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مقدمه
اقتصــاد مقاومتــی مدلــی از نظــام اقتصــادی اســام اســت کــه در شــرایط تحریــم و غیــر تحریــم 
ــون  ــمنان مص ــیب های دش ــور را از آس ــاد کش ــد اقتص ــم می توان ــرایط تحری ــژه در ش و به وی
ــرود،  ــش ب ــتی پی ــه به درس ــی در جامع ــاد مقاومت ــت های اقتص ــم سیاس ــر بخواهی ــدارد. اگ ب
تنهــا در ظــرف نظــام اقتصــادی اســام ممکــن اســت تحقــق پیــدا کنــد و اگــر ایــن ظــرف را 

ــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد. به درســتی نشناســیم، تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ب

ــت خــاص،  ــوع مالکی ــداف، ن ــی، اه ــر اقتصــاد دیگــری دارای مبان ــد ه اقتصــاد اســامی همانن
اصــول رفتــاری، ســاختار و نهادهــای خــاص خــود اســت. درواقــع اقتصــاد اســامی مجموعــه ای 
ــام  ــداف نظ ــق اه ــرای تحق ــگ ب ــو و هماهن ــای همس ــاختار و نهاده ــول و س ــی و اص از مبان
اقتصــادی اســام اســت، بنابرایــن الزم اســت ایــن مــوارد را از منابــع اســامی کشــف کــرده و بــا 
شــرایط جمهــوری اســامی ایــران هماهنــگ کنیــم. اســام مکتبــی اســت کــه وقتــی می خواهــد 
نســخه ای بــرای انســان در زندگــی دنیــا بپیچــد، حقیقــت وجــودی او را به طــور کامــل مدنظــر 
ــر دارد. و  ــه مدنظ ــور همه جانب ــروی او را به ط ــوی و اخ ــی دنی ــح زندگ ــد و مصال ــرار می ده ق
ــا اســت . دســتورات  ــن زندگــی دنی ــدی او غیرازای ــن مســئله توجــه دارد کــه زندگــی اب ــه ای ب
اقتصــادی مکتــب اســام نیــز ناظــر بــه همیــن نــوع نــگاه نســبت بــه انســان هســت . حــال بایــد 
ــد اقتصــاد در مکتــب اســامی چــه ماهیتــی دارد و چــه اهدافــی را دنبــال می کنــد و چــه  دی

تفاوتــی بــا اقتصــاد متعــارف دارد.

در راســتای تبییــن ابعــاد گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی و به منظــور آشــنایی اجمالــی بــا معــارف 
اقتصــاد اســامی، جــزوه حاضــر کــه برگرفتــه از کتــاب اقتصــاد مقاومتــی رهیافت هــا و گفتارهــا 
نشــر مرکــز مطالعــات راهبــردی تربیــت اســامی می باشــد، ســه موضــوع کلــی را موردبررســی 

قــرار خواهــد داد :



ــا . 1 ــی آی ــه به طورکل ــت و این ک ــاد اس ــام و اقتص ــاط اس ــوع اول ارتب موض
ــا خیــر و ماهیــت  ــد چیــزی در مــورد اقتصــاد بیــان کنــد ی اســام می توان

ــم: ــه بحــث خواهی ــن قســمت س ــن اقتصــاد اســامی چیســت.در ای ای

• اهداف غایی و میانی اسام و ارتباط آن با اقتصاد 	

• معرفی دو مفهوم اقتصاد نافع و اقتصاد لغو 	

• ماهیت اقتصاد اسامی	

موضــوع دوم تقســیم بندی و روش شناســی معــارف اقتصــاد اســامی اســت . 2
ــاد  ــوزه اقتص ــی را در ح ــش کل ــته دان ــه دس ــا س ــش م ــن بخ ــه در ای ک
ــادی  ــب اقتص ــد از: مکت ــه عبارت ان ــم ک ــرار می دهی ــث ق ــامی موردبح اس
ــدام از  ــم اقتصــادی اســام، کــه هرک اســام، نظــام اقتصــادی اســام و عل

ــود را دارد.  ــه خ ــوص ب ــی مخص ــا روش شناس این ه

ــه بحــث . 3 ــی معــارف اقتصــاد اســامی ب ــن بخــش از تبییــن اجمال در آخری
ــم.  ــم اقتصــاد متعــارف می پردازی مقایســه معــارف اقتصــادی اســامی و عل

ایــن بحــث را در ســه قســمت کوتــاه مطــرح خواهیــم کــرد :

• ــب 	 ــا مکت ــب اقتصــادی اســام ب ــه نســبت مکت ــع ب در قســمت  اول راج
ــرد . ــم ک ــت خواهی ــارف صحب ــادی متع اقتص

• ــادی 	 ــام اقتص ــا نظ ــام را ب ــادی اس ــام اقتص ــبت نظ ــمت دوم نس در قس
ــرد . ــم ک ــث خواهی ــارف بح متع

• ــاد 	 ــم اقتص ــا عل ــامی ب ــاد اس ــم اقتص ــبت عل ــم نس ــوم ه ــمت س در قس
ــرد . ــم ک ــرح خواهی ــارف را مط متع



بخش اول 

 ارتباط اسالم و اقتصاد

اهداف	غایی	و	میانی	اسالم	و	ارتباط	آن	با	اقتصاد  •

مــا دو نــوع نــگاه می توانیــم بــه اقتصــاد داشــته باشــیم و تقریبــاً هــر دو نــگاه اآلن در 
جهــان وجــود دارد، یکــی نــگاه مــادی و الئیــک اســت و دیگــری نــگاه دینــی ؛ البتــه 
ــو  ــد ماننــد مرکانتیلیســم، فیزی ــگاه هــم در دنیــا وجــود دارن مکاتبــی غیرازایــن دو ن
ــادی  ــگاه م ــک ن ــز ی ــب هترودوکــس نی ــی مکات ــزی و حت کراســی، کاســیک و کین

دارنــد.

 در ایــن مکاتــب چیــزی کــه به عنــوان غایــت و هــدف نهایــی مدنظــر هســت لــذت 
مــادی و حداکثــر کــردن مصــرف اســت امــا در نــگاه دینــی کــه همــان اقتصاد اســامی 
اســت، هــدف نهایــی عبودیــت و کمــال انســان اســت،همان طور کــه خداونــد متعــال 
ــادت  ــدون «؛ عب ــس اال لیعب ــت الجــن واالن ــا خلق ــد :» وم ــم می فرمای ــرآن کری در ق
هــدف نهایــی خلقــت انســان اســت و در نــگاه دیــن بــه اقتصــاد بــه ایــن هــدف نهایــی 
و غایــی توجــه می شــود، همــان عبادتــی کــه باعــث کمــال انســان می شــود و همــان 
ــت  ــه«، عبودی ــا الربوبی ــرة کله ــة جوه ــده اســت »العبودی ــت آم ــه در روای ــی ک عبادت
ســبب رســیدن بــه مقــام ربوبیــت )و درواقــع رســیدن بــه کمــال مطلــق( خواهــد شــد. 

اکنــون بــا ایــن نــگاه، ایــن بحــث مطــرح خواهد شــد کــه اقتصــاد اســامی زیرمجموعة 
ــدی  ــعادت اب ــی اش س ــدف نهای ــه ه ــامی ک ــود ؟ اس ــف می ش ــه تعری ــام، چگون اس
انســان و تحقــق انســان کامــل و رســیدن بــه مقــام حداکثــر عبودیــت اســت ؛ اقتصــاد 
ــال  ــه کم ــیدن ب ــا رس ــًا آی ــی دارد؟ و اص ــه جایگاه ــی، چ ــة مفهوم ــن مجموع در ای
مطلــق بــا اقتصــاد ارتباطــی پیــدا می کنــد یــا خیــر؟ بــرای توضیــح ایــن مطلــب مــا از 
ــه اســام  ــد ک ــده ای این طــور اســتدالل می کنن ــم؛ ع ــف اســتفاده می کنی برهــان خل
یــک شــریعت اســت و فقــط بــه دنبــال کمــال انســان اســت درحالی کــه اقتصــاد یــک 
بحــث جزئــی و دنیــوی اســت و ارتباطــی بــا تکامــل و ســعادت ابــدی انســان برقــرار 

نمی کنــد.

