDIهاي اسالمی باشد، به اساس آموزهبر
علی اکبر عـرب مـازار، محمـد    : سایر مطالعات در دسته  دوم به طور خالصه عبارتند از

، محمـود  »سازگاري مفـاهیم فرهنـگ اسـالمی بـا توسـعه اقتصـادي      «) 1374(جمال خلیلیان 
) 1367(ی آوینـی ، سـید مرتضـ  »ي اقتصـادي بررسـی روابـط دیـن وتوسـعه    «) 1372(عیسوي

میـدانی   پـژوهش « )1985(کمـال المنـوفی  و مطالعات خـارجی  » توسعه ومبانی تمدن غرب«
اسـالم و توسـعه اقتصـادي راهبـردي     « ) 1993(و محمد عمر چپـرا  » پیرامون اسالم و توسعه
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بررسـی رابطـه میـان مـذهب و     «) 1386(استیوارت، یان»براي توسعه همراه با عدالت و ثبات
  .»يتوسعه اقتصاد

  توسعه از منظر اسالم به راجع مطالعات موردي -3
کنکاشی پیرامون اهمیت عدالت در توسـعه اقتصـادي از   « در مقاله) 1381(رجبعلی قیصري 

به رابطه عدالت وتوسعه از » تحلیل محتوا -توصیفی«کند، به روش کوشش می» منظر اسالم
اقتصـادي در اسـالم را توضـیح     پس از ذکر تعاریف، بسـترهاي توسـعه  . منظر اسالم بپردازد

باور مثبت اسالم نسبت به ثروت ، احترام به حقوق آحاد جامعه، : دهد، این بسترها شاملمی
       تشویق کار و پرهیزاز بیکـاري وتنبلـی ، اسـتفاده بهینـه از وقـت ، نظـم و انضـباط در امـور        

مـورد   گاه اسـالم را به طور ویژه دیـد پس از آن عدالت و دیدگاه هاي مختلف و . باشد می
کند، اسالم با توسعه اقتصادي کامالً موافق در پایان چنین برداشت می. دهدارزیابی قرار می

داند و اصوالً بوده ؛ ولی براي رسیدن به آن رعایت عدالت درهمه ابعاد را اجتناب ناپذیر می
  .تتوسعه اقتصادي بدون لحاظ کردن عدالت با معناي واقعی توسعه سازگار نیس

ظرفیـت هـاي اندیشـه    «) 1384(فرشـاد مـؤمنی    :سایر مطالعات در دسته سوم عبارتنـد از 
، نعمـت الـه اکبـري    »اسالمی براي ارائه یک پارادایم رقیب براي جهانی شدن سرمایه داري

عــدالت «) 1375(، حســین یوســف خیــل»نقــش اندیشــه دینــی در فرآینــد توســعه«) 1378(
  . »دیدگاه به نگرش اسالمیاجتماعی، رشد وتوسعه اقتصادي با 

  پارادایم توسعه نئوکالسیک
. گــرددمــیالدي بــاز مــی 1870آغــاز شــکل گیــري اندیشــه نئوکالســیک بــه اوائــل دهــه   

از سـرعت   1970در اواخـر دهـه  . گرایی اسـت نئوکالسیک نسخه تکامل یافته مکتب نهایی
» 1ازهـاي اساسـی  نی«پیشرفت الگوي نئوکالسیک کاسته شد و توجه اقتصاددانان به الگـوي  

دو عامل عمده سبب جان یافتن دوباره الگوي  1980دهه  در. )1376هانت،(معطوف گشت 

                                                
1. Basic needs 
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بحران بدهی کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه که اقتصاد سیاسی -1. نئوکالسیک شد
گـزارش بانـک جهـانی     -2و ) 1385دادگر، نمازي و( دولت محور کینزي را زیر سؤال برد

؛ زیرا این گـزارش اهمیـت   1981در سال » شتابان در جنوب غربی افریقاي توسعه«در مورد 
اصالح سیاست قیمت گـذاري و کـاهش دخالـت دولـت را دو علـت مهـم افـزایش رشـد         

پس اقتصاد توسعه وارد مرحله جدیـدي شـد و پـارادایم     .)1376هانت،(دانست درافریقا می
حلـه بازشـدن بیشـتر بازارهـا و     راهبردهاي عمده این مر. نئوکالسیک شهرت ویژه اي یافت

  .)1385نمازي و دادگر،(کاهش دخالت دولت بود 
ایـن  . براي تحلیل هر پارادایم توسعه الزم است سطوح مختلف پـارادایم بررسـی گـردد   

  : سطوح عبارتند از
گزاره هایی هستند که از نظریه هـاي عـام در خصـوص انسـان و هسـتی      : فروض ضمنی -1

این مفروضـات معمـوالً   . گردندن مبانی فلسفی علم اقتصاد  تلقی میاند و به عنواگرفته شده
   .)1992زرقا،(باشند شوند، اما پشتوانه فروض صریح پارادایم میصراحتاً  معرفی نمی

گـردد و زیربنـاي آنهـا    فروضی هستندکه در پارادایم آشکارا مطرح مـی : فروض صریح -2
  .باشدفروض ضمنی پارادایم می

  توسعهسازوکارهاي -3

  ضمنی پارادایم توسعه نئوکالسیک فروض 
تأثیر بسیاري پذیرفت؛ حرکتی که حدود دو قرن یعنی  1»روشنگري«این فروض از حرکت 

اندیشه وران عصر روشـنگري بـه جـاي    . اوایل قرن هفدهم تا اوایل قرن نوزدهم ادامه یافت
شناخت و : گفتندآنها می. ایمان و شهود، عقل بشري را حاکم مطلق بر امور بشر قرار دادند

مینان بسـیاري بـه نیـروي عقـل در     آید و اطآگاهی فقط از دریافت هاي حسی به دست می
  . اش بر تأسیس حقایق ماوراي طبیعی نسبت داده شدتوانایی

                                                
1. Enlightenment 
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  )خداشناسی طبیعی(1دئیسم -1
ي خداشناسـی  مکتب دئیسم بـه آمـوزه  . مشتق شده است 2واژه دئیسم از کلمه التین دئوس

جریـان  طبیعی مبتنی بر قطع رابطه خداوند با جهان هستی پس از خلقـت و واگـذار نمـودن    
عیوضـلو  ( شـود وکارخودکـار اطـالق مـی   امور عالم بر اساس قانونمندي هاي طبیعی و سـاز 

رنـگ باخـت و   » خـالق و رب «با سیطره روشنگري در اروپا مفهوم خـداي   .)تاوحسینی،بی
ایـن نظریـه خداونـد را    . ساز نیوتن ایجاد شدزمینه مناسبی براي پذیرش نظریه خداي ساعت

اشت که وجودش براي آغاز  و تضمین حرکت ضرورت دارد، بدون پندسازنده ساعتی می
خداي ساعت ساز که صرفاً سازنده جهان است؛ پس . که در کار آن دخالتی داشته باشداین

  .)1384چپرا،(سپارد تدبیر امور را به دست نظمی خودجوش می ،از خلقت

  )اصالت انسان( 3اومانیسم-2
قادر ) وحی(نهایی و بدون تکیه بر منابع متعالی معرفتی عقل انسان به ت ،در نگرش اومانیستی

از این رو عقل گرایی و اتکاي صرف به عقـل بشـري بـه عنـوان     . به شناخت راه انسان است
گردانـی از منـابع وحیـانی از پیامـدهاي اومانیسـم در غـرب اسـت        و روي تنها منبع شناخت

  .)تاعیوضلو وحسینی،بی(
یگاهش، انسان به جاي او نشست و به محور عـالم تبـدیل   با کنار گذاشتن خداوند ازجا

این انسان موجودي مستقل از خدا و دنیوي،گسسته از مبدأ و معاد است کـه در مقابـل   . شد
انسـان  . نمایـد کسی پاسخگو نیست؛ کامالً آزاد است و از هیچ قانون فرا انسانی تبعیت نمـی 

ا هدفش در زندگی به کار بردن اصل لذ. تواند آزادانه هر طور که خواست زندگی کندمی
در این جهـان بینـی،   . گرددنفع طلبی شخصی در جهت حداکثر کردن ثروت و مصرف می

 .معیار رفاه و سعادت میزان ارضاي لذات جسمی است
 

                                                
1. Deism 
2. Deus 
3. Humanism 



 103/  هاي اسالمتحلیل میزان سازگاري پارادایم توسعه نئوکالسیک با آموزه

  

  

بـه   1فردگرایـی که در دوران مدرنیتـه شـکل گرفـت، مفهـوم     » اومانیسم«از خالل مبانی 
مفهوم و هویت مسـتقل   ،بر اساس چنین مفهومی، انسان خودش به تنهایی معنی .وجود آمد

و منـافع فـرد بـر     ها به صرف انسان بودنش برخوردار استدارد و از تمامی حقوق و آزادي
روش شناسی فرد گرایانـه نـوعی   « :کندمارك بالگ تصریح می. منافع اجتماع اصالت دارد

افرادي است که بـا توجـه بـه محـدودیت هـاي فنـی و       تالش براي استخراج رفتار اقتصادي 
در ایـن   .)1384دادگـر، ( ».امکانات تولید به دنبال حـداکثر کـردن مطلوبیـت خـود هسـتند     

تواند به سمت توسعه حرکت کندکـه تنهـا بـه فکـر خـود و کسـب       دیدگاه انسان وقتی می
  .منفعت خویش باشد

  عقالنیت ابزاري -3
تعبیر مردم عادي با اقتصـاددانان  . اختالف نظرهاي فراوان وجود دارد  2در رابطه با عقالنیت

در شرایط عادي عقالنیت به معناي انجام کاري با وجـود توجیـه   . از عقالنیت متفاوت است
مـارك بـالگ   . شـود کافی و یا به کارگیري ابزاري مناسب براي رسیدن به هدفی تلقی مـی 

قالنیت به معناي اقدام به نوعی انتخـاب مبتنـی بـر    از دید اقتصاد دانان ع«کندکه تصریح می
  .)1380بالگ،(» .ترجیحات کامل به شرط وجود اطالعات کامل و بدون هزینه است

. عقالنیت بعد از دوره رنسـانس و بـا ظهـور مدرنیتـه مفهـوم جدیـدي بـه خـود گرفـت         
در . داننـد مـی  نئوکالسیک ها بر مفاد عقل ابزاري تأکید دارند و عقل را تابع و خادم غرایـز 

عقالنیت ابزاري اهمیتی ندارد که منشأ ترجیحات چیست و یا ارزش آنها چقدر است؛ بلکه 
فقـط مالحظـه نفـع    « : گویـد هـابز در ایـن بـاره مـی    . مهم حداکثر کردن نفع شخصی اسـت 

عقل انسان در تحلیل نهایی بنـده و خـدمتگزار   .... تواند انگیزه رفتار آدمی باشدشخصی می
پس تنها وظیفه اش جستجوي عواملی اسـت کـه بتوانـد شـهوات او را ارضـا      . تشهوات اس

  .)1382عزتی، و دادگر(» .کند و در خدمت انسان قرارگیرد

                                                
1. Individualism 
2. Rationality 
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  )پوزیتویسم(اثبات گرایی-4
 هنجـاري  اقتصـاد  از اثباتی اقتصاد تفکیک نئوکالسیک، اقتصاد بر گرایی اثبات تأثیرات از

 اسـت  شـده  انجـام  گرایـی  اثبـات  فلسفه در واقعیت از ارزش جداسازي طبق کار این. است
  .)1384دادگر،(

علم گرایی روش علوم طبیعی را براي تحقق . گرایی استمبناي پوزیتویسم، روحیه علم
اساساً علوم طبیعی در نگاه پوزیتویسم از . شماردهاي معرفت، کافی و الیق میتمامی عرصه

  .)1381،و دیگران اتبی(ارج و احترام زاید الوصفی برخوردار است 
. به بعد به کلـی اخـالق را از اقتصـاد جـدا کردنـد      1930ينئوکالسیک ها بویژه از دهه

شـد علـوم   ادعـا مـی  . استدالل این است که امور اخالقی غیر علمی است و اعتبـاري نـدارد  
طبیعی به موفقیت هاي زیادي دست یافتـه، علـت ایـن پیشـرفت را هـم دوري از اخـالق و       

داننـد؛ پـس اگـر قـرار اسـت علـوم اجتمـاعی مثـل         مبناي ریاضیات و تجربه می استواري بر
هر پرسشی که به وسیله علم «.اقتصاد هم پیشرفت کند باید روش علوم طبیعی را پیش گیرند

شود بایستی پاسخی داشته باشد، که صحت وسقم آن به وسیله تجربه قابل اقتصاد مطرح می
  .)1992کالندر،( ».تعیین باشد
چنانچه هیـوم  . به تاجایی ارزش پیدا کرد که حتی اعتبار اخالق را به تجربه دانستندتجر

از نظـر وي هـر سیسـتم    . بـرد روش تجربی را براي تفکر در موضوعات اخالقی به کـار مـی  
اخالقی که بر اساس واقعیت عینی و مشاهده حسی بنا نشده باشد، گرچـه هشـیارانه و دقیـق    

به طور کامل نسبت به هـدف  «بدین ترتیب علم اقتصاد  .)1382اسپنسر،( گرددباشد طرد می
و از هـر موضـع اخالقـی خـاص و یـا      «. )1935رابینـز، ( ».شـود طرف و خنثی میمختلف بی

 .)1953فریدمن،( ».شودقضاوت هاي ارزشی مستقل می
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  فروض صریح
   پس از بررسی فروض ضمنی بـه دو فـرض صـریح پـارادایم توسـعه نئوکالسـیک پرداختـه       

  رقابت کامل  -2    حداکثر سازي مطلوبیت و سود-1  .شودمی
جـویی نفـع   زیر بناي فلسفی این دو فرض، فروض ضمنی به ویژه اومانیسم، فردگرایی و پی