ــدی  ــی اب ــک زندگ ــت ی ــان قراراس ــه انس ــد ک ــث می کنن ــه بح ــراد این گون ــن اف  ای
داشــته باشــد و در مقابــل، زندگــی دنیــوی بســیار ناچیــز اســت و ماننــد یــک نقطــه  
در برابــر بینهایــت اســت، و علــم اقتصــاد کــه شــامل مصــرف ، تولیــد ،دولــت ، تــورم 
ــم  ــی می کنی ــه در آن زندگ ــی ک ــای کوچک ــن دنی ــه همی ــاً ب ــت، صرف ، ارز و... اس
محــدود می شــود، پــس بــه آن ابدیــت ارتباطــی نــدارد. امــا موافقــان وجــود معرفتــی 
ــادی  ــوری م ــا ام ــه این ه ــه البت ــد ک ــه بحــث می کنن ــام اقتصــاد اســامی، این گون بن
و دنیــوی هســتند، امــا بــه برنامــه عبودیــت انســان ارتبــاط مســتقیم پیــدا می کننــد، 
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یعنــی اقتصــاد بــا عبــادت و عبودیــت ارتبــاط دارد. وقتی کــه مــا معــارف اســامی را 
بررســی می کنیــم می بینیــم کــه اقتصــاد حداقــل از ســه جهــت بــا عبودیــت ارتبــاط  

ــد. ــدا می کن پی

از یک جهــت، بــه اقتصــاد و جنبه هایــی از آن به عنــوان شــرط الزم در عبودیــت توجــه 
شــده اســت، ماننــد روایتــی از معصــوم )ع( کــه می فرمایــد »کاد الفقــر ان یکــون کفــرا 
«؛ )فقــر ممکــن اســت باعــث کفــر شــود(. فقــر یــک پدیــده اقتصــادی اســت. پــس 
ــت  ــرای عبودی ــی از آن شــرط الزم ب ــت، اقتصــاد و بخش های ــن اســت ازاین جه ممک
ــتعمرکم  ــی االرض واس ــأکم ف ــو انش ــد: »وه ــم می فرمای ــرآن کری ــن ق ــد. همچنی باش
فیهــا «، )خداونــد شــمارا در زمیــن خلــق کــرده و شــمارا بــه عمــران و آبادانــی زمیــن 
گمــارده اســت(؛ اینجــا عمــران زمیــن یــک دســتور الهــی اســت، عمرانــی کــه یــک 
پدیــده اقتصــادی اســت. پــس اگــر بخواهیــم از ایــن زاویــه نــگاه کنیــم، جنبه هایــی 

از اقتصــاد وجــود دارنــد  کــه شــرط الزم بــرای بندگــی و عبودیــت هســتند.

ــرط  ــی ش ــت، ول ــت نیس ــرای عبودی ــرط الزم ب ــاد ش ــی از اقتص ــک جنبه های ــا ی ام
ــرای مثــال مــا در معــارف اســامی داریــم کــه اگــر  معیــن و کمک کننــده هســت. ب
ــر  ــادی اش داشــته باشــد، راحت ت ــاف نیازهــای م ــی در حــِد کف ــواده مصرف ــک خان ی
ــرای  ــتر را ب ــی بس ــی کفاف ــی زندگ ــد، یعن ــت کن ــل حرک ــیر تکام ــد در مس می توان
عبودیــت انســان بهتــر فراهــم می کنــد . مثــًا اگــر مــن پــول داشــته باشــم می توانــم 
ــت  ــی اس ــا برنامه های ــروم و این ه ــره ب ــج و عم ــات و ح ــا، عتب ــام رض ــارت ام ــه زی ب
ــد در مســیر  ــده می شــود و می توان کــه در بحــث مصــارف معنــوی و فرهنگــی گنجان
ــد  ــع شــود. اقتصــاد ازاین جهــت می توان ــر واق ــده مؤث ــت و تربیــت کمــاالت بن عبودی
مــا را در مســیر تکامــل و عبودیــت کمــک کنــد. امــا همیــن اقتصــاد، از جهتــی ممکــن 
ــع تکامــل و عبودیــت شــود، و آن درجایــی اســت کــه حداکثــر مصــرف و  اســت مان
ــی  ــن زندگ ــه همی ــان ب ــی انس ــداف تکامل ــود و اه ــل ش ــا تبدی ــداف م ــه اه ــذت ب ل
ــده،  ــب بیان ش ــه مطال ــه ب ــا توج ــن، ب ــد؛ بنابرای ــدا کن ــزل پی ــادی تن ــادی و اقتص م
ــی  ــه اقتصــاد باهــدف غای ــل ک ــن دلی ــه ای ــد، ب ــاط دارن ــم ارتب اقتصــاد و اســام باه
ــف  ــوی تعری ــه نح ــاد را ب ــام اقتص ــع اس ــاط دارد و درواق ــت – ارتب ــام – عبودی اس
ــرد.  ــش بب ــد و پی ــت کن ــان را تقوی ــت انس ــای عبودی ــد برنامه ه ــه بتوان ــد ک می کن

• معرفی	دو	مفهوم	اقتصاد	نافع؛	اقتصاد	لغو	

ــگاه مــا را  ــد ن در ایــن قســمت دو مفهــوم اقتصــادی را مطــرح می کنیــم کــه می توان
بــه اقتصــاد بســیار تحــت تأثیــر قــرار دهــد کــه عبارت انــد از اقتصــاد لغــو و اقتصــاد 

نافــع . 

ــن هــم  ــد: »والذی ــن می فرمای ــات مؤمنی ــاره صف ــم درب ــرآن کری ــال در ق خــدای متع



عــن اللغومعرضــون «، مؤمنیــن کســانی هســتند کــه خودشــان را درگیــر امــور لغــو 
ــری  ــد . و درجــای دیگ ــن می رون ــه از بی ــی هســتند ک ــات چیزهای ــد و لغوی نمی کنن
ــرای  ــه ب ــزی ک ــی االرض«، آن چی ــث ف ــاس فیمک ــع الن ــا ینف ــا م ــد: »و ام می فرمای

ــد. ــی می مان ــع دارد باق ــان نف انس

بــا ایــن حســاب مــا می توانیــم یــک اقتصــاد لغــو داشــته باشــیم و یــک اقتصــاد نافــع. 
ــم انســان  ــرض کردی ــه ع ــور ک ــم؟ همان ط ــف می کنی ــا را تعری ــور این ه ــه ط ــا چ ام
بعــد از مــرگ یــک زندگــی ابــدی والــی اال بــد دارد و پیــش از آن یــک زندگــی دنیــوی 
دارد کــه اگــر متوســط ایــن زندگــی دنیــوی را 75 ســال فــرض کنیــم در مقابــل آن 
زندگــی ابــدی مثــل یــک نقطــه و یــا کمتــر از آن اســت و تقریبــاً هیــچ موجودیتــی 

بــرای ایــن زندگــی بــه لحــاظ کمیــت و کیفیــت مطــرح نیســت.

ــف  ــو را این طــور تعری ــت. اقتصــاد لغ ــک ابدی ــا و ی ــک دری ــل ی ــک نقطــه در مقاب  ی
می کنیــم، اقتصــادی کــه تمــام منافعــش در همیــن زندگــی دنیــوی بــه پایــان برســد 
ــه زندگــی  ــل ک ــن دلی ــه ای ــو؟ ب ــم اقتصــاد لغ ــن اقتصــاد را می گذاری ؛ چــرا اســم ای
ــو  ــدارد ول ــی ن ــچ ارزش ــدی هی ــی اب ــر زندگ ــه اســت، در براب ــک نقط ــه ی ــوی ک دنی
ــد  ــد، چن ــد ش ــام خواه ــان تم ــن زم ــره ای ــد، باالخ ــال باش ــزار س ــد ه ــه چن این ک
ــد و  ــد مان ــی خواه ــه باق ــزی ک ــا چی ــد تنه ــد ش ــام خواه ــم تم ــال ه ــون س میلی

ــت اســت  .  ارزشــمند اســت، ابدی

ــته  ــادی داش ــرف زی ــه مص ــم ک ــف کنی ــور تعری ــاد را این ط ــا اقتص ــر م ــال اگ ح
ــع در  ــن مناف ــه ای ــا هم ــیم ،ام ــته باش ــی داش ــاه باالی ــادی ببریم،رف ــیم،لذت زی باش
ــل ،  ــود. در مقاب زندگــی دنیــوی خاتمــه پیــدا کنــد، این یــک اقتصــاد لغــو خواهــد ب
اقتصــاد نافــع وجــود دارد کــه منافــع آن در کل حیــات دنیــوی و اخــروی انســآنجاری 
ــاه و  ــا باعــث رف ــاه زندگــی دنی ــی اقتصــادی کــه در مــدت کوت و ســاری اســت. یعن
ســعادت  شــود و از آن مهم تــر در زندگــی ابــدی هــم باعــث ســعادت و رفــاه  شــود، 
کــه بــه ایــن اقتصــاد، اقتصــاد نافــع می گوییــم. اســام بــه دنبــال اقتصــاد نافــع اســت، 
یعنــی بــه دنبــال اقتصــادی اســت کــه منافعــش در زندگــی دنیــوی خاتمــه پیــدا نکند 
ــده ای  ــم، ع ــث می کنی ــه بح ــا این گون ــه م ــی ک ــد. زمان ــته باش ــه داش ــه ادام و بلک
ــرح  ــامی را مط ــاد اس ــک اقتص ــما ی ــد ش ــد و می گوین ــرح می کنن ــبهه ای را مط ش
می کنیــد و اســم آن را می گذاریــد اقتصــاد نافــع، درحالی کــه ایــن اقتصــاد در طــول 
ــه خاطــر  حیــات  مــادی و دنیــوی انســان ها هیــچ ثمــرة خاصــی نداشــته اســت و ب
این کــه انســان ها ایــن اقتصــاد را بپذیرنــد شــما عنــوان آن را بــا وعــده منفعــت بعــد 