  .باشدشخصی مادي می
  حداکثرسازي مطلوبیت وسود

همان گونه که قبالً ذکر شدطبق فرض عقالنیت، اشخاص در جهت منافع خود معقول رفتار 
منظـور از  . باشـند سان مصرف کنندگان در پی حداکثرسـازي مطلوبیـت مـی   کنند؛ بدینمی

کننـده از مصـرف کـاال و خـدمات بدسـت      مطلوبیت هم رضایت خاطري است که مصرف
ــی ــتند   .)1378فرجــی،(آورد م ــی حداکثرســازي سودهس ــم  درپ ــدگان ه ــس . تولیدکنن پ

لیدکاال، ارضاي نیازها و امیال و پی درعملکرد نظام اقتصادي نئوکالسیک نکته اصلی در تو
  . باشدجویی نفع شخصی می

  رقابت کامل 
گرچه از دیرباز مطرح بوده، آدام اسمیت نخستین کسی است کـه ایـن مفهـوم را بـه      رقابت

گوید دولت نباید در بازار دخالـت کنـد؛ در ایـن صـورت     وي می. صورت دقیق بیان نمود
این فعالیت هـا  » دست نامرئی«خواهند کرد؛ یک  افراد بر اساس منافع خصوصی خود عمل

کندو در نتیجه منافع جامعه تأمین خواهدشد و منجر به افزایش مستمر ثروت را هماهنگ می
  .گرددو رشد در جامعه می

وقتی گروهی براي دستیابی به امکانات اقتصادي با یکدیگر مبارزه کنند و هر کـدام در  
روشـن اسـت کـه زیربنـاي     . قابت صورت گرفتـه اسـت  پیشی گرفتن بر دیگران بکوشند، ر

  .)1376رنانی،(رقابت به این معنا اصالت دادن به تعقیب منافع شخصی بوسیله هر فرد است 
آنهـا  . با ظهور اقتصاددانان نئوکالسیک رقابت به طرز دیگري تعبیرشد 19از اواخر قرن 

ون بـر اسـاس تئـوري تعـادل     اکنـ . کردنـد رقابت را به ساختار وضع تعادلی بازار تعریف می
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توان بـازاري دانسـت کـه شـامل تعـداد زیـادي بنگـاه        نئوکالسیک، یک بازار رقابتی را می
کنند، اطالعات کامل و تحرك آزادانه برقـرار  است، همگی دقیقاً کاالي یکسانی تولید می
تواننـد  اند که بـه طـور فـردي نمـی    قدر کوچکاست و این بنگاه ها در برابر اندازه بازار آن

  .)1375تفضلی،(هیچ تأثیري بر قیمت بگذارند 
زیرا هـر عامـل   . دانندنئوکالسیک ها رقابت مذکور را در اوضاع تعادلی باعث رشد می

اقتصادي با تمام توان به دنبال گرفتن فرصت ها از دیگران است، که الزمه این امر اسـتفاده  
   .)1383نیا،معصومی(از تکنیک هاي برتر و روش هاي پیشرفته تر خواهدبود 

 .فروض ضمنی و فروض صریح پارادایم نئوکالسیک نشان داده شده است )1( در نمودار

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 فروض ضمنی و فروض صریح پارادایم نئوکالسیک ) :1(نمودار

پارادایم توسعه 
 نئو کالسیک

حداکثر سازي 
 مطلوبیت

حداکثر سازي 
 سود

 رقابت کامل

 دئیسم

 اومانیسم

 عقالنیت ابزاري

 اثبات گرایی

  سازخداي ساعت 
 خداي بدون نظارت و هدایت

  اصالت بعد مادي انسان
  )پی جویی نفع شخصی( فردگرایی 

 نفی شخصی ناسازگار با نفع اجتماعی

  جدایی اخالق و اقتصاد
 کمی سازي افراطی اقتصاد

 عقل تابع امیال و غرایز

 فروش صریح فروش ضمنی
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  سازو کارهاي توسعه 

  کارآمدي نیروهاي بازار
بعـد  . با پیدایش دئیسم، این مکتب مبناي فکري مکاتب اقتصادي از جمله نئوکالسیک شد

  هـا از حاکمیـت  در فلسـفه، فیزیـوکرات    دئیسـم   در اروپا و ظهـور مکتـب    صنعتی  از تحول
قانون طبیعی و نظم و همـاهنگی آن سـبب   . گفتند سخن بر رفتارآدمی  طبیعی  قوانین  بالمنازع

قـانون  (وکار بازار بدون نیاز به هیچ نیروي خارجی مـاورایی  ساز. تعادل خودکار خواهدشد
اي به انجامد و هر نوع مداخلهبه تعادل خودکار می) دولت(یا زمینی ) گذاري و تشریع الهی

  .)تاعیوضلو و حسینی، بی(و دور شدن از وضع بهینه خواهدبود ي تغییر مشیت الهی مثابه
هاي منطق آزاد سازي بازارها، وارد کردن میزان بیشتر رقابت و انعطاف پذیري به تمام جنبه

آزاد کردن بازارها در تعیین قیمت ها، در متناسـب بـودن عرضـه    . باشدفعالیت اقتصادي می
هـا هزینـه هـاي    فراهم کردن شـرایطی اسـت،که قیمـت   وتقاضا نهفته است و بنابراین اصل، 

مبادالتی کـه بـا ایـن قیمـت هـا صـورت گرفتـه باشـد، کاالهـا و          . فرصت را انعکاس دهند
   .)1378میر،( دهدخدمات را به سوي حداکثر تولید و یک آهنگ رشد بهینه سوق می

  عدم دخالت دولت
معتقد است نتیجه اي جز انحراف از داند و پارادایم نئوکالسیک دخالت دولت را مجاز نمی

ي هماهنگی و نظم نیروهاي بازار خودبه خود ایجاد کننده. تعادل و ناکارایی نخواهد داشت
دولت فقط در مواردي که باعث انحراف در کارکرد کـارگزاران اقتصـادي نشـود،    . هستند

نتقـالی امکـان   هاي اهاي مقطوع و پرداختمجاز به دخالت است و این از طریق اخذ مالیات
موارد شکست بازار و عدم تحقق رقابت کامل از دیگـر مـوارد مجـوز دخالـت     . پذیر است
تولیـد کـاالي عمـومی مثـل نظـام حقـوقی، دفـاع، حمـل و نقـل، آمـوزش و           . دولت است

تحقیقات، انحصارها، پیامدهاي خارجی، اطالعـات نـاقص از مـوارد اصـلی شکسـت بـازار       
  .)1376هانت،(هستند 
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 لـذا معتقدنـد دولـت   . دانندها نابرابري اقتصادي را منشأ و انگیزه فعالیت میسیکنئوکال
. شودنباید به منظور توزیع درآمد دخالت کند؛ زیرا که این دخالت منجر به عدم کارایی می

از طرفی اگر دولت دخالت کند، هزینه هاي اختالل ناشی از دخالت از منافع افـزایش رفـاه   
جو ضد عدالت در ادبیات توسعه توسط آرتورلوئیس در  .)1376هانت،( تجاوز خواهد کرد

   صـراحتاً  » تئـوري  رشـد اقتصـادي   «لوئیس در کتاب خـود بـا عنـوان    . ایجاد شد 1955سال 
   .)1955لوئیس،(» .توزیعباید دقت کرد که مسأله اصلی ما رشد است و نه «: نویسدمی

رشـد کـه حتـی بعضـی از اقتصـاددانان      توجه بر رشد و توسعه بدون عدالت  چنان فراگی
دکتـر محبـوب الحـق    . به این دیدگاه پیوسـتند  -علی رغم تأکید اسالم بر عدالت -مسلمان 

بر کشورهاي عقب مانده واجب اسـت کـه بـا آگـاهی و ایمـان فلسـفه رشـد را        «: نویسدمی
کنند و باید بپذیرند و از همه افکار توزیع عادالنه و دولت رفاه تا آینده اي دور صرف نظر 

» .مندشـوند تواننـدبهره درك شود،که از این گونه نعمت ها فقط کشورهاي توسعه یافته مـی 
  .)1963الحق، محبوب(

توانـد بـه رشـد    مـی  1دولت باید براي تحقق توسعه فشار وارد کند، تنها این فشار بزرگ
صـنایع   هـا در شـماري از  این فشار بزرگ بایـد بـا مـوجی از سـرمایه گـذاري     . کمک نماید

گذاران خصوصی مایـل بـه   سرمایه گذاري کالنی که سرمایه. بزرگ سرمایه بر حاصل شود
ها معتقدند این فشار بزرگ اگرچه با ضربه به قشر فقیر همراه باشد، نئوکالسیک . آن نیستند

و اگـر ایـن رشـد از سـرعت کـافی      . گـردد باز ارزشمند است؛ زیرا که به رشـد منتهـی مـی   
گردد و در نهایت مشـکالت  در نهایت پول از اغنیا به طبقه فقیر سرازیر میبرخوردار باشد، 

  .)1383چپرا،(فقر و توزیع درآمد حل خواهدشد 
  تجارت خارجی آزاد   

کند و در این قلمـرو  توجه خود را به تجارت معطوف می ،مکتب نئوکالسیک براي توسعه

                                                
1. Big Push 
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هاي نئوکالسیکی درباره تجارت و تحلیل. ورزدبر رشد مبتنی بر افزایش صادرات تأکید می
تواننـد بـه طـور متقابـل از     شـودکه کشـورها مـی   سیاست صنعتی شدن با این قضیه آغاز می

یعنـی منحنـی امکانـات    –فرصـت تجـارت، حـق انتخـاب هرکشـوري      . تجارت منتفع شوند
باز شدن بـازاري جدیـد بـه روي اقتصـاد یـک      . )1376هانت،( دهدرا افزایش می -مصرف
دهد، درآمـد  فع حاصل از تخصص و تقسیم کار را در سطحی وسیع گسترش میکشور منا

ي تمایل بیشتر به پس انداز و نـرخ رشـد بـاالتر، افـزایش     برد و در نتیجهکالن ملی را باالمی
   .)1382متوسلی،(سازد انباشت سرمایه را ممکن می

د بـین المللـی   نظریه پردازان این مکتب اصل مزیت نسبی را توجیهی بـراي تجـارت آزا  
آن را عنوان کـرد، جایگـاهی در    1817این اصل از زمانی که دیوید ریکاردو در . دانندمی

وري ه کند، تفاوت هاي نسبی بهراصل مزیت نسبی بیان می. تفکر اقتصادي پیدا کرده است
تفاوت هاي فناوري بـین دو کشـور   . گرددنیروي کار بین دو کشور منجر به مبادله کاال می

شودکه زمینه تجارت متقابل سودآور را ممکـن  وري میه به تفاوت هاي نسبی در بهر منجر
  .)1378میر،(سازد می

امـروزه تفـاوت هـایی در    . باشـد اصل مزیت نسبی امروزه قابل تعمیم بر شرایط فعلی می
فناوري، کیفیت عوامل تولید، صرفه جویی هاي ناشی از مقیاس و یـا تفـاوت در الگوهـاي    

   .)1378میر،(در مزیت نسبی یک کشور نقش دارند مصرف نیز 
بنابراین سرعت باالي رشد اقتصادي، افزایش مستمر ثروت و رسـیدن بـه حـداکثر رفـاه     
مادي بدون توجـه مبنـایی بـه توزیـع درآمـد و تحقـق عـدالت هـدف توسـعه در پـارادایم           

 .   ده استنشان داده ش 2سازوکارها و اهداف توسعه در نمودار  .باشدنئوکالسیک می
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  نئوکالسیک  توسعه الگوي سازوکارها و اهداف: )2(نمودار 
 یافته هاي تحقیق: منبع

  هاي اسالممقایسه تطبیقی پارادایم نئوکالسیک با آموزه
دین حق، سنت تکوینی و طریقه اي است که نظام خلقت مطابق آن است و فطـرت بشـر او   

مالك کارایی و تطابق دین در جوامـع بشـري، پاسـخگو    . کندرا به پیروي ازآن دعوت می
  .)1387پیشگر،(باشد ابل نیازهاي اساسی میبودن دین در مق

توان تعریف جامع از دین بر این اساس می. باشددر عصر حاضر دین حق جز اسالم نمی
  :برگزیده براي این پژوهش را به صورت زیر بدانیم

دین مجموعه احکام و عقاید و ارزش هایی است که از سـوي خداونـد بـراي هـدایت     «
ــا و  ــأمین ســعادت دنی ــده اســت   بشــر و ت ــازل گردی ــامبر اســالم ن ــر پی مصــباح ( ».آخــرت ب

  .)1380یزدي،
دینی مانند اسالم که بعدهاي گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادي دارد و فقط مشتمل 

چنانچـه  . بر توصیه هاي اخالقی و عبادي نیست، ارتباط محکمی با پیشـرفت و توسـعه دارد  

 هدف توسعه

 رفاه مادي

و  حداکثر سازي مطلوبیت عدالت هدف فرعی 
در بلند  حصول آن

و  مدت از طریق ساز 
 کار سرریز شدن

     سرعت باالي رشد
 => افزایش مستمر ثروت  =>

 ساز و کار توسعه

الگوي توسعه 
 نئو کالسیک

آزاد سازي 
 بازار

 اصالت نیروهاي بازار

دخالت محدود 
 دولت

  ورود در مواقع شکست یازار
  دخالت دولت در انحصار طبیعی

فشار براي  =>سپاسگذاري کالن 
  نابودي قشر فقیر =>تحقیق توسعه 

تجارت 
 بر میناي اصل مزیت نسبی خارجی آزاد
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  :فرمایندهم می) ره(امام خمینی 
سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی است که بـراي تمـام    اسالم داراي«

ابعاد و شئون زندگی فردي و اجتماعی قوانین خاصی دارد و جز آن را براي سعادت جامعـه  
  .)1358موسوي،( ».پذیردنمی

لذا در ادامه با استفاده از آموزه هاي دین اسالم به معرفی فروض ضمنی، فروض صریح 
گردد؛ به طوري کـه ایـن اجـزا متقـارن بـا معرفـی پـارادایم        توسعه اقدام می و سازوکارهاي