ــته اید . ــع گذاش ــاد ناف ــرگ اقتص از م
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درواقــع  مشــابه  ایــن بحــث، مصــداق همــان آیــه قــرآن کریــم اســت کــه می فرمایــد: 
آن کســی کــه شــمارا وعــده می دهــد بــه فقــر و نــداری و  مشــکات، او شــیطان اســت. 
ــب انســان ها را  ــده و ســردمدار اقتصــاد لغــو شــیطان اســت و مرت ــع پیــش برن درواق
ــر حــذر مــی دارد؛ »الشــیطان یعدکــم الفقــر ویامرکــم بالفحشــا «،  از اقتصــاد نافــع ب
شــیطان می گویــد کــه اگــر شــما دنبالــه رو خــدا بودیــد دنبــال دســتورات دیــن الهــی 
بودیــد، دســتوراتی کــه قــرار اســت ســعادت دنیــوی و اخــروی را تأمیــن کند)هــردو 

باهــم (، ایــن دســتورات شــمارا در دنیــا بــا فقــر و فاکــت مواجــه خواهــد کــرد.

 ایــن وعــده و تعریــف شــیطان اســت از اقتصــاد نافــع. امــا درواقــع این طــور نیســت، 
اقتصــاد نافــع هــم در دنیــا وهــم در آخــرت منافــع ، رفــاه و ســعادت را بــرای انســان 
ایجــاد می کنــد. ایــن وعــده خداونــد اســت، خدایــی کــه ولــی مؤمنیــن اســت، » اهلل 
ــی مؤمنیــن یعنــی کســی کــه سرپرســت و عهــده دار امــور  ــی الذیــن آمنــوا «، ول ول
ــر آن  ــه اگ ــد ک ــده می ده ــه وع ــت ک ــدی اس ــان خداون ــن هم ــت. و ای ــن اس مؤمنی
اقتصــاد نافــع را شــما اجــرا بکنیــد در همیــن دنیــا هــم از منافــع زیــادی برخــوردار 

خواهیــد شــد.

 ســوره مبارکــه اعــراف آیــه 96 در بیــان دقیقــی می فرمایــد :» ولــو ان اهــل القــری 
ءامنــوا و اتقــوا لفتحنــا علیهــم بــرکات مــن الســماءو االرض ولکــن کذبــوا فاخذناهــم 
بمــا کانــوا یکســبون «؛ اگــر کــه اهــل دنیــا ایمــان پیشــه کننــد و تقــوا داشــته باشــند 
برکاتــی از آســمان و زمین بــر آن هــا میبــارد و بــاب بــرکات بــر آن هــا بازخواهــد شــد.

 ایــن ثمــره دنیــوی آن اقتصــاد نافعــی اســت کــه مــا اســم آن را می گذاریــم اقتصــاد 
ــه  ــت، ک ــل عدال ــود، مث ــرح می ش ــاد مط ــن اقتص ــی در ای ــک مفاهیم ــامی. ی اس
ــم  ــه در عل ــی ک ــر مغالطات ــت تأثی ــی  و تح ــات غرب ــر تبلیغ ــت تأثی ــفانه ماتح متأس
ــه اینجــا رســیده ایم کــه بعضــی از اســاتید هــم  ــی وجــود دارد گاهــی ب اقتصــاد غرب
ــارض دارد،  ــاد تع ــی در اقتص ــا کارای ــروت و ب ــد ث ــا تولی ــت ب ــه عدال ــد ک می گوین
درحالی کــه این طــور نیســت و درواقــع ایــن گــزاره کــه )عدالــت معــارض بــا کارایــی 
و تولیــد ثــروت اســت و درواقــع توزیــع فقــر اســت(، از گزاره هــا و عبارت هایــی اســت 

ــع.  ــه در اقتصــاد ناف ــه می شــود ن ــو گفت ــه در اقتصــاد لغ ک

در اقتصــاد نافــع ایــن کام حضــرت امیــر)ع( صــادق اســت کــه می فرماینــد :»للعــدل 
ســعه«، عــدل باعــث وســعت می شــود. اگــر بخواهیــم بــه زبــان علمــی امــروز بگوییــم 
ــت  ــث توســعه اقتصــادی و تقوی ــث توســعه می شــود،عدالت اقتصــادی باع ــدل باع ع

ــود . ــاه می ش رف

ــاد  ــو و اقتص ــاد لغ ــی، اقتص ــم قرآن ــاس مفاهی ــر اس ــمت ب ــن قس ــدی : در ای جمع بن
نافــع توضیــح داده شــد ؛ اقتصــاد نافــع منافعــش هــم در دنیــا وهــم در زندگــی بعــد از 
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ــه انســان می رســد درحالی کــه منافــع اقتصــاد لغــو فقــط در  مــرگ وحیــات ابــدی ب
دنیــا بــه انســان می رســد و منافعــی کامــًا ناقــص اســت کــه بخــش زیــادی از آن هــم 

تنهــا در قالــب کلمــات گفتــه می شــود و بــه تحقــق نمی رســد.

اقتصــاد لغــوی کــه ادعــا می کنــد رفــاه را در همیــن دنیــا حداکثــر می کنــد، ایــن کار 
را هــم نمی توانــد بکنــد . بنابرایــن اقتصــاد نافــع همــان اقتصــاد الهــی اســت وهمــان 

چیــزی اســت کــه مــا اســم آن را می گذاریــم اقتصــاد اســامی . 

• ماهیت	اقتصاد	اسالمی	

ــک  ــه ی ــم ک ــارف می دانی ــه ای از مع ــت و مجموع ــک ماهی ــاد اســامی را ی ــا اقتص م
ــرایط  ــات و ش ــردن مقدم ــم ک ــدف، فراه ــد و آن ه ــال می کن ــم را دنب ــدف مه ه
اقتصــادی بــرای پیشــرفت و حرکــت انســان به ســوی کمــال مطلــق – نهایــت 
ــی  ــامی به طورکل ــاد اس ــارف اقتص ــامی و مع ــاد اس ــس اقتص ــت. پ ــت – اس عبودی
ــن اســت کــه آن شــرایط کــه بخشــی از آن الزم و ضــروری و بخشــی  ــال ای ــه دنب ب
دیگــر معیــن و کمک کننــده اســت را بــرای حرکــت انســان بــه ســمت کمــال مطلــق 

ــد. فراهــم کن

ــا ایــن حســاب اقتصــاد اســامی به عنــوان یــک سیســتم کلــی دو بخــش خواهــد   ب
ــی آن  ــی یعن ــش معرفت ــاری. بخ ــش رفت ــک بخ ــی و ی ــش معرفت ــک بخ ــت: ی داش
ــات  ــرایط و مقدم ــاد آن ش ــرای ایج ــا ب ــت ت ــه الزم اس ــناخت هایی ک ــه ش مجموع
ــی  ــاری یعن ــش رفت ــود ، و بخ ــب ش ــت کس ــرای عبودی ــروری ب ــا ض ــده ی کمک کنن
ــی را  ــش معرفت ــت. بخ ــده اس ــش اول ایجادش ــه در بخ ــی ک ــردن آن دانش ــرا ک اج
ــاد  ــش( در آن ایج ــم )دان ــته عل ــه دس ــه س ــم ک ــامی می نامی ــاد اس ــارف اقتص مع

می شــود:

اولیــن مجموعــه دانــش، شناســایی الگــوی مطلــوب اســت؛ یعنــی آن  -1
وضعیتــی کــه کمــک می کنــد تــا انســان بــا ســرعت و شــتاب بیشــتری 
بــه ســمت خــدای متعــال حرکــت کنــد و بــه مقــام عبودیــت برســد، 
ــًا در آن شــرایط، وضعیــت  ــوب چیســت؟ مث آن الگــو و شــرایط مطل
تولیــد چگونــه خواهــد بــود؟ در آن شــرایطی کــه می خواهــد مــا را بــه 
کمــال برســاند شــرایط مصــرف چگونــه خواهــد بــود؟ دولــت در چنیــن 

شــرایطی چگونــه عمــل خواهــد کــرد ؟و....

دومیــن مجموعــه دانــش، شناســایی وضعیــت موجــود  اســت، یعنــی  -2
مــا اآلن در چــه شــرایطی هســتیم. شــناخت شــرایط و وضعیــت موجود 
کمــک می کنــد کــه مــا بتوانیــم بخــش ســوم معــارف اقتصــاد اســامی 
کــه همــان الگــوی تغییــر اســت را اســتخراج و اســتنباط کنیــم. درواقع 
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بــرای رســیدن بــه شــرایط مطلــوب بایــد بدانیــم کــه اآلن کجا هســتیم 
تــا بتوانیــم ایــن مســیر را طراحــی کنیــم . 

سومین مجموعه دانش، الگوی تغییر است. -3

ــه ســه بخــش تقســیم  پــس معــارف اقتصــاد اســامی از یک جهــت ب
ــود و  ــت موج ــا وضعی ــو ی ــوب ، الگ ــوی مطل ــایی الگ ــود ؛ شناس می ش
ــه ایجــاد و طراحــی  ــن ســه دســته دانشــی ک ــا ای ــر . ام الگــوی تغیی
ــه  ــه مجموع ــه س ــود ب ــیم می ش ــر تقس ــت دیگ ــود از یک جه می ش
معرفتــی کــه عبارت انــد از :  مکتــب اقتصــادی اســام ، نظــام 

ــام ــادی اس ــم اقتص ــام ,  عل ــادی اس اقتص
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بخش دوم 

تقسیم بندی و روش شناسی معارف اقتصاد اسالمی
مکتب	اقتصادی	اسالم

ــه و  ــد زمین ــامی می خواه ــاد اس ــارف اقتص ــد، مع ــاره ش ــًا اش ــه قب ــور ک همان ط
شــرایط را بــرای تحقــق عبودیــت انســان یــا بــرای این کــه انســان در مســیر عبودیــت 
ــی کــه  ــد . یکــی از دســته دانش های ــد، فراهــم کن ــا ســرعت بیشــتری حرکــت کن ب
ــن زمینــه کمــک کنــد مکتــب اقتصــاد اســامی اســت کــه به نوعــی  ــد در ای می توان

ــت.  ــوب اس ــوی مطل ــده الگ تبیین کنن

یعنــی بخش هایــی از الگــوی مطلــوب یــا آن شــرایط مطلــوب اقتصــادی کــه می توانــد 
ــه مقــام عبودیــت برســاند در چارچــوب مکتــب اقتصــادی اســام  بیــان  انســان را ب
می شــود. مکتــب اقتصــادی اســام مجموعــه ای از دســتورالعمل های اقتصــادی اســت 
ــال  ــاً هنجــاری اســت، به عنوان مث ــد و صرف ــا را مشــخص می کن ــا و نبایده ــه بایده ک
ــود  ــه در آن وج ــی ک ــه عوامل ــت و هم ــده، دول ــده، مصرف کنن ــورد تولیدکنن در م
ــام  ــد انج ــی را نبای ــد و چه کارهای ــام دهن ــد انج ــی را بای ــا چه کارهای ــد، این ه دارن
ــه  ــت ب ــاد اس ــه االقتص ــادل فق ــه مع ــک زاوی ــام از ی ــادی اس ــب اقتص ــد. مکت دهن

معنــای عــام آن،نــه بــه معنــای خــاص آن.

 مــا فقــه االقتصــادی راداریــم کــه صرفــاً ابــواب اقتصــادی ای در همــان فقــه متعــارف 
ــه  ــک فق ــا ؛ و ی ــال این ه ــع و امث ــرض، بی ــاره، ق ــه، اج ــل مضارب ــنتی اســت مث و س
االقتصــادی را تعریــف می کنیــم کــه معــادل مکتــب اقتصــادی اســام اســت، یعنــی 
ــنتی و  ــه س ــی در فق ــه حت ــی ک ــادی در موضوعات ــای اقتص ــا و نبایده ــه بایده هم
متعــارف هــم بــه آن هــا پرداختــه نمی شــود، در ایــن فقــه االقتصــاد بــه معنــای عــام 

ــود. ــت می ش ــود و صحب ــث می ش ــه آن بح ــع ب راج

 بــا ایــن نــگاه هیــچ فعــل اقتصــادی نمی توانــد وجــود داشــته باشــد کــه  در مکتــب 
ــا  ــرای آن حکمــی تشــریع نشــده باشــد، ماننــد حکــم وجــوب ی اقتصــادی اســام ب
اســتحباب و یــا حکــم کراهــت و حرمــت و یــا حکــم اباحــه بــه ایــن معنــا کــه مبــاح 
اســت. لــذا آن روش شناســی کــه بــرای اســتخراج مکتــب اقتصــادی اســام اســتفاده 

ــع اولیــه( اســت. می شــود همــان اجتهــاد )روش اســتنباط احــکام از مناب

ــانی  ــن کس ــزو اولی ــع ج ــه درواق ــدر )ره( ک ــر ص ــهید محمدباق ــت اهلل ش ــوم آی  مرح
ــا  ــی در دنی ــگارش داشــتند و حت ــه و ن ــه در حــوزه اقتصــاد اســامی مطالع ــوده ک ب
ــم اقتصــاد اســامی شــناخته می شــود، در خصــوص روش شناســی  ــدر عل به عنــوان پ
ــاز  ــب س ــاد مکت ــک روش اجته ــه ، آن از ی ــد ک ــام می فرماین ــادی اس ــب اقتص مکت
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ــت و  ــی اس ــع اصل ــکام از مناب ــتنباط اح ــان اس ــه هم ــاد ک ــتفاده می کند؛اجته اس
ــگاه مرحــوم شــهید صــدر یــک مجتهــدی  ــه ایــن معناســت کــه در ن مکتــب ســاز ب
ــخصی  ــرات ش ــاوا و نظ ــاً از فت ــازد صرف ــادی بس ــب اقتص ــک مکت ــد ی ــه می خواه ک
خــودش اســتفاده نمی کنــد بلکــه از نظــرات و فتــاوای فقهــای دیگــری کــه آن هــا هــم 
ــد  ــر اصــول فقــه اســتنباط کرده ان ــر اســاس همــان روش شناســی اصیــل اجتهــاد ب ب
امــا احتمــاالً تفاوت هایــی در آراء و فتــاوای آن هــا وجــود دارد، نیــز اســتفاده می کنــد 
و ســعی می کنــد از مجمــوع ایــن دیدگاه هــا و فتــاوا کــه بخشــی از آن، دیدگاه هــای 
خــودش اســت و بخشــی فتــاوای مجتهدیــن دیگــر اســت، یــک نظــام ســازگار یــا یــک 

مجموعــه علمــی ســازگار و متشــکل و منســجم را ایجــاد کنــد.

ایــن همــان اجتهــاد مکتــب ســاز اســت کــه مرحــوم شــهید صــدر مطــرح می کنــد 
ــاب”  ــی کت ــب اقتصــادی اســام یعن ــاب بســیار ارزشــمندش در حــوزه مکت و در کت
ــت  ــاب اس ــوع آن کت ــه موض ــادی را ک ــب اقتص ــف مکت ــب مختل ــا”، جوان اقتصاُدن
ــب  ــی از مکت ــاح بخش های ــد و به اصط ــتنباط کردن ــتخراج و اس ــن روش اس باهمی

ــد.  ــاف می کنن ــام را اکتش ــادی اس اقتص

ــت  ــم :اصــل اول عدال ــب اقتصــادی اســام داری ــی مهــم در مکت ــا ســه اصــل خیل م
ــزت  ــوم اصــل ع ــاد اقتصــادی اســت واصــل س اقتصــادی اســت،اصل دوم اصــل جه
اقتصــادی اســت.اصول و فــروع دیگــری هــم ممکــن اســت در ایــن چهارچــوب قابــل 
اضافــه کــردن باشــد امــا قطعــاً ایــن ســه اصــل، اصــول مهمــی در مکتــب اقتصــادی 
اســام هســتند. اگــر بخواهیــم توضیــح مختصــری راجــع بــه هرکــدام از ایــن اصــول 

ــه ؛ ــود ک ــور می ش ــم این ط بدهی

اصل اول:عدالت اقتصادی

عدالــت اقتصــادی مبتنــی بــر همــان تعریفــی اســت کــه امیرالمؤمنیــن )ع( از عدالــت 
مطــرح می کننــد و می فرماینــد : عدالــت یعنــی اعطــاء کل ذی حــٍق حقــه، یعنــی بــه 
هــر صاحــب حقــی، حقــش پرداخــت شــود. بــا ایــن نــگاه مفهــوم عدالــت اقتصــادی  
ایــن خواهــد بــود کــه حقــوق همــه عوامــل اقتصــادی پرداخــت شــود. در یــک تقســیم 
بنــدی گفتــه می شــود کــه عوامــل اقتصــادی دودســته هســتند: یــک دســته انســان ها 
هســتند و دســته دوم منابــع هســتند، مثــل منابــع طبیعــی، کاالهــا، ثروت هایــی کــه 
ــت  ــه عدال ــد ک ــن گفته ان ــده ای از محققی ــگاه ع ــن ن ــا ای ــود دارد. ب ــی وج به طورکل
اقتصــادی تقســیم می شــود بــه دودســته: یکــی عدالــت اقتصــادی در مــورد انســان ها 

و دیگــری عدالــت اقتصــادی در مــورد منابــع. 