  . نئوکالسیک باشد

  فروض ضمنی از دیدگاه اسالم

  خداشناسی توحیدي -1
در فلسفه اسالمی توحید زیر بناي همه عقاید و احکام است؛ لذا مهم ترین ویژگی الگـوي  

گوناگونی دارد، ولی در این قسمت خداشناسی در اسالم ابعاد . است» خدامحوري«اسالمی 
فقط شناسایی رابطه خداوند با جهان طبیعت و انسان، که بـه نحـوه رفتـار اقتصـادي مـرتبط      

  .است، مدنظر قرارگرفته است
  رابطه خدا با جهان

  از خلقـت   هسـتی، پـس    خداوند در عالم  مداخالت  کهاست   ها، ایندئیست  اصلی  استدالل
  شـده   استدالل، فرض  در این. است  آفرینش  در دستگاه  وجود نقص  پذیرش  معنايهاولیه، ب
ناچـار بایـد     او بـه   بعدي  مداخله  پس ؛ نموده  خلق  را  یکباره  هستی  عوالم  خداوند تمامی  که
نیست،   عیبی  و در خلقتش  است  خداوند حکیم  که چون و باشد   عیبی  نمودن  برطرف  براي
خداوند جهان  .است  نشده  اثبات  چیزي  چنین  کهدر حالی. دنخواهد بو  مداخله  ینا  به  نیازي

  خلقـت   پرونـده . طبیعت را با همه اجزایش خلق کرده است و خلقت همچنان استمرار دارد
 اسـت   و دینامیـک   جریـانی   پدیـدة   دیگـر، خلقـت، یـک     بیـان   و بـه   همیشه، باز اسـت   براي

شـوند و فاعـل همـه آنهـا     هر لحظه در عالم طبیعت امـوري ایجـاد مـی    زیرا. )تاحسینی، بی(
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  .کند پیدا نمی یتموضوع  ، اصالً»مداخله«  مفهوم  بنابراین .)1386یوسفی، (است  خداوند
   سـپاس خـدایی را کـه هرگـز مـرگ او را فـرا       «: فرماینـد حضرت علی علیه السالم مـی  
» .دیدي دارد که پیش از آن وجود نداشـت گیرد؛ زیرا که او در هر لحظه اي خلقت جنمی

  .)ق.ه329کلینی،(
بسـیار بـه کـار    » رب«در قرآن تعبیـر . خداي رب معنا و مفهوم ندارد ،طبق آموزه دئیسم

ربوبیـت بـه معنـاي تـدبیر و     . در زبان عربـی رب بـه معنـی تربیـت کـردن اسـت      . رفته است
ناي آن است که خدا تدبیر اطالق کلمه رب بر خداوند به مع. باشدساماندهی یک شیء می

  . امور را بر عهده دارد و پرورش دهنده و مراقب آنها پس از خلقت است
در تـدبیرش شـریکی   » «وال ِنـد لـه فـی ربوبیتـه    « :می فرماینـد  علیه السالم حضرت علی

  .)ق.ه1386مجلسی،(» .ندارد

  رابطه خدا با انسان
باشد؛  انسان  را بی نیاز از ئوکالسیک میمکتب دئیسم که زیربناي فلسفی پارادایم توسعه ن 

داند و معتقد است که عقل انسان به تنهـایی قـادر اسـت هـم سـعادت و      هدایت خداوند می
ــدف را دارد       ــه ه ــیدن ب ــراي رس ــافی ب ــایی ک ــم توان ــد و ه ــایی کن ــال خــود را شناس کم

سـان را  از منظر اسالم خداوند پس از خلقت همواره در کنار بشراسـت و ان  .)1375تفضلی،(
  .تشریعی و تکوینی: مند نموده استاز دو نوع هدایت بهره

منظور از هدایت تکوینی انسان، به فعلیت درآوردن استعدادها و به کمال رسـاندن آنهـا   
 .که البته این نوع از هدایت مخصوص انسان نیست و بـه تمـام موجـودات تعلـق دارد    . است
» لَّ شَیء ذي اَعطی کُ ا الّ نّ ديقالَ رب ه م لقَه ثُ پروردگار ما همـان  :گفت) حضرت موسی(«1»خَ

بـه وي عطـا   ) آن گونـه کـه سـزاوارش بـود    (کسی است که به هر موجودي، آفـرینش اورا  
  ».کرده،سپس هدایتش نمود

                                                
 .50آیه طه سوره -1
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ها از هدایت ویژه خداوند یعنـی هـدایت تشـریعی هـم     افزون بر هدایت تکوینی، انسان
ه معناي نشان دادن راه کمال و سعادت دنیـا و آخـرت   هدایت تشریعی ب. گردندمند میبهره

پس ایـن نگـرش نیـاز بـه وحـی و نبـوت  در       . از طریق پیامبران یا حجت هاي بیرونی است
  . کندکشف عناصر و اجزا نظام اقتصادي را اثبات می

  انسان را به دست خـود آنهـا و در پـی جـویی نفـع شخصـی       تفکر مبتنی بر دئیسم روزي
کس بایـد بـا دنبـال کـردن نفـع شخصـی در بدسـت آوردن حـداکثر روزي و         هر.  داندمی

مطلوبیت ناشی از آن تالش کند؛ حتی اگر این مستلزم زیر پاگذاشتن منفعت هاي اجتماعی 
خداوند «. در جهان بینی اسالم تقدیر معیشت و روزي انسان ها به دست خداوند است. باشد

ونیزخداونـد بـراي بنـدگان بـا تقـواي خـود        1».دهدحساب روزي میبه هرکس بخواهد بی
ـن حیـثُ ال   ( کننـد هـایی کـه گمـان نمـی    امتیاز دیگري قرار داده که روزي آنان را از راه م

  .می دهد2)یحتسب
ها نقش کار وتالش در دست یابی بـه روزي  اکنون سوال این است که آیا با این آموزه

داونداز طریق اسباب و وسـایلی کـه   گردد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که خمحو می
ی رساند و قرار نیست که نظام علّدر عالم هستی قرارداده است، مقدرات خود را به انجام می

ـبب «: فرمایندچنانچه حضرت علی علیه السالم می. و معلولی جهان لغو گردد س لِّ شیء کُ ؛ل 
ش  یکـی از  پـس کـار و تـال    .)1382ري شـهري، محمـدي  (» .براي هر چیزي سببی هسـت 

اسباب  تعیین روزي است؛ بر همین اساس در اسالم بسیار بر کار و تالش تاکید شـده و بـه   
  . السالم هم شاهد بر این مدعاستشود، که سیره ائمه اطهار علیهمعنوان ارزش شناخته می

نهـج البالغـه، ضـمانت رزق و     114روایت زیر از حضرت علی علیـه السـالم در خطبـه    
خداوند روزي شما را ضمانت کرده و ...« .دهدنار لزوم کار و تالش نشان میروزي را در ک

را به کار و تالش امر نموده است، پس نباید روزي تضمین شده را برآنچه کـه واجـب    شما

                                                
 .27آل عمران آیه -1
  .3طالق آیه -2
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  »...شده مقدم دارید
نکته دیگر اینکه علل و اسباب امور از جمله روزي انسان ها، محصور در علل و اسـباب  

ـ مادي نیست؛ بل دعـا،  . وجـود دارد  -مـادي و معنـوي   -یکه در عالم هستی دوگونه نظام علّ
  .ایمان و اطاعت از خدا و صدقات از عوامل مؤثر در افزایش روزي است

  اصالت انسانیت انسان-2
کند ولی براي هرچند انسان در این دنیا زندگی می. خداوند انسان و جهان را بیهوده نیافرید

ست، تا هدف خویش را از زندگی بهـره بـرداري از امکانـات مـادي     این دنیا آفریده نشده ا
نهج البالغـه   31دنیا قرار دهد؛ بلکه انسان طبق بیان صریح حضرت علی علیه السالم در نامه 

لقت لآلخره ل«: استبراي جهان آخرت خلق شده  دنیاانَّما خُ تو براي آخرت خلق شـده » «ل-

  .»اي نه براي دنیا
ما خَلَقت الجِنَّ « نسان قرب به خداوند و رسیدن به مقام رفیع عبودیت استکمال نهایی ا

دونِ یعب الّا ل االنس خداونـد   . »جن و انسان را جز براي اینکه مرا عبادت کنند، نیافریـدم «1»و
  .عبادت و اطاعت را وظیفه بندگان قرار داد و نتیجه آن را  پاداش آخرتی قرار داده است

در . فعلی، بلکه در هر نیتی بایـد ایـن هـدف غـایی را در نظـر داشـته باشـد       مؤمن در هر 
گاه هدف از تالش اقتصادي را  رفـاه مـادي کـه خـالف     ساحت فعالیت هاي اقتصادي هیچ
نظام اقتصادي اسالم باید به نحوي سامان یابد که انسـان را  . دستورات الهی باشد، قرار ندهد

در اتخاذ سیاست هـاي کلـی اقتصـادي    . دیک سازدنز) بندگی خدا(به هدف غایی آفرینش
   .)1380رشاد،(جامعه هم حتماً باید هدف کلی و غایی در نظر گرفته شود 

هاي اقتصادي در ابعاد خرد وکالن، موجب گیري هدف خلقت انسان در فعالیتبنابراین پی
ي بین اسـالم  ي اقتصادکارهاي توسعهتفاوت هاي بسیاري در رفتارهاي اقتصادي افراد و راه

 .و سایر مکاتب خواهدشد

                                                
  .56ذاریات -1
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عنـوي  در نگرش اسالمی انسان موجودي دوبعدي است؛ بعد مادي انسان بدن او و بعـد م 
. باشدحقیقت انسان همان روح اوست و بدن انسان ابزاري در اختیار روح می. روح است او

  . همین بعد معنوي و روحانی انسان او را از سایر موجودات متمایز کرده است
اعـم از جمـاد و نبـات و     –ي وجود و واقعیتش با همه موجـودات دیگـر   انسان در نحوه

انسان یا به عبارتی مجموعه اعضاء و جـوارح بـدنی ماننـد     "شخص"متفاوت است؛  -حیوان
انسـانی او   "شخصیت"ولی از نظر روحی و معنوي که بعداً . آیدحیوانات، بالفعل به دنیا می

سازد، موجودي بالقوه است؛ ارزش هاي انسانی او در زمینه وجـودش بـالقوه موجـود    را می
   .)1386مطهري، (باشد است و آماده روییدن و رشد یافتن می

ه به همین جهت است که پیامبر اکرم صلی ین معرفـی  علیه وآله وسلم انسان ها را چن اللّ
ه«: کنندمی هب و الفضَّ مـردم معـادنی ماننـد     .)ق.ه1386مجلسی،(» النّاس معادن کَمعادن الذَّ

در واقـع  .حضرت به بالقوه بودن شخصیت انسان هـا اشـاره دارنـد    . معادن طال و نقره هستند
  .شوند و باید آن را به فعلیت برسانندهمه انسان ها با این گنجینه درونی آفریده می

شود این است که چه رابطـه اي میـان ایـن دو بعـد انسـان      کنون مسئله اي که مطرح میا
اي میان زندگی حیوانی و انسانی او یا میان زندگی مـادي و فرهنگـی   وجود دارد؟ چه رابطه

  او وجود دارد؟آیا یکی از این دو اصل و دیگري فرع است ؟
ن دارد، نگرش اومانیسـتی یـا   در پاسخ باید گفت نگاهی که مکتب نئوکالسیک به انسا

باشد که بر اساس آن انسانیت انسان به هیچ وجه اصالت ندارد و تنهـا بعـد   اصالت انسان می
انسان به تأمین زندگی مادي  و غم با این نگرش تمام هم. حیوانی و مادي انسان اصالت دارد

ش رشد نماید و گذرد و انسان باید صبح تاشب کار کند تا کاالیی بدست آورد و جسممی
همانند حیوانات از حداکثر لذت بهره مندشود و اگر چنین شرایطی براي انسان حاصل شـد  

در نتیجـه بعـد انسـانی در زنـدگی بشـر دچـار نقصـان و        . به توسـعه هـم دسـت یافتـه اسـت     
اش موجـودي  ي اسـتعدادهاي انسـانی  گردد؛ به گونه اي که آدمی باید با همهاضمحالل می
و منفعت طلب شود و هیچ چیـز بـراي او جـز خـودش و منفعـتش اهمیـت        صرفاً خودخواه
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   .)1386جوادي آملی،( نداشته باشد
از آنجایی که زیربناي رقابت، اصالت خود حیوانی و تعقیب منافع شخصی اسـت، پـس   

تواند مبناي ایدئولوژي آزادي و رقابت کامل افراد و عدم دخالت این نگرش اومانیستی می
  .توسعه نئوکالسیک باشددولت در مکتب 

گوید سیر تکاملی انسـان از حیوانیـت   در مقابل این دیدگاه، دیدگاه اسالم است که می
انسان در آغاز وجود خویش جسـمی مـادي   . یابدشود و به سوي انسانیت کمال میآغاز می

در دامـن جسـم او    "روح انسـان ".شوداست؛ با حرکت تکاملی تبدیل به جوهر روحانی می
حیوانیت انسان به منزله النه و آشیانه اي است که انسـانیت  . یابدشود و تکامل میه میزایید

   .)1385مطهري،(یابد او در آن رشد و تکامل می
اسالم به بعد جسمانی توجه دارد و براي آن ارزش قایل است؛ چون امور مادي را بـراي  

ارزشـمندي روح اوسـت،   داند ولـی ارزش اصـلی انسـان بـه     بقا، رشد و تکامل ضروري می
   1.داندتاجایی که خداوند متعال روح را متعلق به خود می

دانـد و انسـان را بـه احیـا و     در واقع اسالم امور مادي را پلی براي رسیدن به انسانیت مـی 
خواهـد ابتـدا در آن سـوي تمـایالت حیـوانی،      خوانـد و از او مـی  اهتمام بعد انسانی فرا مـی 

ایـن اهتمـام بـه    . را بشناسد و به معرفت خویشتن حقیقی نایل شـود  هاي واقعی خودخواسته
خود با دیدگاه خودخواهانه فرد گرایـی فـرق دارد؛ چـون در بسـیاري از مواقـع الزم اسـت       

گردد، صـرف نظرکنـد   براي دستیابی به خود واقعی از منافع مادي که به خود حیوانی بر می
   2.وآنها را به دیگران واگذارد

یابیم که در اسالم هـم نـوعی توجـه بـه فردیـت انسـان       به مطالب مذکور در میبا توجه 

                                                
ن روحی : فرمایدمی 29در سوره حجر آیه -1 م فیه نفختالزم به ذکر است که خداوند متعال جسم » و از روح خودم در او دمیدم«و

درکلمه روحی اضافه تشریفاتی است و به خاطر شـرافت و عظمـت   »ي«بلکه  و روح ندارد که قسمتی از روح خود را به انسان بدهد
 .دهدروح ،خدا آن را به خود نسبت می

  .9و انسان آیه  9رجوع شود به سوره حشرآیه -2
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  :مطرح است ولی فردیت اسالم با فرد گرایی اومانیستی چند تفاوت عمده دارد
باشد؛ به طـوري کـه هـر دو بعـد مـادي و معنـوي یـا بـه         دامنه فردیت در اسالم وسیع می-1

گیرد به طوري که خـود حیـوانی   ر قرار میعبارت دیگر هر دو خود حیوانی و انسانی مد نظ
  .ظرفی است براي رشد و تکامل خود انسانی

اهتمام به خود واقعی و انسانیت بر خود حیوانی ترجیح دارد، تا جـایی کـه گـاهی بـراي     -2
  .رسیدن به انسانیت الزم است از منافع مادي چشم پوشی گردد

گی رویارویی بـا دیگـران حاصـل    تفاوت عمده دیگرفردگرایی در دو دیدگاه در چگون-3
تالش انسان مؤمن براي کمال وجودي اش نه تنها با کسب منفعت دیگران تعارض . شودمی

ندارد، بلکه نوعی توافق بین آنها وجود دارد؛ زیرا که خود واقعی مـرجح بـر خـود حیـوانی     
ب است و بر همین اساس مفاهیم ایثار، گذشت و فـداکاري از منفعـت هـاي خـود در مکتـ     

عـد انسـانی        . کنـد اسالم معنا و مفهوم پیدا می در واقـع دیـن بـا زدودن غبـار خودخـواهی، ب
تواننـد بـه شـکلی واقعـی بـه ارتبـاط و       کنـدو آنـان مـی   ها را آشکار میوفطرت پاك انسان

همکاري وتعاونی که با منفعت جویی اومانیسـتی  . همکاري عمیق با افراد جامعه دست یابند
  .)1386ادي آملی،جو(قابل جمع نیست 

  .قطعاً باوجود این تفاوت ها در فردگرایی مفهوم، مبانی و اهداف توسعه متفاوت خواهد بود

 انسان مسئول
انسان در جهان بینی اسالمی مقام واالیی دارد که از میان همه آفریدگان الهی انتخاب شـده  

  .در زمین انتخاب گردیده است 1انسان خلیفه و جانشین خدا. است
 »رضه الئف فی االَ م خَ ذي جعلکُ اوست آن کس کـه شـما را در ایـن سـرزمین     « 2»والَّ

  .»جانشین گردانید

                                                
البته در مفهوم جانشینی انسان  همواره نوعی تساهل و تسامح رخ داده است وگرنه مصداق جانشین خدا در روي زمـین بـه معنـاي    -1

  .باشدحقیقی انسان کامل می
  .39فاطرآیه -2
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کند که جانشین وظایف خود را نسـبت بـه آنچـه بـه عهـده      ماهیت جانشینی ایجاب می
اوست به خوبی انجام دهد زیرا که انسان از جهت رفتارهاي اقتصـادي و غیـر اقتصـادي در    

  .را جانشین قراد داده، مسئول است مقابل کسی که او
ـم    « ه قـوا لَ ـنکم و اَنفَ نوا م ذین آم یه فَالَّ فین ف ستخلَ م م سوله و اَنفقوا مما جعلکُ ر باهللاِ وآمنوا

کبیرٌ ) جانشـین (از آن ) اسـتفاده (به خدا و پیامبراو ایمان آورید، و از آنچه شما را در « 1»اَجرٌ
  .»دیگران کرده انفاق کنید

  2.ن جانشینی و مسئولیت براي آزمایش بشر و دست یابی به کمال استای
دانـد و در پیگیـري نفـع    مکتب نئوکالسیک انسان را مالک مطلق مال و قواي خود مـی 

شخصی هـیچ محـدودیتی، مگرنفـع شخصـی دیگـران نـدارد و در نتیجـه در فعالیـت هـاي          
اما بـا پـذیرش   . مطرح نیست اقتصادي آزادي دارد و لذا جایگاه اصیلی  براي حضور دولت

دیدگاه اسالم و آزادي محدود و انسان مختار و مسئول، جایگاه بخش خصوصـی و دولـت   
  .شوددر کنار هم پذیرفته می

  عقالنیت نظري و عملی-3
   عقالنیت، ابزار تصمیم گیري انسان بـراي رفتارهـاي اقتصـادي در چـارچوب خـاص تلقـی      

امـا   .)1382عزتـی،  و دادگـر (رفتـار عقالنـی گوینـد     رفتار مطابق این چارچوب را. شودمی
به طـور  ( تفاوت در این چارچوب منجر به بروز تفاوت در عقالنیت از منظر اسالم و اقتصاد

  .شده است) خاص نئوکالسیک
  

  سطوح عقالنیت دراسالم

عقـل  : گـردد عقالنیت در اسـالم حـوزه وسـیعی دارد کـه بـه دو قسـمت کلـی تقسـیم مـی         

                                                
  .7حدید آیه -1
  .165رجوع شود به انعام آیه-2
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  .نظري،عقل عملی
پـردازد و قضـا و   این سطح از عقالنیت به بررسی امور نظري می): معرفتی(عقالنیت نظري)1

شود، زیرمجموعه هاي ایـن نـوع از عقـل    مسایل ختم می» نبودن«یا » بودن«داوري او نیز به 
جـوادي  (دهـد  عبارت از وهم، خیال و حس است که مراحل مختلف اندیشه را تشکیل می

  .)1386آملی،
در تنظـیم  . پـردازد نظري به شناخت فلسفه حیات و موقعیـت انسـان درآن مـی   عقالنیت 

 و تعمق نظري، عقل وظیفه ترینمهم. کندرابطه انسان با جهان و با خداي متعال نقش ایفا می
 جایگـاه  شـناخت  هسـتی،  باخـالق  ارتبـاط  درك آن، اسرار کشف ، آفرینش نظام در تأمل
  .است آفرینش نظام ایتغ و مقصد فهم و نظام، این در انسان

در توسـعه وتمـدن اسـالمی     .باشـد  مـی  عقالنیـت  دیگـر  انـواع  مبـدأ  عقل نظري منشـأ و 
هاي انسان باید بـه نحـوي در   عقالنیت ابزاري مسبوق به عقالنیت نظري است و کلیه تصمیم

  .)1379عیسوي،(عقالنیت معرفتی توجیه داشته باشند 
است کـه بـاالتر از سـطح تجربـه و علـوم حسـی       از عقل نظري به حکمت نیز تعبیر شده 

ایـن در   . )1378رحـیم پورازغـدي،  ( عمدتاً به معارف عقلی و شهودي مستنداسـت و  است
هاي انسانی در تئـوري توسـعه نئوکالسـیک جـدایی     حالی است که، منشأ بسیاري از بحران

گرفـت کـه    توان سراغاوج این نظر را در نظریات هیوم می. عقل عملی از عقل نظري است
امروزه  متدینین مغرب زمـین بـر     .)1382اسپنسر،(کند هر نوع عقالنیت غیر حسی را رد می

. این باورند که راه دین و ایمان از راه عقل و معرفت جداست و باب عقل نظري بسته اسـت 
  . معاد محال است و درك عقلی از مابعد طبیعه، مبدأ

. باشـد ه نشانگر این سطح از عقالنیـت مـی  و روایات بسیاري وجود دارد ک 1آیات قرآن
ولی االلبـاب        « ـاُ ل هـارِ لَآیـات یـلِ و النَّ الف الَّ اخـت االَرضِ و و ـموات ی خَلـقِ السنَّ فمسـلماً  »«ا

                                                
  .5،جاثیه10،ملک10،نحل 176،اعراف164رجوع شود به آیات بقره -1
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سوره ».درآفرینش آسمان ها و زمین و گردش شب وروز، براي خردمندان نشانه هایی است
  .190آل عمران آیه 

ه الجنان«: امام صادق علیه السالم سب بِ ه الرَّحمان و اکتُ د بِ بِ قلُ ما ع عقل آن چیـزي  » «الع
  .)ق.ه329کلینی،(» .است که بوسیله آن خدا پرستیده شود و بهشت به دست آید

بایـدها و  «پـردازد و داوري او از سـنخ   این عقل به بررسی امور عملی می: عقل عملی )2
حـق  . باشـد اعتباري است که جمع آن حقوق می حاصل نتایج این عقل، حق. است» نبایدها

ــت، مســکن، ــی   ...  آزادي،مالکی ــی م ــی بررس ــل عمل ــه در عق ــواردي اســت ک ــوداز م . ش
هاي عقل عملی شهوت و غضب است که توسط آنهـا مراحـل مختلـف عـزم و     زیرمجموعه

  .)1386جوادي آملی،(گیرد اراده شکل می
  :عقل عملی خود شامل دو قسم است

در تفکـر لیبـرال   . در اسـالم راه عقـل از اخـالق جـدا نیسـت     : اخالقـی عقالنیـت   -الف
 فقـط  عقـل  کـار . ها جداست، راه عقل غیر ارزشـی اسـت  نئوکالسیک حوزه عقل از ارزش

 را اهـداف  آن بـه  رسـیدن  راه است و اهداف به نیل وسایل و ابزار بهترین تعیین و تشخیص
 داشـته  قضـاوتی  آنهـا،  گذاريارزش و اهداف خود مورد در آنکه بی نماید، می سازماندهی

در اسـالم   .)1379عیسـوي، (دهـد   مـی  انجام آدمی امیال عقل، از پیش را قضاوت این. باشد
تنظـیم امیـال و    عقالنیت اخالقی جایگاه ویژه اي دارد و در تنظیم رابطه انسان با انسـان و در 

  . یابدغرایز شأنیت می
به نقل از امـام صـادق علیـه السـالم کـه      » سپاهیان عقل وجهل«روایت مفصل و معروف 

 "حـب دنیـا  "بسیاري از فضایل اخالقی را از برکات عقل و رذایل اخالقی و در رأس همـه  
شـمرد  یعنی اصالت لذایذ مادي بدون توجه به معنویات و اخالق را از آثار فقدان عقـل مـی  

  .)ق.ه329کلینی،(
ـواه    «: امام علی علیه السالم- ـن غَلـب ه لُ م ـدنیا    العاق ـع آخرتـه بِ بِ ـم ی ري محمـدي  (» و لَ
عاقل کسی است کـه بـر هـواي نفسـش غلبـه کنـد و آخـرتش را بـه دنیـا          «. )1382 شهري،
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  .»نفروشد
عقالنیت اخالقی طبق سخن معصومین در تضـادي آشـکار بـا عقالنیـت ابـزاري اسـت،       

در حـالی  چنانچه عقل ابزاري تابع غرایز است و پیروي از هواي نفس عین عقالنیت اسـت،  
  .که در اسالم عقل و هواي نفس در مقابل یکدیگر قرار دارند

قلـه  « : امام علی علیه السالم- ع ـعف لی ضَ دلیلٌ ع فسه نَ خـودبینی دلیـل   » «اعجاب المرء بِ
  .)ق.ه329کلینی،(» .سست خردي است

داننـد، درحـالی کـه در عقالنیـت     در اینجا هم حضرت خود بینی را از کمبود عقل مـی 
  .گرایی و خودبینی دلیلی بر عقالنیت است ابزاري نئوکالسیک فرد

عقل ابزاري یـا معیشـتی کـه از معیشـت خـانواده تـا اقتصـاد ملـی         : عقالنیت ابزاري -ب
عقل در محاسـبات معیشـتی جهـت نیـل بـه دنیـایی آبـاد،        . گیردومسایل مدیریتی را فرا می

سـهم مهمـی از شـاخص هـاي     . کنـد اقتصادي شکوفا و زندگی مرفه نقش خود را ایفـا مـی  
پیشرفت و توسعه یافتگی به این سطح از عقالنیت مربوط است؛  که در معارف اسـالمی بـه   

  .شودنام عقل معاش از آن نام برده می
عقالنیت ابزاري گرچه الزم وضروري اسـت ولـی بـدون پشـتوانه سـطوح قبلـی، مفیـد        

 اعمال بارترینباشد زیان حکمت از نقطعم که عقالنیتی را هم قرآن دلیل در همین به. نیست
   .)1379عیسوي، ( 1بپندارند کنش و عمل نیکوترین را آن چند هر کند؛معرفی می

ــه « : امــام علــی علیــه الســالم- عاشمقــدیراً ل م تَ ه ــنَ ــاس عقــالً اَحس ــلَ النّ فضَ محمــدي             (» اَ
  ».عاقل ترین مردم کسانی اندکه در امر معاش محاسبه گر هستند« .)1375 ري شهري،

العلمِ و التَّجارب«: امام علی علیه السالم- ریزَه تَزید بِ قلُ غَ لع عقل نیرویی درونی اسـت  » «اَ
    .)1375ري شهري،محمدي ( »گرددکه با علم و تجربه افزون می

ممکن است عقل در هریک از مراحل فوق متوقف شـود؛ مـثالً در عقـل نظـري امکـان      

                                                
 .106تا 103آیه  سورة کهف-1
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نیـز ممکـن اسـت شـخص بـراي      . داردکه اندیشه شخص به حس یـا وهـم او محـدود شـود    
تشخیص انگیزه خود، از عقلی کمک بگیرد که آمیخته به شهوت و غضب باشد؛ کمااینکه 