کــه اجــرای عدالــت اقتصــادی در مــورد انســان ها را، عدالــت توزیعــی و اجــرای عدالــت 
ــد.  ــذاری کرده ان ــی نام گ ــت تخصیص ــا را عدال ــع و ثروت ه ــورد مناب ــادی در م اقتص
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درواقــع عدالــت توزیعــی بــه ایــن معناســت کــه حقــوق اقتصــادی انســان ها پرداخــت 
ــت  ــا پرداخ ــع و ثروت ه ــادی مناب ــوق اقتص ــی حق ــی یعن ــت تخصیص ــود و عدال ش
ــروت و  ــع ث ــی توزی ــر، یعن ــان ها به عبارت دیگ ــادی انس ــوق اقتص ــود. پرداخــت حق ش

پرداخــت حقــوق اقتصــادی منابــع یعنــی تولیــد ثــروت. 

ــد  ــرح می کنن ــری  مط ــهید مطه ــه ش ــت ک ــده ای اس ــان قاع ــاس هم ــر اس ــن ب و ای
کــه اســتعدادهای طبیعــی مبنــای حقــوق طبیعــی هســتند، در مــورد منابــع هــم آن 
اســتعدادی کــه وجــود دارد زایــش و افزایــش مقــدار آن منبــع اســت. مثــًا در مــورد 
یک دانــه گنــدم اســتعدادی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن دانــه گنــدم تبدیــل 
ــه منشــأ  ــن اســتعداد ک ــا ای ــر متناســب ب ــون اگ ــدم، اکن ــه گن ــه پنجــاه دان شــود ب
ــر  ــه حداکث ــا ب ــود این ه ــت ش ــش پرداخ ــت ، حقوق ــه اس ــرای آن دان ــی ب ــک حق ی
مقــدار زایــش خودشــان خواهنــد رســید و درنتیجــه آن ثروتــی کــه تولیــد می شــود، 

ــود. حداکثــر ثــروت و تولیــد خواهــد ب

 پــس عدالــت توزیعــی بــه معنــای پرداخــت حقــوق انســان ها و رفــع فقــر و تبعیــض 
ــع  ــل و مناب ــوق عوام ــت حق ــای پرداخ ــه معن ــی ب ــت تخصیص ــود و عدال ــد ب خواه
اقتصــادی و ثروت هــا خواهــد بــود کــه خروجــی آن حداکثــر تولیــد و ثــروت خواهــد 

ــم . ــح دادی ــور مختصــر توضی ــه به ط ــد ک ــی را می طلب ــن بحــث مفصل ــود، و ای ب

اصل دوم :جهاد اقتصادی

ــاد  ــب اقتص ــادی در مکت ــای اقتص ــه فعالیت ه ــه هم ــد ک ــان می کن ــل بی ــن اص ای
اســامی و در چهارچــوب شــریعت اســام فعالیت هــای نیمــه انتفاعــی هســتند، یعنــی 
ــوری  ــه ام ــاه خــود نیســتند بلکــه ب ــع، مطلوبیــت و رف ــال مناف ــه دنب ــاً ب ــراد صرف اف
ــد، کــه البتــه توضیــح  ــاه دیگــران نیــز توجــه دارن غیــر از این هــا مثــل حقــوق و رف

ــد . ــتری می طلب بیش

اصل سوم : عزت اقتصادی

ــت  ــه تقوی ــد ب ــادی بای ــای اقتص ــه فعالیت ه ــد هم ــان می کن ــادی بی ــزت اقتص ع
عــزت مســلمین و جامعــه اســامی منجــر شــود و ایــن درواقــع از قاعــده نفــی ســبیل 
اســتنباط می شــود کــه می فرمایــد کــه »ولــن یجعــل اهلل للکافریــن علــی المؤمنیــن 
ســبیا«، هــر نــوع معاملــه و فعالیــت اقتصــادی ای کــه باعــث خدشــه دار شــدن عــزت 

ــرای آن وجــود دارد.  مســلمین شــود، ممنوعیتــی ب
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• نظام	اقتصادی	اسالم	

همان طــور کــه قبــًا هــم اشــاره کردیــم، نظــام اقتصــادی درواقــع کل اقتصــاد اســت. 
ــه  ــازمان هایی و چ ــه س ــًا چ ــم، مث ــه می کنی ــاد را مطالع ــک اقتص ــا ی ــه م وقتی ک
ــا  ــود دارد، متغیره ــی در آن وج ــوع پدیده های ــه ن ــا و چ ــوع رفتاره ــه ن ــی، چ قوانین
ــدد،  ــوع می پیون ــه وق ــا چطــور ب ــد و رفتاره ــه شــکل می گیرن ــن اقتصــاد چگون در ای
ــر  ــاً ه ــا قطع ــم. ام ــی می کنی ــه و بررس ــاد را مطالع ــام آن اقتص ــم نظ ــع داری درواق
ــا  ــن معن ــه ای ــق می شــود، ب ــب اجــرا می شــود و محق ــک مکت ــر اســاس ی ــی ب نظام
کــه یــک مکتــب وقتی کــه در ذهــن و جــان اهالــی یــک اقتصــاد می نشــیند، آن هــا 
یــک رفتــار خاصــی را نشــان می دهنــد و نظام،خروجــی ایــن رفتارهــا اســت یــا شــکل 

ــرد.   ــه خــودش می گی ــا ب ــی اســت کــه اقتصــاد درنتیجــه آن رفتاره و صورت

لــذا یــک تعریفــی کــه بــر همیــن مبنــا از نظــام اقتصــادی اســام مطرح شــده اســت 
ایــن اســت کــه نظــام اقتصــاد اســامی درواقــع  بازتــاب پرتوهــای مکتــب اقتصــادی 
اســام اســت در آینــه زمــان و مــکان. یعنــی فــرض کنیــد کــه مــا یــک آینــه داشــته 
باشــیم، بــر اســاس قانــون نــور و آینه هــا، هــر نــوری کــه بــه ایــن آینــه بتابــد یــک 
ــه ایــن دارد کــه آن نــوری کــه  انعکاســی خواهــد داشــت و ایــن انعــکاس بســتگی ب

ــه باشــد. ــد چگون ــه آن می تاب ــور ب ــه ای کــه ن ــد چــه شــکلی باشــد و آن آین می تاب

 اکنــون در ایــن تشــبیه و تمثیــل اگــر مــا یــک آینــه داشــته باشــیم و ایــن آینــه را 
نماینــده شــرایط زمانــی و مکانــی یــک اقتصــاد بدانیــم، مثــًا اقتصــاد کشــور ایــران 
ــوری  ــا اقتصــاد عربســتان در ســال یــک هجــری قمــری، و آن ن در ســال 1393 و ی
ــب اقتصــادی اســام و اصــول اقتصــادی اســام  ــد را مکت ــه می تاب ــن آین ــه ای ــه ب ک
بدانیــم، طبیعتــاً یــک انعکاســی اتفــاق خواهــد افتــاد، یعنــی مکتــب اقتصــادی اســام 
ــی  ــک انعکاس ــود ی ــرا ش ــد اج ــی می خواه ــی و مکان ــرایط زمان ــک ش ــه در ی وقتی ک
اتفــاق می افتــد و ایــن انعــکاس همــان نظــام اقتصــادی اســت و درصورتی کــه مکتــب 
اقتصــادی اســام باشــد کــه در آن شــرایط زمانــی و مکانــی اجــرا می شــود اســم ایــن 

نظــام می شــود نظــام اقتصــاد اســامی.