در این حالت هرچند به ظاهر تعقـل  . ددهدرعقالنیت ابزاري نئوکالسیک این اتفاق رخ می
بیه « : السالم چنین عقالنیتیبه فرموده امام صادق علیه. صادق است، اما عقل راستین نیست شَ

قل الع یست بِ لَ قل و الع   .»شبیه عقل است ولی عقل نیست؛ بِ
عقل راستین در جایی است که عقل نظري با رهبري بر وهم، خیـال و حـس بـه درك     

با رهایی از غضب و شهوت ها به تنظیم انگیـزه هـا همـت     یشود و یا عقل عمل کلیات نایل
  .)1385جوادي آملی،(گمارد 

  نقد اثبات گرایی-4
پس از تأثیر پوزیتویسم بر پارادایم نئوکالسیک، اقتصاد بـه صـورت علمـی چـون فیزیـک      

صـاد بـا   اما از آنجایی که اقت. تصور گردید و به همین جهت سعی در ریاضی سازي آن شد
دانـش هـاي انسـانی    . رفتار و عملکرد انسان ها سروکار دارد، پس جزء علـوم انسـانی اسـت   

  . بدون شناخت حقیقت انسان، تحلیل علمی و تحقق عینی نخواهند داشت
    نظریات علوم انسانی بـا علـوم طبیعـی تفـاوت هـایی دارنـد؛ برخـی از ایـن تفـاوت هـا           

  :)1381کرمی و پورمند،(از  اند عبارت
روابط حاکم بر رفتارها در حوزه علوم انسانی، اختیاري و همراه بـا آزادي نسـبی اسـت؛    -1

لذا در رفتار فردي و جمعی انسان ها امکان تغییر وجود دارد، درصورتی که روابط در علوم 
  .طبیعی مانند فیزیک و شیمی جبري و تخلف ناپذیرند

سـت و عنصـر اراده و انتخـاب آگاهانـه     عامل اصلی در رفتار انسان ها ایده و هـدف آنها -2
  .مانع افعال جبري است

گذارد و هرگونه تغییـر درآنهـا   عقاید، بینش ها و افکار در اعمال و رفتار انسان ها اثر می-3
  .گرددمنجر به تغییر در رفتارها می

تواننـد زمینـه سـاز علـوم انسـانی      مـی )پارادایم هاي متفـاوت (افکار و بینش هاي متفاوت -4
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  .اوتی باشندمتف
ها سروکار دارد و ایـن رفتـار هـم ناشـی از افکـارو      باتوجه به اینکه اقتصاد با رفتار انسان

منطـق و  باشد،خالصه کردن این عوامل در یک بعدکمی امري بـی می... عقاید و فرهنگ و
  .نادرست است

دبراي رازکوانتوم و علوم طبیعی اسالمی،کاربر«ولید االنصاري در مقاله اي تحت عنوان 
دهدکه تابع مطلوبیت تک بعدي، برخالف ادعاي به تفصیل نشان می 1»نظریه اقتصاداسالمی

فراهم آورد کـه بتوانـد خـود را بـا تمـامی      » ابزاري اکتشافی«نئوکالسیک ها نتوانسته است 
هاي دینی وفـق دهـد؛ زیـرا ایـن تـابع صـرفاً بـراي دامنـه         ارزش هاي معقول از جمله ارزش

  . ت غیر اخالقی مبتنی بر لذت گرایی کاربرد داردخاصی از ترجیحا
الزم به ذکراست که کاربرد ریاضیات در اقتصاد امري ضـروري اسـت، امـا ریاضـیاتی     
کردن نظریه هاي اقتصاد صرفاً به دلیل علم نمایی این نظریه به دور از توجه به مبانی فلسـفی  

   .)1384دادگر،(و فکري آن،غیر معقول است 

  و اخالق  اقتصادرابطه 
اما پس از آن بـا  . امري طبیعی و علمی بوده است  20همراهی اقتصاد و اخالق تا اوایل قرن 

   .)1385 نمازي و دادگر،(ریاضی سازي اقتصاد مسئله جدایی اقتصاد از اخالق مطرح شد 
امروزه دوباره برخی از اندیشمندان به همراهی اخالق و اقتصاد اذعان دارنـد و معتقدنـد   

. اقتصاد اصوالً از اخالق تولید شده و تداوم آن نیز به همراه اخالق کارسـاز خواهـدبود  که 
عـد اخالقـی   . اقتصاد داراي دومنشأ اخالق و مهندسـی اسـت  : گویدآمارتیاسن می امـروزه ب   

  .)1385نمازي و دادگر،( رنگ شده که این باعث تضعیف علم اقتصاد گردیده است کم
فیـت اخالقـی را در خـود دارد؛ زیـرا کـه در آن مادیـات و       اقتصاد اسـالم بیشـترین ظر  

                                                
و سید عقیل حسینی موجود  الزم به ذکر است که این مقاله در کتاب فلسفه اقتصاد اسالمی، تالیف و ترجمه دکتر حسین عیوضلو-1

  .است
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انسان در تعالیم اسالم فقط با دعـا، نمـاز و روزه بـه خـدا     . معنویات پیوند عمیقی باهم دارند
جوید، بلکه عرفی ترین و عادي ترین امـور زنـدگی او ماننـد معـامالت و تـأمین      تقرب نمی
اشد و موجبات پیشـرفت روحـی و معنـوي    تواند نردبان قرب او به سوي خداوند بمعاش می

  . اش را فراهم کند
اما اینکه ارتباط مـاده و معنویـت در جامعـه چگونـه خواهـد بـود؟ در قسـمت اصـالت         

شـود و بـه سـوي انسـانیت     انسانیت انسان بیان شدکه سیر تکاملی انسان از حیوانیت آغاز می
کند، براي جامعه هـم صـادق   یاین اصل عالوه براینکه در مورد فرد صدق م. یابدکمال می

دهد که تکامل روح در دامـن جسـم و   تکامل جامعه نیز عیناً به همان صورت رخ می. است
نطفـه جامعـه بشـري  بیشـتر بـا      . گیـرد تکامل انسانیت فرد در دامن حیوانیت او صـورت مـی  

ه عـ شود و جنبه هاي فرهنگی و معنوي جامعه بـه منزلـه روح جام  نهادهاي اقتصادي بسته می
همان طور که میان جسم و روح تأثیر متقابل هسـت، میـان روح جامعـه و جسـم آن     . است

یعنی میان نهادهاي معنوي و نهادهاي مادي آن چنین رابطه اي برقرار است و سیر تکاملی از 
   گردد و بـه سـوي نهادهـاي معنـوي و روحـانی تکامـل      نهادهاي اقتصادي و مادي شروع می

   .)1385مطهري،(یابد می
در آموزه هـاي اسـالم بـین ایمـان و تقـوا و عوامـل مـادي چـون رزق و روزي ارتبـاط          

ازطرفی . شودارتباطی دوطرفه که هر یک موجب بهبود دیگري می. تنگاتنگی برقرار است
دانند و از طرف دیگـر رفـاه مـادي و داشـتن زنـدگی      تقوا را موجب افزایش رفاه مادي می

به عنوان . گردداري بهتر، رشد و تعالی انسانیت معرفی میداقتصادي خوب عاملی براي دین
  .شودنمونه چند آیه از قرآن کریم ذکرمی

رض« - م برکات منَ السماءو االَ لیهِ تحنا ع قوا لَفَ نوا و اتَّ ري آم هلَ القُ نَّ اَ لَو اَ و اگر مـردم  » « 1و
       از آســمان و زمــین برایشــان شــهرها ایمــان آورده و بــه تقــوا گراییــده بودنــد، قطعاًبرکــاتی 

                                                
  .96اعراف آیه-1
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  .»گشودیممی
در معناي برکت کثرت  .شودبرکات جمع برکت به موهبت هاي ثابت و پایدار گفته می

از ایـن آیـه   . شـود برکات شامل برکت هاي مادي و معنوي می.و خیر و افزایش وجود دارد
تقـوا باشـند تـا مشـمول     اهل ایمان و ) اهل القري(باید اکثریت جامعه -1شود کهاستفاده می

سرمایه گذاري روي فرهنگ معنوي جامعه، بازده اقتصـادي دارد   -2.الطاف و برکات شوند
  .)1374قرائتی،(

ه مخرجاً«- ل لَ جع تَّقِ اهللاَ ی ن یم ب* وحتسیثُ ال ی ن حم قه رزی هرکس از خدا پـروا  « 1»و
کنـد بـه او روزي   ی که حسابش را نمـی دهد و از جایکند براي او راه بیرون شدنی قرار می

نشـان دادن راه خـروج از مشـکالت    ) 1:شوددر این آیه دو اثر براي تقوا بیان می. »رساندمی
  .گمانکسب روزي ازراه بی) 2

چگونه تقوا بر افـزایش رزق وروزي و رفـاه مـادي اثرگـذار اسـت؟ ایـن اثرگـذاري از        
  :دوجنبه قابل دقت است

قـوا و اخـالق محـوري در معـامالت اقتصـادي منجـر بـه کسـب         رعایت ت: اثرمستقیم-1
بندي کاال ، مانع از قـرار دادن  براي مثال رعایت تقوا در صنعت بسته. گردددرآمد بیشتر می

. شـود بندي میمحصوالت سالم و با کیفیت در معرض دید و محصوالت معیوب در ته بسته
ت محصول شده، فروش و سود مـادي  این اثر مستقیم تقواست که باعث بسته بندي یکنواخ

  .دهدرا افزایش می
خداوند وعده داده است که اگر تقوا پیشه کنید، از مسـیرهایی کـه از   : اثرغیرمستقیم-2

اینجاسـت کـه   . کند، به افزایش روزي مبادرت نمایدطریق عوامل مادي به ذهن خطور نمی
چـه بسـا از عوامـل مـادي بسـیار      آید و دامنه اثر گذاري آن هـا  عوامل غیر مادي به میان می

  .بیشتر است

                                                
  .3و2طالق آیه -1
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  :احادیث 
دانـد وکمبـود نعمـت هـاي     روایاتی که در آنها رفاه مادي را مقدمه رشد و رفاه معنوي مـی 

  .کنددنیوي را موجب تضعیف ارکان تدین جامعه معرفی می
ــلی   ــرم ص ــامبر اک ــه پی ــلم   اللّ ــه و س ــه و آل ــی   «:علی ن ــوي اهللا الغَ ق ــی تَ لَ ــون ع الع ــم ع ن« 

   .»براي تقواي خداوند بی نیازي چه خوب یاوري است« .)1367حرعاملی،(
ه پیامبر اکرم صلی ینـه   «: علیه و آله و سلم اللّ بنـا و ینَ ال تَفرق ب بز و نا فی الخُ م بارِك لَ له الّ

رایض ربنّا دینا فَ ینا و ال اَ لَّ بز ما ص برکـت   خدایا نـان را برمـا بـا   «. )1367حرعاملی،(» فَلوال الخُ
تـوانیم نمـازبخوانیم و   گردان و بین ما ونان جـدایی نـیفکن؛ زیـرا کـه اگـر نـان نباشـد نمـی        

 .»واجبات پروردگارمان را اداکنیم

شـود، اسـالم   عالوه بر ارتباط دو بعد ماده و معنویت که منجر بـه رد اثبـات گرایـی مـی    
مالزمـات  . ه اسـت مجموعه اي از دستورات مستقیم اخالقی براي اقتصادي آباد وضع نمـود 

، سلسـله  )حالل،حـرام، مسـتحب،مکروه و مبـاح   (مربوط به احکام و شریعت در امور مـالی  
       اخالقیات و هنجارهـاي ایجـابی وسـلبی بـه تقویـت نـوعی اخـالق کسـب و کـار مبـادرت          

  .)1385نمازي و دادگر،(ورزند می
باشـد، مفهـوم   وي مـی لذا با این نگرش اسالمی که فرد وجامعه داراي دو بعد مادي ومعن
پیشرفت بایـد  . گرددپیشرفت در اسالم هم متفاوت از پیشرفت و توسعه در سایر مکاتب می

اي از زندگی اجتماعی را طـی کندکـه بـا    بشر ممکن است، دوره. در هر دوبعد انجام گیرد
اش مرحلـه یـا   همه پیشرفت هاي فنی و تکنیکی، از نظر معنویات انسانی نسـبت بـه گذشـته   

کما اینکه توسعه اقتصـادي امـروز چنـین وضـعیتی را     .حلی به انحطاط کشیده شده باشدمرا
منداست کـه فـرد و جامعـه    اي ارزشاز دیدگاه اسالم توسعه. براي بشر به همراه داشته است

  .در هر دو بعد مادي و معنوي رشد داشته باشند
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  فروض صریح از دیدگاه اسالم

  مطلوبیت تعدیل شده
باشد؛ زیرا که غریزه ر زندگی در پی کسب لذت و دوري از درد و رنج میانسان همواره د

         سـید محمـد بـاقر صـدر در ایـن بـاره       . حب ذات، غریـزه اي اساسـی در نهـاد انسـان اسـت     
حـب ذات غریـزه اي اسـت کـه فراگیرتـر و مقـدم تـر از آن ، غریـزه اي نمـی          « :نویسدمی

شعبه هایی از آن هستند؛ به طوري که در بردارنـده   تمام غریزه هاي انسانی فروع و. شناسیم
غریزه زندگی انسان است؛ بنـابراین حـب ذات انسـان باعـث حرکـت وي بـراي زنـدگی و        

   .)1373صدر،( ».شودبرآوردن نیازهاي غذایی و مادي اش می
آیات قرآن و احادیث هم شاهد بر این مدعاست کـه اسـالم نـه تنهـا بـا بهـره منـدي از        

محبـت و عشـق بـه    « .نمایـد لفتی ندارد، بلکه بـه اسـتفاده از آن هـا تشـویق مـی     ها مخالذت
خواستنی هایی چـون همسـر و فرزنـدان و امـوال فـراوان از طـال و نقـره، اسـبان نشـاندار و          
چهارپایان و کشت و زراعت براي مردم آراسته شده است؛ اینها کاالي زندگی دنیا است و 

   .1»خداست که بازگشت نیکو نزد اوست
مؤمن باید : نهج البالغه می فرمایند390امیرمؤمنان حضرت علی علیه السالم در حکمت 

شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند، زمانی بـراي نیـایش و عبـادت پروردگـار، زمـانی      
براي تأمین هزینه زندگی و زمانی براي واداشتن نفس به لذت هایی که حالل اسـت و مایـه   

  .زیبایی است
ها بر توافق همه انسان ها بر غریزه حب ذات و کسب لذت و رفع درد، همه انسانافزون 

دهند؛ زیرا که ایـن مهـم   لذت برتر و پایدارتر را هم بر لذت زود گذر و ناپایدار ترجیح می
  .باشدامري فطري می
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  اقسام لذت
ن منجر به نوع نگرش به انسا. تعبیر لذت در هر مکتبی ریشه در مبانی فلسفی آن مکتب دارد

از آنجایی کـه انسـان داراي  دو بعـد جسـم و     . شودها میارزش گذاري متفاوت براي لذت
باشد، و درك لذت با بعد روح و غیر ماده امکان پذیر است، سه نـوع لـذت بـراي    روح می

  :وي متصور است
لذت هـاي غیـر مـادي دنیـایی ماننـدعلم دوسـتی، عـزت طلبـی،         -2لذت هاي مادي -1

لذت هاي غیر مادي غیـر دنیـایی    -3...از نیایش و ارتباط با ائمه معصومین وآرامش حاصل 
عـدهاي     لذت هایی هستند که با توجه به تصور برخورداري از بقاي روح پـس از مـرگ و ب

  .)1386هادوي نیا، ( تواندآن را در خود احساس کندناشی از آن، هر انسانی می
جـویی نفـع   یسـتی هـرکس بـه دنبـال پـی     در دیدگاه نئوکالسیک بر اسـاس فلسـفه اومان  

سازي مطلوبیت و لـذت حاصـل از مصـرف کـاال اسـت؛ ولـی       شخصی و در نتیجه حداکثر
  . شوندها فقط محدود به لذت هاي مادي میلذت

  لذت در اسالم 
  :گردددر اسالم با قید شروطی حداکثرسازي لذت و مطلوبیت پذیرفته می

هاي مادي دنیایی را کسب  رضا و خشنودي الهی فرد مسلمان باید هدف نهایی از لذت -1
هاي دنیایی وسیله و ابزاري براي رعایت استفاده از نعمت. و رسیدن به قرب پروردگار بداند

  .تقوا و عبادات الهی باشد
بنمایـد کـه از   در به کارگیري از نعمت هاي پروردگار و کسب لـذت نهایـت دقـت را     -2

حضرت علـی علیـه السـالم در حکمـت     . چشم بپوشد هاي حرام و خالف فرمان الهیلذت
کمترین حق خدا بر شما این است که از نعمت هاي الهی در «: نهج البالغه می فرمایند 330

  .»گناهان یاري نگیرید
هـا  عالوه بر استفاده از لذت هاي مادي، اسالم انسان را دعوت بـه گسـترش دایـره لـذت    -3

  .نمایدمی -و غیر دنیایی اعم از دنیایی-هاي غیر ماديیعنی لذت



 129/  هاي اسالمتحلیل میزان سازگاري پارادایم توسعه نئوکالسیک با آموزه

  

  

» و ر طَعمهتَغی م ی بنٍ لَ یرِ آسنٍ و اَنهار من لَ تّقونَ فیها اَنهار من ماء غَ الم د عتی و ه الَ نَّ ثلُ الجم
لشاربین ذّه ل ن خَمرٍ لم وصف بهشتی کـه بـه پرهیزکـاران وعـده داده شـده، چنـین       » «..اَنهار

ب صاف وخالص که بدبو نشده است و نهرهایی از شیر که در آن نهرهایی است از آ: است
  .1»که مایه لذت نوشندگان است) طهور(طعم آن تغییر نیافته است و نهرهایی از شراب 

پـذیري بـه   در آیه نشان دهنده ایـن اسـت کـه در آخـرت لـذت     "لذت"استفاده از واژه 
دنیـایی، لـذت    گردد و در بینش قرآنی افزون بـر لـذت هـاي   صورت امري فطري حفظ می

هاي آخرتی هم مطرح است و لذت و بهره اهل تقوا از دنیا و آخرت قابـل قیـاس بـا لـذت     
  .)1386نیا،هادوي( محدود مادي گرایان نیست

  سود تعدیل شده 
بر پایه نظریات نئوکالسیکی انگیزه فرد در تولید و سـرمایه گـذاري صـرفاً حـداکثر سـازي      

دیدگاه از انسان دارد مقصود از سـود هـم فقـط سـود     سود است و بر اساس تعریفی که این 
مادي شخصی است؛ زیرا که انسان باید به دنبال نفع و لذت شخصی خود باشد و مقصود از 

  . لذت نیز لذت مادي دنیایی است
در اسالم مسئله حداکثر سازي سود مطرح است و در روایات فراوانی از پیشوایان دینـی  

حضور در صحنه کسب و کار از آنان خواسته شده  و و تالش عالوه بر تشویق مردم به کار
امـام  . که در پی کسب روزي حالل کار مبادالتی که بیشترین سـود را دارد انتخـاب کننـد   

از حرفه خود  صلی اهللا علیه و آله و سلممردي نزد رسول خدا «: فرمودند علیه السالمصادق 
بپرداز و به هرکـدام  ) هاي مختلف( به خرید و فروش کاال: حضرت فرمودند. شکایت کرد

آیـد کـه   از ایـن روایـت  بـر مـی     .)1367حرعـاملی، (» . که سود بیش تري داشت ادامه بده
تجارت و کسب وکار وسیله اي براي امرار معاش است و بدون در نظـر گـرفتن سـود، ایـن     

 کسب سود در مکتـب اسـالم   ،اما براي حسن اجراي امور بازرگانی. شودغرض حاصل نمی
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زیـرا بازرگـانی و تولیـد هـم     . مستلزم رعایت چارچوب هاي قانونی و اخالقی خاصی است
  .باشدمانند سایر مسائل اقتصادي وسیله اي براي دستیابی به اهداف عالی انسانی می

علی رغم اینکه تولید به همراه سود، مورد قبول اسالم و مشروع است، اما آنچه در تولید 
حوریت نیازهاي اساسی و حیاتی جامعه است؛ زیرا تا نیازهاي حیاتی اصالت دارد، تولید با م

  .و ضرور جامعه تأمین نشود، صرف منابع در امور دیگر خالف مصلحت عموم است
تـرین مقیـاس هـا و    در تفسیر صـنایع مهـم   1در سخن گرانبهایی  علیه السالمامام صادق 

هار اصل براي تولید کـاال را معرفـی    ایشان چ. ضوابط اسالمی براي تولید را اشاره کرده اند
  .کنندمی

  اصل احتیاج عمومی -1
  اصل سودمندي عمومی -2
آنچـه کـه مایـه ایسـتادگی و سـبب پایـداري و       «قـوام یعنـی   :  اصل قوام بودن اجتماعی-3 

اي باشـد کـه   تولید در جامعه باید به گونه .)1384عیوضلو،( ».باشدیابی میاستواري و سامان
مـثالً تولیـد   . پایداري و دوام فرد و جامعه هم از نظر مادي و هـم از نظـر معنـوي باشـد    مایه 

     سـازد و تنهـا گروهـی از مـردم     هـاي اسـراف مـی   کاالهاي تجملی که جامعه را گرفتـار دام 
  .)1384حکیمی،(تواند موجب قوام اجتماع شود توانند، مزه آسایش را بچشند، نمیمی

  ي هاي عمومی توده هاپاسخگویی به نیازمند-4
برخالف نگرش محدود و مادي نئوکالسیک که فقط منفعت شخصی و کسب سود  بیشـتر  
را در تولید مد نظر دارد؛ این دیدگاه منفعت هاي عمومی جامعه و نیازهاي اجتماع را بر هر 

و از آنجایی کـه سـود مفهـوم گسـترده اي دارد و     . داندگونه سود مادي شخصی مرجح می

                                                
و انواع مختلف آالتی که مردمان به آنها نیاز دارند و از آنها سود می برند و مایه قـوام زنـدگی اسـت، وسـیله اي بـراي دسـت       ...«-1

پرداختن به کار باهمگی اینها و تعلیم دادن آنها چه بـراي خـود و چـه بـراي دیگـران حـالل       .استیافتن به همه نیازمندي هاي دیگر 
 .32،فصل 6الحیاه،ج».... است
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گردد؛ افزایش منفعت عمومی، ازدیاد منفعت شخصی را هم د دنیایی و آخرتی میشامل سو
  .گرددمنجر می

  رقابت سالم 
همان گونه که رقابت در نگرش اقتصاد بازار در انسان شناسی ریشه دارد و تعقیب منفعـت   

شخصی هدف انسان اقتصادي است، در اسالم هم مبانی انسان شناسی منحصر به فـرد منجـر   
  .گرددبه رقابتی متفاوت از رقابت اقتصاد بازار می

مورد  1، بلکه طبق آیات قرآنیرقابت چنانچه در امور مثبت باشد، نه تنها نکوهیده نیست
ها سـابِقونَ «. تأکید هم هست م لَ ه و یرات سارعونَ فی الخَ ی آنـان کـه در کارهـاي    » «2اولئک

  ».گیرندشتابند و از دیگران پیشی میخیر می
به معنی کوشش و تالش دو یا چند نفـر بـراي پیشـی     "مسارعت"از  "یسارعون "کلمه 

تایش و در سـ یک هدف اسـت و در کارهـاي نیـک قابـل      گرفتن از یکدیگر در رسیدن به
  .)1375مکارم شیرازي،(کارهاي بد نکوهیده است 

در عین حال که قرآن شتاب و رقابت در کار نیک را مـی سـتاید ولـی رقابـت در کـار      
  .کندزشت و تجاوز را منع می

»      کلهـم ـدوانِ و اَ الع ـاثمِ و ـی ال سـارعونَ فم ی نه ري کَثیراً م ـئس مـا کـانوا     و تَ بِ ـحت لَ الس
و بسیاري از آنان را می بینی که در گنـاه و تجـاوز و حـرام خـواري خـود مـی       « .3»یعملونَ

  . 4».دهندشتابند، همانا بد است اعمالی که انجام می
ـزِّ الــدنیا و     « :فرماینـد در ایـن زمینـه حضـرت علـی علیـه السـالم مـی        ـوا فـی ع س فـال تَنافَ

دیگر رقابت  ها و افتخارهاي دنیایی با یک در راه رسیدن به عزت« .)1367حرعاملی،(»فَخْرِها

                                                
 .48،مائده 148،بقره90، انبیا 133،آل عمران114رجوع کنید به سوره آل عمران -1
  .61سوره مومنون آیه - 2
 .62سوره مائده آیه - 3
  .41، مائده آیه 176آل عمران آیه ونیز رجوع کنید به سوره - 4
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  .»نکنید
شود، حال سـؤال اساسـی   در آیات قرآنی سبقت و رقابت در امور خیر مجاز شمرده می

  گردد؟ تواند باشد وآیا رقابت در مال هم شامل خیر میاین است که منظور از خیر چه می
  :چند نکته الزم استدر پاسخ به این سؤال توجه به 

خیرهـا، امـوري هسـتند کـه در جهـت      . گـردد امور به دو دسته خیر و شر تقسـیم مـی  -
حرکت انسان و جامعه انسانی به سوي سعادت الزم اند و امور شـر، امـوري هسـتندکه مـانع     

بر این اساس رقابـت در خیـرات در حقیقـت رقابـت در انجـام مصـالح       . چنین حرکتی باشد
  .براي رسیدن به سعادت استفردي و اجتماعی 

  .در چند آیه از قرآن کریم به مال تعبیر خیر اطالق شده است -
»  سـاکینِ و الم تامی والیاالَقربینَ و ینِ و لوالد فَل یرٍ م من خَ ل ما اَنفقتُ سئلونک ماذا ینفقونَ قُ ی

بیل ال و مایه سودمنديم(کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو هرخیريازتو پرسش می«. »ابنِ الس (
که انفاق کنید باید براي پـدر و مـادر و نزدیکـان و یتیمـان و نیازمنـدان و در راه مانـدگان       

  .1»باشد
 »شدید یرِ لَ ب الخَ حل ه   2».مال دارد)خیر(و وي عالقه شدید به » « و انّ
هم سعادت انسان در دستیابی به مقام عبودیت و بندگی است و سعادت جامعـه در فـرا   -

ایـن  . باشدآمدن زمینه هاي الزم براي حرکت اختیاري همه انسان ها به سوي سعادتشان می
براین اساس اگـر تولیـد،   . امر جز از راه عمل به آموزه ها و احکام اسالم امکان پذیر نیست

توزیع یا صرف مـال در چـارچوب احکـام شـرع و در راه سـعادت انسـان و جامعـه باشـد،         
 ات و در غیـر ایـن صـورت رقابـت و تعـاون بـر گنـاه و فسـاد اسـت         مصداق رقابت در خیر

  .)1387میرمعزي،(
پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم و نیز حضرت علـی علیـه السـالم در زمـان صـدر      

                                                
 .215، آیه  بقره -1
 .8، آیه عادیات- 2



 133/  هاي اسالمتحلیل میزان سازگاري پارادایم توسعه نئوکالسیک با آموزه

  

  

توان به اسالم مدتی تشکیل حکومت دادند، با بررسی تاریخی شرایط بازارآن زمان هم، می
به خصوصیات بازار در زمان حضرت علـی علیـه السـالم     اگر. نوع بازار مطلوب دست یافت

گردد رجوع شود، شباهت فراوانی میان بازار مطلوب اسالم و بازار رقابت کامل مشاهده می
تـوان بـازار اسـالمی را    امـا نمـی  . یابیمو آن را در تضادي آشکار با شرایط انحصاري در می

زار رقابت کامل نئوکالسـیک مسـئله عـدم    مطابق با رقابت کامل بدانیم زیراکه پایه اصلی با
دخالت دولت و تعادل خودکار دائمی است؛ که این در بـازار مطلـوب اسـالم مـورد قبـول      

  .نیست
  :با توجه به مطالب مذکور براي بازار اسالمی دو سطح قابل تصور است

تر و مصرف بـراي ارضـاي امیـال درچـارچوب      رقابت درتولید براي کسب سودبیش-1
شـود و  مـی   دراین صورت، فضـاي بـازار فضـاي آرام و امنـی    . می، وجود داردضوابط اسال

هـا دولـت اسـالمی نیـز موظـف بـه        دهد؛ البته کنار ایـن  اخالق، روح مبادالت راتشکیل می
علیه وآله وسلم و حضرت  اهللا گونه که رسول اکرم صلی نظارت وهدایت بازار است؛ همان

ن است که دراین صورت آثارمثبت رقابت وجوددارد؛ روش. دادند امیرعلیه السالم انجام می
اجنبه باشدمی»رقابت سالم« چنین وضعیتی بازار. هاي منفی آن مفقوداست ام.  