ــا  ــزاری دارد ی ــخت افزاری و نرم اف ــه س ــک مجموع ــامی ی ــاد اس ــام اقتص ــن نظ  ای
به عبارتی دیگــر مجموعــه ای از ســاختارها و ســازمان ها و قوانیــن و... به عنــوان بخــش 
ــرم.  ــش ن ــوان بخ ــراد به عن ــای اف ــا و منش ه ــا و رفتاره ــا و ایده ه ــخت و هنجاره س
همان طــور کــه قبــًا مطــرح شــد مــا در مطالعــه نظــام اقتصــادی، ایــن ســخت افزارها 

ــم. ــه می کنی ــا را مطالع و نرم افزاره
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 در مطالعــه نظــام اقتصــادی اســامی مــا چــه کاری انجــام می دهیــم؟ کاری کــه مــا 
می کنیــم ایــن اســت کــه در هــر شــرایط و در هرزمانــی کــه می خواهیــم مطالعــه را 
ــه  ــم ک ــم و می گویی ــرار می دهی ــان ق ــو خودم ــام را جل ــای نظ ــم، آیتم ه ــام دهی انج
ــدی  ــای تولی ــه و نهاده ــش این گون ــد و دولت ــه ان ــام این گون ــن نظ ــازمان های ای س
ــاد  ــوزه اقتص ــف آن در ح ــن مختل ــکل اند، قوانی ــن ش ــه ای ــی آن ب ــای مصرف و نهاده
ایــن شــکلی اســت، رفتارهایــی کــه افــراد در بُعــد مصــرف، در بعــد تولیــد و در بعــد 
ــه نظــام اقتصــادی  ــا در مطالع ــه م ــن شــکلی اســت؛ کاری ک ــد ای ــداز و... دارن پس ان
انجــام می دهیــم یــک کار تطبیقــی اســت کــه آیــا ایــن نظــام و رفتارهــا و ســاختارها 
و ایــن شــکل اقتصــاد محصــول اجــرای مکتــب اقتصــادی اســام اســت و یــا محصــول 
ــن  ــًا ای ــه مث ــم ک ــم بگویی ــا می خواهی ــع م ــت؟  درواق ــری اس ــب دیگ ــرای مکت اج
بانکــی کــه در شــرایط فعلــی وجــود دارد و یکــی از اجــزاء ایــن نظــام اقتصــادی اســت، 
آیــا ایــن بانــک درواقــع محصــول اجــرای مکتــب اقتصــادی اســام در شــرایط فعلــی 
هســت یــا نــه؟ مثــًا فــرض کنیــد یکــی از اصــول اقتصــادی مکتــب اســام نفــی و 

منــع ربــا اســت. 

ــد  ــا اجتنــاب کــرده باشــیم بای ــران 1393 از رب مــا اگــر کــه بخواهیــم در شــرایط ای
ــد  ــی، در رفتارهــا و ســاختارهایمان ایــن عنصــر موجــود نباشــد. بای در نهادهــای مال
ــود می توانیــم بگوییــم کــه  ــا ب بانکمــان را بررســی کنیــم، اگــر بانکمــان عــاری از رب
یــک محصــول یــا یکــی از اجــزاء نظــام اقتصــادی مــا، اســامی اســت. امــا اگــر یــک 
بانکــی عملیــات ربــوی داشــت قطعــاً جزئــی از نظــام اقتصــادی مــا اســامی نیســت و 

بایــد اصــاح و یــا حــذف شــود. 

یــا مثــًا فــرض کنیــد در مکتــب اقتصــادی اســام یــک اصلــی داریــم و آن حرمــت 
اســراف اســت، یعنــی اســراف نبایــد انجــام شــود، بعــد مــا در نظــام اقتصــادی خودمان 
ــرد؟ ، می بینیــم در  ــا نمی گی ــرد ی ــا اســراف صــورت می گی مطالعــه می کنیــم کــه آی
جریــان تولیــد فــان محصوالتــی کــه انــرژی بــر هســتند، بخــش زیــادی از انــرژی از 
بیــن مــی رود. پــس ایــن الگــوی تولیــدی کــه مــا در نظــام فعلــی اقتصــادی می بینیــم 

جزئــی از نظــام اقتصــادی اســام نیســت و بایــد اصــاح شــود . 

ــزت اقتصــادی  ــه اصــل ع ــب اقتصــادی اســام ک ــر اســاس اصــل دیگــری در مکت ب
ــزت  ــدن ع ــه دار ش ــث خدش ــه باع ــادی ک ــار اقتص ــر رفت ــرد ه ــان می ک ــه بی ــود ک ب
ــان  ــاد خودم ــا در اقتص ــت؛ م ــاز نیس ــود مج ــلمین ش ــه مس ــزت جامع ــامی و ع اس
ــوط  ــن مرب ــا قوانی ــا و ی ــوی تجــارت خارجــی م ــم الگ ــر دیدی ــم، اگ بررســی می کنی
بــه تجــارت خارجــی مــا باعــث وابســته شــدن جامعــه مســلمین بــه اقتصادهــای غیــر 
ــزت مســلمین  مســلمین و دشــمنان اســام شــده اســت و باعــث خدشه دارشــدن ع
ــا  ــل ی ــارت بین المل ــه تج ــوط ب ــوِن مرب ــه آن قان ــم ک ــم بگویی ــود، می توانی می ش

ــت. ــام نیس ــادی اس ــام اقتص ــی از نظ ــی جزئ ــادی بین الملل ــط اقتص رواب
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درواقــع در مطالعــه نظــام اقتصــادی مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه آن اجزایــی از 
ــب در  ــا اصــول مکت ــب نیســتند و ی ــه اســامی نیســتند و خروجــی مکت نظــام را ک

ــا اصــاح کنیــم .  ــور نشــده اســت را حــذف و ی آن هــا متبل

• علم	اقتصاد	اسالمی	

ــای اقتصــاد اســامی  ــه بررســی پدیده ه ــه ب ــم اقتصــاد اســامی علمــی اســت ک عل
ــام اقتصــادی اســامی  ــک نظ ــای اقتصــادی، در ی ــن متغیره ــاط بی ــوه ارتب ــا نح و ی
ــب  ــاس مکت ــر اس ــه ب ــیم و اینجامع ــته باش ــه داش ــک جامع ــا ی ــر م ــردازد. اگ می پ
ــد  ــی خواه ــک خروج ــکل و ی ــاد یک ش ــن اقتص ــد، ای ــار کن ــام رفت ــادی اس اقتص
داشــت کــه همــان نظــام اقتصــادی اســام  اســت. ایــن نظــام مجموعــه ای اســت از 
ــوند . ــد می ش ــی تولی ــه در آن متغیرهای ــا  . ک ــازوکارها و فرآینده ــاختارها و س س

ــه  ــت ک ــم داش ــی  خواهی ــرخ تورم ــا ن ــامی ، م ــادی اس ــام اقتص ــک نظ ــًا در ی  مث
می توانــد صفــر و یــا بیشــتر از صفــر باشــد و بایــد دربــاره آن مطالعــه شــود ؛ بهــره وری 
، نــرخ اشــتغال – بیــکاری و یــا نــرخ بهــره بانکــی ای خواهیــم داشــت کــه بــاز یــا صفــر 
اســت یــا غیــر از صفــر کــه دربــاره آن صحبــت می شــود ؛ علــم اقتصــاد اســامی ایــن 
ــا  ــی  این ه ــی و معلول ــط عل ــد و رواب ــل می کن ــد ، تحلی ــی می کن ــا را بررس پدیده ه

ــد . ــتخراج می کن را اس

ــب اقتصــادی اســام  ــر مکت ــی ب ــه مبتن ــک نظــام اقتصــادی اســامی ک ــًا در ی  مث
شــکل گرفته ، وقتــی دولــت یــک مالیــات جدیــد را اعمــال می کنــد  کــه بــه لحــاظ 
ــور  ــد چط ــدار تولی ــد ، مق ــته باش ــود داش ــکان الزم اســت وج ــان و م ــات زم مقتضی
متأثــر می شــود ؟ پاســخ ایــن ســؤال یــک نظریــه علمــی در چارچــوب علــم اقتصــاد 

ــود. ــامی می ش اس

ــرخ ارز  ــا این کــه یــک تولیدکننــده در ایــن نظــام اقتصــادی اســامی ، وقتی کــه ن  ی
ــی اعمــال می شــود  ــک سیاســت ارزی بین الملل ــًا ی ــا مث ــد ، ی ــدا می کن ــش پی افزای
ــال  ــا آن مث ــد ؟  و ی ــر می ده ــا تغیی ــد ی ــم می کن ــودش را تنظی ــار خ ــور رفت چط
ــدا  ــش پی ــول افزای ــی حجــم پ ــک نظــام اقتصــادی اســامی وقت ــه ، در ی مشــهور ک
ــا کمتــر می شــود ؟  ــورم چــه اتفاقــی می افتــد، بیشــتر می شــود ی ــرای  ت می کنــد ،ب
ایــن درواقــع همــان ماهیــت علــم اقتصــاد اســامی اســت و از پیــش می تــوان گفــت 
ــم  ــه در عل ــی ک ــا نظریات ــوند ب ــد می ش ــه تولی ــی ک ــه نظریات ــرد ک ــی ک و پیش بین

اقتصــاد متعــارف )اقتصــاد غیــر اســامی( وجــود دارد متفــاوت خواهــد بــود .