ها بر اساس تعاون انجام گیرد نه رقابت، وضعیت آرمـانی تحقـق خواهـد     اگر فعالیت-2
گـرفتن مصـالح   در این صورت، ایثار دیگران بر خود و مقدم داشتن آنـان و در نظـر   . یافت

بازار تعاون «توان را می این وضعیت. ها و مبادالت را تشکیل خواهد داد امت، اساس فعالیت
) 3( در ادامه نمودار .)1383نیا، معصومی( باشدکه این بازار مطلوب اسالم می.نامید»همگانی

  .فروض ضمنی و صریح را از دیدگاه اسالم نشان می دهد
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   فروض ضمنی و صریح از دیدگاه اسالم: ) 3(نمودار
  یافته هاي تحقیق: منبع

  ساز وکارهاي توسعه          

  تعدیل شده بازارآزاد سازي 
تخصیص منابع، . در اقتصاد اسالم نقش بازار و دولت توأمان همواره مورد تأکید بوده است

سازماندهی تولید و دادوستد و توزیع درآمد از برایند نیروهاي بازار، مبتنی بر اخالق فردي 
آزادي اقتصـادي بـازار در کـادري     .)1389نوراحمـدي، (پـذیرد  و کنترل دولـت تـأثیر مـی   

دهـد کـه آزادي   محدود از نظر اسالم پذیرفته شده است و تاریخ جوامع مسلمانان نشان مـی 
  .هاي جامعه در کنار سیستم قانونی تضمین شده استاقتصادي توسط سنت

یکـی محـدودیت   . کنـد شهید صدر دو نوع محدودیت براي آزادي اقتصادي مطرح می
است که از طریـق تربیـت اسـالمی و     ذاتی که منظور از آن ایجاد معنویت صحیح در انسان

دیگـري  . آیـد توسعه صفات اخالقی مانند خیر و احسـان در انسـان مسـلمان بـه وجـود مـی      

 صریحفروش  فروش ضمنی

  توسعه مبانی
از نظر اسالم    

  مطلوبیت
 تعدیل شده

  سود
تعدیل شده   

سالم و رقابت 
 تعاون

مسئول  انسان 
  انسان انسانیتاصالت 

  در دایره وسیع پی جویی نفع شخصی
 سازگار با نفع اجتماعینفی شخصی 

  اخالق و اقتصاد پیوند قضاوتهاي ارزشی
 در کنار تجربه اصالت وحی

 توحید
  خالق و ربخداي 

  هدایت تکوینی و تشریعی
 خداي رازقریال قیم، مالک

 عقالنیت 
  معرفتی
  اخالقی
 ابزاري
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  :شودمحدودیت عینی است که خود به دو دسته تقسیم می
  حرمت ربا و احتکار:هایی که در شریعت اسالمی مطرح شده مانندممنوعیت-1
  .)1373صدر،(ز مصالح عمومی و نگهداري آن دخالت دولت در اقتصاد براي حمایت ا-2

هاي اسالمی ، استانداردهاي اخالقـی، نظـم   هاي فوق براي حفاظت از ارزشمحدودیت
بــه عبــارت دیگــر مــوارد فــوق . اجتمــاعی و برقــراري عــدالت اجتمــاعی ضــروري هســتند

شـوند، بلکـه شـرط وجـود و تـداوم آزادي در محـدوده       محدودیت براي آزادي تلقی نمی
  .هاي اسالمی استشارز

کندکـه تقاضـاهاي بـالقوه خـود را بـراي منـابع از طریـق        اسالم بر مسلمانان واجـب مـی  
بدین ترتیب تقاضاهایی که در تحقق رفاه انسانی مشارکت . هاي اسالمی تعدیل کنندارزش

شوند، پیش از آنکه در معـرض نیروهـاي بـازار واقـع     مثبت ندارند، یا باعث انحراف آن می
پس در نظام اسالمی علی رغم اینکه عملکرد نیروهـاي  . گردندتعدیل ویا حذف میشوند، 

بازار پذیرفته شده است، اما اصالت ندارد و قبل از سازوکار بازار تقاضـا و عرضـه از طریـق    
تخصیص کـارا و قیمـت عادالنـه از نتـایج چنـین بـازاري       . شوندمکانیزم اخالق هدایت می

اخالق از طریق وجوب اطاعت از فرمان الهی واعتقاد به قیامت پشتوانه سازوکار . خواهدبود
  .)1385چپرا،(گردد و حسابرسی خداوند تضمین می

  جایگاه دولت از منظر اسالم 

 معنـوي  رشـد  تحقـق  سـازي  زمینـه  اسـالمی،  دولـت  وفعالیـت  حضـور  هـدف  تـرین  اصلی
 حضـور  دراقتصـاد  درحالی که در مکتب نئوکالسـیک اگردولـت   .است عدالت وگسترش

 رفـاه و توسـعه مـادي    بـراي  بـازار  نظام کمبودهاي رفع و مادي، رفاه تحقق جهت به یابد می
  1.است

  

                                                
  .5،فصل 2براي اطالع بیشتر احادیث ائمه اطهارعلیهم السالم در زمینه نقش و اهمیت دولت رجوع شود به الحیاه، ج-1



پژوهشی میفصلنامه عل /  136   يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ 

 

گیرد، نداشـته   هایی که بازاررقابت کامل شکل می دولت نئوکالسیک نظارتی بر بخش-
کنـد و  اري نمـی زدولت سیاست گـ  .شود و فقط نظارت بر محدوده غیررقابتی را متکفل می

دولت اسالمی بروضعیت بازار نظارت دارد وزمانی . است فع نواقص بازارحداکثر درصدد ر
ها عملکرد مناسبی نداشته باشد به صورتی که قیمت اجحـافی شـکل بگیـرد،     که نظام قیمت

ها را اصالح سازد تاجامعـه   دولت باید با نظارت وتعیین قیمت یاشیوه دیگر، وضعیت قیمت
مایـت ازعملکـرد بخـش خصوصـی بانظـارت      دچار زیـان نشـود؛ بنـابراین دولـت ضـمن ح     

از نظر تـاریخی رفتـار   . )1389رضایی،(سازد  اري، تحقق اهداف نظام رامیسرمیزگوسیاست
البتـه هـدف   . باشـد حضرت علی علیه السالم خود گواه نظارت بر وضع بازار و قیمت ها می

م اسالم را هـم  حضرت از بازرسی بازار تنها مجازات متخلفان نبود، بلکه ایشان همیشه احکا
  .کردنددر حین بازرسی به فروشندگان گوشزد می

قیمت ها افزایش و کاهش می یابد، اي کاش براي کاالها : گفته شد) ص(به رسول خدا
تعیین می کردي حاضرنیستم خدا را با بدعتی مالقـات کـنم کـه    : رسول خدا فرمود. قیمت 

د بگذارید تا برخی از بعضی دیگر بندگان خدا را آزا.کسی در آن از من سبقت گرفته باشد
      قیمـت گـذاري  ) ص(امـا در عـین حـال کـه پیـامبراکرم      .)1367حرعـاملی، (اسـتفاده کننـد   

کردند، اصل قیمت گذاري را تنها در موقعی که اجحافی در قیمت ها صـورت گیـرد؛   نمی
د خاصـی  یعنی اگر گرانی کاال به سبب عملکرد مردم باشد به گونه اي که فـر . پذیرفتندمی

کاالیی را انحصار کند و دست مردم را ازآن کوتاه نماید، در این صورت قیمت گذاري از 
   .)1380رشاد،(باشد وظایف دولت می

ها نابرابري اقتصادي را منشأ فعالیت هاي اقتصادي مـی داننـد ودرکـاهش    نئوکالسیک-
دولـت   .)1384چپـرا، (فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی براي دولت هیچ نقشی قائل نیستند 

اسالمی تأمین اجتماعی، توازن اجتماعی و رفع فقر و بی عدالتی را از اهـداف اصـلی خـود    
در زمان حکوت حضرت علی . داند و معتقد به توسعه اي است که به همراه عدالت باشدمی

    کـس در کوفـه بـه سـر    علیه السالم برنامه هاي تأمین اجتماعی چنان گسترده بـود کـه هـیچ   
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  .مند بود، مسکن و آب فرات بهره)خوراك(برد، مگر اینکه از گندم مین
  از سـفارش   پـس  )نهج البالغـه ، 53نامه( اشتر  مالک  خود به  در نامۀعلیه السالم علی  امام
و مولـد    فعـال   نیروهاي  که  و کارمندان  کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان  چهارگانۀ  اصناف
شـده،    و معلـوالن   از یتیمـان، مسـکینان، ناتوانـان     متشـکل   دیگـري   قـۀ طب  اند، متوجـه  جامعه
  راه  کـه   مـردم؛ آنـان    پـایین   خدا را، خدا را در نظر بگیـر، در مـورد طبقـه     سپس :فرماید می
طبقه،   در این  که  درستی  گیران، بهو زمین  ندارند، از درماندگان، نیازمندان، بیماران  اي چاره
  را کـه   خـدا، حقـی    بـراي . آورنـد  خـود نمـی    روي  را به  نیازشان  وجود دارد که  قانع  افرادي

از   و بخشـی   المـال  از بیت  و بخشی  کن  تو سپرده، حفظ  به  آنان  را براي  آن  خداوند نگهبانی
  .)1380رشاد،( »... واگذار   آنان  را در هر شهر به  خالصه  هاي زمین  هاي غله

ت و بازار در اسالم هـر دو حضـور و دخالـت اقتصـادي بـه صـورت       به طورخالصه دول
همچنـین نـوعی رابطـه    . کدام حاکمیـت انحصـاري بـر اقتصـاد ندارنـد     مکملی دارند و هیچ

این قواعد گاهی از سوي خداوند و در قالب آیات قرآنـی بیـان   . ها استمند میان آنقاعده
وي  بـا توجـه بـه عـرف و رفتارهـاي       گردد و در مواردي از سوي پیامبر و یـا جانشـینان  می

   .)1378دادگر،(شود عقالیی تدوین می
  تجارت خارجی هدایت شده

تجارت خارجی نتیجه تعامل اقتصاد بازار با حوزه بیرونی خویش است؛ لذا در یک اقتصـاد  
باز به دنبال سازوکار بازار، سـازوکار دیگـري در توسـعه اقتصـادي تحـت عنـوان تجـارت        

. تجارت و بازرگانی از منظـر اسـالم اهمیـت فـوق العـاده اي دارد     . است خارجی قابل طرح
گردد؛ در عین حـال  هاي مهم اشتغال سالم و کسب درآمد محسوب میتجارت یکی از راه

در قـرآن  . شـود منجر به فراهم شدن کاالهاي مورد نیاز جامعـه و در نتیجـه رفـاه بیشـتر مـی     
حضـرت   1.به حقوق دیگران معرفی شده استهاي جلوگیري از تجاوز تجارت یکی از راه

                                                
  .29نساء آیه-1
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بی نیازي از آنچه در اختیار مـردم  به دادوستد بپردازید که مایه«: فرمایندعلی علیه السالم می
در موارد مـذکور اهمیـت تجـارت بیـان شـد، ولـی بـین         .)ق.ه329کلینی،(» .باشداست می

توان گفت از نظـر  پس می. تجارت داخلی و خارجی تمایز و تفکیکی صورت نگرفته است
اسالم منعی براي تجارت خارجی نیست؛ ولـی الزم اسـت دو اصـل کلـی زیـر در تجـارت       

  .خارجی مد نظر قرار گیرد تا سبب پیشرفت کشور گردد
  حفظ استقالل اقتصادي کشور-1

قاعده نفی سبیل قاعده اي است که مفهوم آن به استناد آیـات و روایـات آن اسـت کـه در     
این مفهوم در قرآن بـا  . ب سلطه کافران بر مؤمنان شود، وجود نداردشریعت حکمی که سب
  .صراحت بیان شده است

بیالً« ینَ س ؤمنلَی الم لکافرینَ عجعلَ اهللاُ ل خداوند هرگز براي کـافران بـر مؤمنـان    « 1»ولَن ی
  .»راه سلطه و برتري قرار نداده است

تجـارت خـارجی کـه منجـر بـه       بر این اساس هرگونه تدابیر و سیاست هاي اقتصادي و
البته به معنـی  . گرددتسلط کشورهاي غیر مسلمان وبیگانه بر کشور اسالمی شود، ممنوع می

اي با خارج داشته باشد و تمام کاالهـاي خـود   این نیست که کشور اسالمی نباید هیچ رابطه
. طه یابـد مهم آن است که قدرت خارجی نتواند بر امور داخلی سـل . را در داخل تولید کند

بسا کشوري بیشتر کاالي خود را خارج از مرزهایش تهیه کند، اما از قدرت چانـه زنـی   چه
پس استقالل اقتصادي مدنظر اسالم کامالً با برقراري ارتباط با جهان . باالیی برخوردار است

  .)1389رضایی،(خارج مرتبط است 
  ممنوعیت واردات کاالهاي اساسی -2

امـام  . ی از امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السالم بدست آمده اسـت این اصل با تبیین روایت
مادامی که این امت لبـاس  «: فرمایندصادق علیه السالم از قول حضرت علی علیه السالم می

                                                
  .141نساءآیه -1
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بیگانه نپوشد و از غذاهاي آنان اسـتفاده نکنـد، در خیـر خواهـدبود؛ و هنگـامی کـه چنـین        
  .)1386مجلسی،(» .کنندخداوندآنان را خوار و ذلیل خواهدکرد

کنندکه وابستگی به بیگانگـان، امـر مـذمومی اسـت و     در این روایت حضرت تأکید می
امت اسالمی هرگز نباید در خوراك و پوشاك خود بـه آنـان نیازمنـد باشـند؛ کـه در ایـن       

ها تأکید حضرت بر پوشاك و خوراك، از آن روي است که این. صورت ذلیل خواهندشد
بنـابراین  . مادي بشرند و قوام و اسـتواري جامعـه بـه آنهـا وابسـته اسـت       ترین نیازهاياساسی

  .هاي ضروري جامعه حتماً باید در داخل تأمین شودنیازمندي
نکته دیگر اینکه تأکید حضرت بر خوراك و پوشاك و نیازهاي اساسی بدین معناسـت  

د؛ بلکـه واردات  که تجارت با بیگانگان در عرصه نیازهاي غیر اساسـی نـه تنهـا مـانعی نـدار     
تواند عاملی براي گسترش تولید و رشد اقتصادي جامعه تلقی شـود؛  کاالهاي غیرضرور می

  .مشروط براینکه فرهنگ مصرفی را که در تعارض با فرهنگ اسالمی است، ارائه نکند

  هدف توسعه در دو دیدگاه
د چیسـتی  هدف آشکار توسعه در تمام جوامع رسیدن به سعادت بشریت است، امـا در مـور  

هـاي گونـاگونی   هـاي متفـاوت اندیشـه   این سعادت و چگونگی تحقق آن، بسته به پـارادایم 
با این که شرایط مادي تنها عنصر رسیدن به توسـعه و سـعادت نیسـت، ولـی     . شودیافت می

نگرش جدیدي که پس از رنسانس و دوران روشنگري بـه وجـود آمـد، بـر شـرایط مـادي       
  .ورزندتأکید می

داندکه اهداف مادي فراهم وکالسیک، خیر وسعادت بشري را زمانی میسر میدیدگاه نئ
سرعت باالي رشد اقتصادي، افزایش مستمر ثروت و رسیدن به حداکثر رفاه مـادي از  . آید

براي رسیدن به این هدف مادي از هر وسـیله  . اهداف توسعه در پارادایم نئوکالسیک است
کند؛ حتی ممکن است در دوره اي یله را توجیه میدر واقع هدف، وس. شوداي استفاده می

عـدالتی  مدت بر اثر بـی نیازهاي انسان نادیده گرفته شود و براي رسیدن به توسعه، در کوتاه
اگر این .  قشر فقیر نابود گردد؛ تا در عوض در بلند مدت رشد وتوسعه مادي حاصل گردد
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پـول از اغنیـا    "1سرریز شدن"وکار رشد سرعت مناسبی داشته باشد، در نهایت از طریق ساز
  .)1383چپرا،( گردد و مشکالت فقر وتوزیع حل خواهدشدبه فقرا روانه می

بلکه . اهداف اسالم برخالف اهداف نظام کنونی جهان امروز، فقط اهداف مادي نیست
این مفـاهیم  . بشر مبتنی است 2بر مفاهیم اسالمی مربوط به سعادت، رستگاري و حیات طیبه

ادري، عدالت اجتماعی، اقتصادي تکیـه زده و مسـتلزم رفـع نیازهـاي مـادي و معنـوي       بر بر
بیند و سعادت بشري را اسالم دنیا و آخرت را در کنار هم می. ها به طور متوازن استانسان

در اسالم تهذیب نفس عنصر اساسـی سـعادت    3.دانددر گرو آبادانی توأم دنیا و آخرت می
  .ن در نظر گرفتن این عنصر نافرجام استبشر است و هر تالشی بدو

امـا ایـن  توسـعه هـدف     .  توسعه و رفاه مادي توأم با عدالت از نظر اسـالم اهمیـت دارد  
اي است براي رسـیدن بـه قـرب الهـی و اهـداف واالي انسـانی بـا حفـظ         نیست، بلکه وسیله
  . کرامت  انسان

ا انسانی که هدف توسـعه  انسان در دیدگاه اسالم هم عامل و هم هدف توسعه است، لذ
: نویسـد چنانچـه شـهید صـدر مـی    . مدت نباید در تنگنـا قـرار گیـرد   است، حتی براي کوتاه

      گرچه رشد اقتصـادي و افـزایش درآمـد سـرانه از اهـداف نظـام اقتصـادي اسـالم شـمرده         «

                                                
1.Trickle down 

  .بلندمدت به نفع طبقه فقیر است و با تأخیرهایی سرانجام به فقرا خواهد رسید کندکه منافع رشد دراین سازوکار بیان می
 .کنـد سوره نحل است، معرفی می97که برگرفته از آیه »  حیات طیبه«در برخی از پژوهش ها توسعه مد نظر اسالم را معادل واژه -2
ن« لَ مم ن صالحاً عکرٍ م و ذَ ه مؤمنٌ هو و اُنثی اَ لَنُحیینَّ یات فَ ه حمؤمن که حالی در دهد، انجام شایسته کار هرکس وزن مرد از «» ..طَیب 

 از برخوردارنـد،  آن از همگـان  کـه  طبیعـی  زنـدگانی  این از جداي مؤمن »...داریم-می زنده اي پاکیزه زندگی به را او مسلماً است،
 عـالم  هـاي  لـذت  با نیز عالم این لذات و است دیگري عالم خود طیب حیات. آنند فاقد دیگران که بهره مند است نیز طیب زندگی
. می باشد معارف از سخن طیب حیات در ولی است؛ مادي بهره هاي و خوردن بهتر از مردم سخن پست، دنیاي در.دارد فرق طبیعی
 نشـر  و حشـر  یکـدیگر  با عادي افراد که طبیعی دنیاي همین در بلکه نیست، آخرت جهان در پاکیزه زندگی طیب حیات از مراد البته

ترس، اضطراب، حـرص، حسـد، بخـل،     غم، حیات این در. محشورند الهی اولیاي با و برخوردارند نیز طیب حیات از مؤمنان دارند،
  .)1387جوادي آملی،(رجوع شود به . کینه، عداوت، جهل وگمراهی راه ندارد؛ زیرا این عالم برتر از زندگی طبیعی است

ما اَحسنَ اهللاُ الیـک و  « 77آیه رجوع شود به سوره قصص-3 ن کَ اَحس نیا ونَ الد م نصیبک ال تَنس ه و و ابتَغِ فیما آتاك اهللاُ الدار االخرَ
فسدینَ الم بحنَّ اهللاَ ال یی االرضِ اف ال تَبغِ الفَساد«.   
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شود، رشد اقتصادي ابزار و راهی براي رفاه عمـوم افـراد جامعـه اسـت؛ از ایـن رو رشـد       می
تواند هدف قتصادي در چارچوب تفکر توزیعی دین معنادار است و به میزان و مقداري میا

  .)1373صدر،(» .باشد که اثرهاي مثبت آن در زندگی مردم تجلی یابد
از طرف دیگر از آنجایی که انسان موجـودي دوبعـدي اسـت، بایـد کلیـه اسـتعدادها و       

شـود؛  در این دیدگاه انسان تجزیه نمـی . دشونیازهایش اعم از مادي و معنوي در نظر گرفته 
این یک واقعیت است که انسان به ارضاي نیازهاي مادي خود ناچار باشـد، امـا آنچـه مهـم     
است، چگونگی ارضاي این نیازها و تعادل و تعامل آنهـا بـا دیگـر نیازهـاي اولیـه و ثانویـه       

  .وشرافت انسان فدا شود دهدبراي نیازهاي مادي، بعد انسانی،کرامتاسالم اجازه نمی. است
لــی   «  م ع ــلناه یبــات و فَضَّ ــنَ الطّ م م زقنـاه ر حــرِ والب و ــی البرِّ م ف لنــاه حمو نی آدم قـدکَرَّمناب لَ و

به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم و آنان را در خشکی و دریا » «کَثیرٍممن خَلَقنا تَفضیالً
کیزه روزي بخشیدیم و آنان را بر بسیاري از آفریـده  سوار کردیم و به آنان از نعمت هاي پا

   .1»هاي خود برتري کامل دادیم
ارزش فـوق  به پردازد، تا با توجه در این آیه به بیان شخصیت واالي بشر وکرامت او می

  .العاده، آدمی به آسانی گوهر خود را آلوده نکند و خودش را به بهایی اندك نفروشد
بر همه موجودات حتی فرشتگان برتري داد، ولی سوء انتخـاب و  با آنکه خداوند بشر را 

یعنـی چنانچـه    2.آوردعمل ناپسند انسان او را به پست ترین درجه و به مرتبـه حیوانـات مـی   
؛که در این صورت شاید .گرددامیال آدمی بر عقل او غلبه کند، به این مرتبه پست نائل می

اشته باشد ولی یقیناً پیشـرفت مـورد نظـر اسـالم     در جنبه هاي مادي به ظاهر پیشرفت هایی د
   .بدون کرامت نفس ممکن نیست

نمـایش داده شـده    )4(سازوکارها و اهداف توسعه از دیـدگاه اسـالم در قالـب نمـودار     
  .است

                                                
 .70، آیه اسرا- 1
  64،بقره179،اعراف176،اعراف5به آیات جمعه  شود رجوع-2
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   سازوکارها و اهداف توسعه از دیدگاه اسالم: ) 4(نمودار 
  یافته هاي تحقیق: منبع

  نتیجه گیري
مقاله حاضر تحلیل پارادایم توسعه نئوکالسیک  و سپس سازگاري این پارادایم با هدف از 
بدین منظور بررسی تطبیقی، در سه سطح فروض ضمنی، فروض . باشدهاي اسالم میآموزه

در ابتدا بـه فـروض ضـمنی الگوشـامل دئیسـم،      . صریح و سازوکارهاي توسعه انجام گرفت
هاي ارائه شده ایـن اسـتنتاج   با توجه به تحلیل. اخته شدپوزیتویسم پرد و اومانیسم، عقالنیت

هاي دیـن اسـالم بـه طـور     اي نئوکالسیک با آموزهشود که فروض ضمنی و پایهحاصل می
ها متضـاد  باشد و در برخی زمینههایی میاساسی سازگار نیست، هرچند داراي قدر مشترك

و فـرض صــریح پــارادایم  د "رقابــت کامــل"و "حداکثرســازي مطلوبیــت و سـود ". هسـتند 
جویی نفع شخصی وسایر فـروض  نئوکالسیک هستندکه زیربناي فلسفی آنها اومانیسم و پی

شود ولـی هـر دو نیـاز بـه     این دو فرض از منظر اسالم به طور کامل رد نمی. باشدضمنی می
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. پس از ذکر فروض الگو، مقایسه در سطح سازوکارهاي توسعه انجام گرفت. تعدیل دارند
آمدي نیروهاي بازار، عـدم دخالـت دولـت و تجـارت خـارجی آزاد، از سـازوکارهاي       کار

شـوند ولـی   باشد؛ در اسالم این سازوکارها هـم رد نمـی  توسعه در پارادایم نئوکالسیک می
  .گردندتعدیل می

هاي اسالم سـازگار نیسـت  و بـا    بنابراین در مجموع الگوي توسعه نئوکالسیک با آموزه
. شـود تر میتر و گستردهها عمیقها به سمت فروض و مبانی این تفاوتحرکت از سازوکار

  .نشان داده شده است )5( این جمع بندي در قالب نمودار
  

  اسالم                              نئوکالسیک                                                
                 

  
  

                       
  
  
  
  
  
  

  
  مقایسه الگوي نئوکالسیک و اسالم )5( نمودار  

  هاي تحقیقیافته: منبع
  

  سازوکار

  فروض صریح  فروض صریح

  فروض ضمنی  فروض ضمنی

  سازوکار
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  پیامدهاي اجرایی دوالگوي فوق 
پیامـدهاي  شـود،  اگر در جامعه اي الگوي توسعه نئوکالسیک اجرا شود، پیش بینی مـی  -1

  :ذیل حاصل گردد
هاي اجتمـاعی؛ زیـرا در پـارادایم نئوکالسـیک عـدالت از      ایجاد انواع تضادها و تنش-الف

  .اصالت مبنایی برخوردار نیست
تخریب ارتباط جامعه انسانی با محیط زیست که امروزه تحـت عنـوان تخریـب محـیط     -ب

ه جامعه انسانی از طریق حداکثر شود؛ زیرا تأکید این پارادایم بر افزایش رفازیست ذکر می
  .کردن مصرف می باشد

 هاي اقتصادي جریان کسب و کار با دامنه شدید از رونق بـه رکـود و  نوسانات و بحران -ج
یا بالعکس؛ زیرا طبق این الگو درون اقتصاد سازوکارهاي خود کنترل کننده قرار داده نشده 

  .است
  .ي سه گانه ذکر شده حاصل نخواهدشددر صورت اجراي آموزه هاي دینی، پیامدها -2

  سیاستی هايپیشنهاد
فرهنگ سازي، تا با تکیه بر آن بتوان بستر اجتمـاعی مناسـب بـراي تحقـق آمـوزه هـاي        -1

  .دینی در زمینه توسعه اقتصادي فراهم شود
استقرار بسترهاي نهادي مناسب توسعه براي فعـال شـدن سـازوکار بـازار یـا الگـوي        -2

مثالً براي تعدیل سازوکار بـازار یـک بسـتر نهـادي، وقـف اسـت کـه در        تجارت خارجی؛ 
یا براي تعدیل الگـوي تجـارت خـارجی، یـک بسـتر      . هاي اسالم جایگاه مهمی داردآموزه

  باشدنهادي، طراحی الگوي حمایتی مناسب می
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