ــه  ــت ک ــده اس ــب پذیرفته ش ــن مطل ــامی ای ــاد اس ــم اقتص ــوب عل ــًا در چارچ  مث
ــاد  ــم اقتص ــا در عل ــد داد ، ام ــش نخواه ــد را کاه ــدار تولی ــا مق ــش مالیات ه افزای
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متعــارف اثبــات می کننــد کــه بــا توجــه بــه آن فروضــی کــه دربــاره انســان و دربــاره 
ــد  ــات جدی ــک مالی ــت ، ی ــرح اس ــارف مط ــاد متع ــم اقتص ــادی در عل ــط اقتص محی
ــد  ــی کــه در اینجــا تولی ــال نظریات ــد. و امث ــدا کن ــد کاهــش پی باعــث می شــود تولی
ــند و  ــاوت باش ــت متف ــن اس ــان ممک ــاد متعارفش ــابه های اقتص ــا مش ــوند و ب می ش

ــود . ــد ب ــاوت خواه ــی متف ــش قابل توجه ــه بخ ــم ک می بینی

امــا یــک بحــث دیگــر در خصــوص فلســفه علــم اقتصــاد اســامی  یــا روش شناســی 
ــود .  ــرح می ش ــا مط ــه در اینج ــت ک ــی اس ــث موضوعات ــامی ، بح ــاد اس ــم اقتص عل
ــات  ــرد ، اقتصــاد کان، موضوع ــه در اقتصــاد خ ــی ک ــه موضوعات ــارف ب اقتصــاد متع

ــه توســعه تقســیم می شــود . ــوط ب ــات مرب ــا موضوع ــت و ی ــه دول ــوط ب مرب

ــات  ــامی موضوع ــاد اس ــم اقتص ــا در عل ــامی ی ــاد اس ــت ؛ در اقتص ــؤال اینجاس س
ــات  ــته از موضوع ــک دس ــه ی ــود ک ــه می ش ــوند ؟ گفت ــدی می ش ــه تقســیم بن چگون
علــم اقتصــاد اســامی ،همــان موضوعاتــی هســتند کــه در اقتصــاد متعــارف مطــرح 
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــات مطــرح می شــوند ؟ ب ــن موضوع ــل ای ــه چــه دلی هســتند ؛ ب
ــره وری  ــد ،به ــود دارن ــه وج ــتند ک ــادی هس ــی اقتص ــا پدیده های ــورت آن ه درهرص
ــا وجــود  ــش ســطح قیمت ه ــای افزای ــه معن ــورم ب ــد وجــود دارد ،ت وجــود دارد ،تولی

ــردازد . ــا می پ ــه این ه ــز ب ــامی نی ــاد اس ــم اقتص دارد و عل

 امــا موضوعــات دیگــری نیــز مطــرح هســت کــه در علــم اقتصــاد متعــارف بــه آن هــا 
پرداختــه نشــده و علــم اقتصــاد اســامی بــه آن هــا نیــز می پــردازد، ماننــد بحث هــای 
مربــوط بــه اخــاق اقتصــادی ، یــا معنویــت و اقتصــاد ، بحث هــای مربــوط بــه تقــوا 
ــو ان  ــد :» ول ــه می فرمای ــم ک ــرآن کری ــم در ق ــه ای داری ــک  آی ــا ی ــاد و... . م و اقتص
اهــل القــری ءامنــوا و اتقــوا لفتحنــا علیهــم بــرکات مــن الســماءو االرض ولکــن کذبــوا 
ــوا یکســبون« اگــر کــه مــردم زمیــن )مــردم جامعــه اســامی( ،  فاخذناهــم بمــا کان
ــازل  ــر آن هــا ن ــرکات آســمان وزمیــن ب تقــوا پیشــه کننــد وایمــان داشــته باشــند ب
ــم  ــوب عل ــه در چهارچ ــتند ک ــادی هس ــر اقتص ــع دو متغی ــا درواق ــود . این ه می ش

ــوا وبرکــت . ــه می شــود : تق ــه آن هــا پرداخت اقتصــاد اســامی ب

ــعه  ــادی ، توس ــرفت اقتص ــادی ، پیش ــد اقتص ــادل رش ــت مع ــن اس ــت” ممک  “برک
ــه این هــا باشــد . از ایــن لحــاظ  مجموعــه مفاهیــم و  ــا چیــزی شــبیه ب اقتصــادی ی
ــی  ــم از موضوعات ــرد اع ــرار می گی ــه در اقتصــاد اســامی موردبحــث ق ــی ک موضوعات
اســت کــه در اقتصــاد متعــارف وجــود دارد ، بعــاوه ی مفاهیــم دینــی کــه در حــوزه 
اقتصــاد مطــرح هســتند و موضوعــات دیگــری هــم ممکــن اســت کــه مطــرح شــود و 

موردبررســی قــرار گیــرد . 
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ــم ، روش  ــرح می کنی ــه مط ــامی ک ــاد اس ــم اقتص ــوص عل ــث در خص ــن بح آخری
ــت . ــامی اس ــاد اس ــم اقتص ــردازی در عل نظریه پ

ــم اســتفاده  ــه از وحــی ه ــا این ک ــه و مشــاهده اســت ی ــر تجرب ــی ب ــاً مبتن ــا صرف آی
ــاالً  ــد ؟ اجم ــی دارن ــدام چــه جایگاه ــل و وحــی هرک ــه و عق می شــود ؟ اصــًا تجرب
ــه در  ــر س ــاهده ،ه ــای مش ــه معن ــه ب ــی و تجرب ــل ، وح ــه عق ــود ک ــه می ش گفت

نظریه پــردازی در علــم اقتصــاد اســامی مورداســتفاده قــرار می گیرنــد . 

فرضیــه ای را تصــور کنیــد کــه محصــول تعامــل عقــل و دنیای خــارج اســت و محصول 
تجربــه اســت، ایــن فرضیــه می آیــد و بــه یکــی از روش هــا آزمــون و اثبــات می شــود؛ 
چــه طــور آزمــون می شــود ؟ یــا بــا معیــار وحــی و یــا بــا معیــار تجربــه و مشــاهدات 
ــامی و  ــاد اس ــه اقتص ــک نظری ــود ی ــن می ش ــود. ای ــد می ش ــون و تأیی ــی آزم بیرون
ــه در ایــن جریــان  ــه ایــن معناســت کــه هــم عقــل و هــم  وحــی وهــم تجرب ایــن ب

ــد .  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــردازی مورداس نظریه پ

ــاد  ــم اقتص ــا عل ــامی ب ــاد اس ــم اقتص ــز عل ــه تمای ــن وج ــت مهم تری ــاید ازاین جه ش
متعــارف در ایــن اســت کــه اقتصــاد متعــارف وحــی را به طــور کامــل از مبانی شــناخت 
ــه در اقتصــاد اســامی  ــد ، درحالی ک ــارج می کن ــناختی خــودش خ ــی روش ش و مبان
ــام  ــه ن ــود دارد ب ــرآن وج ــی در ق ــه گزاره های ــم ک ــا می دانی ــت . م ــه نیس این گون
ــد » ان االنســان لیطغــی  ــه ای وجــود دارد کــه می فرمای ــًا آی گزاره هــای علمــی ، مث
ــد .  ــان می کن ــد طغی ــی بدان ــه خــودش را غن ــان ک ــتغنی « انســان آن زم ان رآه اس
یعنــی انســان آن زمانــی کــه خــودش را مســتغنی ببینــد یــک رفتــار خاصــی از خــود 
ــدارد  ــازی ن ــز و هیچ کــس نی ــه هیچ چی ــه ب ــد ک ــد ، و احســاس می کن نشــان می ده
، این یــک گــزاره علمــی اســت ، تقریبــاً چیــزی شــبیه بــه آنچــه در اقتصــاد متعــارف 
بــه آن می گوینــد اثــرات خارجــی منفــی؛ آن طغیــان ،یــک نــوع اثــر خارجــی منفــی 
ــی  ــر نامطلوب ــد و اث ــران ایجــاد می کن ــرای دیگ ــرد ب ــن ف ــه ای ــری ک ــی اث اســت یعن

اســت . 

طغیــان می کنــد، دیگــران را مــورد آزار قــرار می دهــد و ایــن گــزاره در بطــن  وحــی 
ــم امــکان و واقعیــت اقتصــاد هــم  ــن گــزاره را می شــود در عال ــرار دارد . اکنــون ای ق
ــاتید  ــده ای از اس ــود دارد ، ع ــر وج ــا اختاف نظ ــه اینج ــرد ک ــه ک ــی و مطالع بررس
اقتصــاد اســامی معتقدنــد کــه ایــن گزاره هــا آزمون پذیــر هســتند یعنــی در واقعیــت 
هــم وقتی کــه مــا بررســی می کنیــم می بینیــم کــه صحیح انــد ، عــده ای هــم 
ــرد و  ــون ک ــت آزم ــم واقعی ــد در عال ــًا نبای ــا را اص ــن گزاره ه ــه ای ــه ن ــد ک می گوین
صــرف این کــه در منبــع  وحــی قرارگرفتــه یــک گــزاره علمــی اســت کــه در مجموعــه 

ــرد . ــای می گی ــامی ج ــاد اس ــی اقتص ــای علم نظریه ه
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بخش سوم 

مقایسه	معارف	اقتصادی	اسالم	و	علم	اقتصاد	متعارف

• ــا	مکتــب	اقتصــادی		 نســبت	مکتــب	اقتصــادی	اســالم	ب
ــارف متع

در قســمت اول کــه بحــث دو مکتــب اســت، )یعنــی مکتــب اقتصــادی اســام و مکتــب 
اقتصــادی متعــارف ( اولیــن خدشــه ای کــه بــه آغــاز ایــن بحــث وارد می کننــد ایــن 
اســت کــه مــا در اقتصــاد متعــارف مکتــب نداریــم، اقتصــاد متعــارف صرفــاً نظریاتــی 
ــم اقتصــاد  ــات مطــرح می شــوند،درصورتی که عل ــی از واقعی ــوان بیان ــه به عن اســت ک
متعــارف مبتنــی بــر یــک ســری ارزش هــا و ایدئولوژی هــا و اهــداف خاصــی بناشــده  

کــه درواقــع مجموعــه آن هــا را می توانیــم مکتــب اقتصــادی متعــارف بنامیــم.

ــد مگــر این کــه زیربنایــش  ــه وجــود بیای ــد ب ــم اقتصــادی نمی توان  درواقــع هیــچ عل
بــر پایــه ی مکتــب اقتصــادی متعــارف اســتوار باشــد و ایــن مکتــب اقتصــادی متعــارف 
هرچنــد کــه خیلــی معرفــی نمی شــود و خیلــی راجــع بــه آن صحبــت نمی شــود،اما 

ــت. ــایی اس ــی قابل شناس ــش به خوب مختصات

 مــا دربــاره مکتــب اقتصــادی اســام بحــث کرده ایــم ، دربــاره اهــداف ، ارزش هایــی 
کــه در آن لحــاظ می شــود و دربــاره اصــول رفتــاری آن صحبــت کرده ایم.اگــر 
بخواهیــم نســبت مکتــب اقتصــادی اســام بــا مکتــب اقتصــادی متعــارف را بررســی 
کنیــم، بایــد این ها)اهــداف و ارزش هــا( را باهــم مقایســه کنیــم. ابتــدا ایــن را اشــاره 
می کنیــم کــه تقریبــاً نســبت اقتصــادی اســام و اقتصــاد متعــارف تبایــن اســت، یعنــی 
ــی آن مــورد  ــی کــه در مکتــب اقتصــاد متعــارف وجــود دارد، بخــش اصل آن محتوای

ــار گذاشــته می شــود. ــرش مکتــب اقتصــادی اســام نیســت و کن ــد و پذی تأیی

 اگــر بخواهیــم ایــن مقایســه را انجــام دهیــم عــرض می کنــم کــه یکــی از مختصــات 
ــب  ــدف مکت ــم ه ــم گفتی ــًا ه ــه قب ــور ک ــد. همان ط ــش می باش ــب هدف ــر مکت ه
اقتصــادی متعــارف صرفــاً حداکثــر کــردن لــذات مــادی اســت ؛خــود اقتصاددان هــای 

غربــی می گوینــد کــه هــدف مــا مصــرف انبــوه اســت.

ــد  ــه، تولی ــه ن ــد ک ــداً گفتن ــوه اســت، بع ــد انب ــا تولی ــه هــدف م ــد ک ــًا می گفتن  قب
ــم. و  ــردن می خواهی ــذت ب ــرای ل ــرف و ب ــرای مص ــم؟ ب ــه می خواهی ــرای چ ــا ب را م
هــدف نهایــی نظــام اقتصــاد غــرب و مکتــب اقتصــادی غــرب همــان مصــرف انبــوه 
یــا حداکثــر لــذت مــادی اســت. حال آنکــه هــدف مکتــب اقتصــادی اســام، عبودیــت 
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و تعالــی انســان و فراهــم کــردن مقدمــات اقتصــادی بــرای آن اســت . لــذا از جهــت 
اهــداف، ایــن دو مکتــب کامــًا در مقابــل هــم هســتند. در بُعــد ارزش هــا در مکتــب 
ــن  ــد. ای ــن می کن ــال معی ــد متع ــا را خداون ــه ارزش ه ــم ک اقتصــادی اســام می گویی
ارزش هــا در چارچــوب اخــاق و در قالــب وحــی )کــه بخشــی از ایــن وحــی همــان 
وحــی متعــارف اســت و بخشــی هــم رســول باطنــی یعنــی همــان عقــل اســت( بیــان 
ــد. ــه مشــخص می کن ــال اســت ک ــد متع ــا را خداون ــت ریشــه ارزش ه ــود؛ درنهای می ش

ــف  ــد و تعری ــا می کن ــان بن ــود انس ــا را خ ــارف ارزش ه ــادی متع ــب اقتص  در مکت
می کنــد و ایــن مفهــوم اومانیســم اســت؛ مــن خــودم هســتم کــه می گویــم چــه کاری 
خــوب اســت و چــه کاری بــد ، ازاین جهــت هــم بازمی بینیــم کــه یــک نســبت تبایــن 
ــود دارد، و از  ــارف وج ــاد متع ــب اقتص ــام و مکت ــادی اس ــب اقتص ــن مکت ــدی بی ج
ــول  ــت ، اص ــه از اهمی ــن درج ــل در همی ــا حداق ــر و ی ــی مهم ت ــاید به نوع ــا ش این ه
رفتــاری اســت کــه در دو مکتــب مطــرح می شــود و تــا حــد زیــادی در مقابــل هــم 
ــم را  ــل مه ــه اص ــام س ــادی اس ــب اقتص ــم مکت ــه گفتی ــور ک ــد؛ همان ط ــرار دارن ق
مطــرح می کنــد: اصــول عدالــت اقتصــادی، جهــاد اقتصــادی و عــزت اقتصــادی کــه 
ــرار  ــا ق ــه این ه ــا در زیرمجموع ــا و ی ــار این ه ــز در کن ــری نی ــروع دیگ ــع ف درواق
می گیــرد و نظــام رفتــاری همــه عوامــل اقتصــاد اعــم از تولیدکننــده، مصرف کننــده، 

ــد . ــخص می کن ــت و... را مش دول

ــارف  ــب اقتصــادی متع ــاری در مکت ــک اصــل رفت ــوان ی ــه به عن ــی ک ــا اصل ــا تنه  ام
ــه  ــت ک ــده اس ــا گفته ش ــت . در آنج ــخصی اس ــع ش ــردن نف ــر ک ــود دارد حداکث وج
ــودش  ــت خ ــردن مطلوبی ــر ک ــال حداکث ــه دنب ــت ب ــر اس ــد و بهت ــده بای مصرف کنن
ــد.  ــوع رفتــار مصرف کننــده عنــوان رشــنالیتی را انتخــاب کردن ــرای ایــن ن باشــد و ب
رشــنالیتی یعنــی عقانیــت و عقایــی رفتــار کــردن و ایــن نام گــذاری بــه ایــن جهــت 
اســت کــه ایــن نــوع رفتــار را ،یعنــی رفتــار ســود طلبانــه صــرف و منفعــت طلبانــه 
ــع  ــد، و درواق ــوب می دانن ــن را مطل ــل هســتند و ای ــک ارزش قائ ــش ی صــرف را برای
اصــل رفتــاری پیشــنهادی ایــن مکتــب اقتصــادی کــه همــان مکتــب اقتصــادی غــرب 
و متعــارف باشــد ، حداکثــر کــردن و دنبــال کــردن نفــع شــخصی بــدون توجــه بــه 

هــر چیــز دیگــری اســت.

ــاً  ــارف تقریب ــادی متع ــب اقتص ــام و مکت ــادی اس ــب اقتص ــاب مکت ــن حس ــا ای  ب
ــی از  ــه بعض ــر این ک ــه خاط ــاً ؟ ب ــم تقریب ــرا می گویی ــت . چ ــن اس ــان تبای نسبتش
ــه در  ــود دارد ک ــارف وج ــادی متع ــب اقتص ــاری در مکت ــا رفت ــی ی ــای ارزش گزاره ه
مکتــب اقتصــادی اســام هــم البتــه مــورد تأییــد هســت ، مثــًا تــاش و کوشــش ، 

ــش ارزش دارد . ــاش و کوش ــب ت ــر دو مکت ــه در ه این ک
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البتــه در مکتــب متعــارف تــاش و کوشــش بــرای حداکثــر کــردن لــذت مــادی اســت 
امــا در مکتــب اقتصــادی اســام ایــن تــاش و کوشــش بــرای حداکثــر کــردن کمــال 
انســان و بــرای تقــرب بیشــتر بــه خداونــد متعــال اســت امــا اگــر آن هــدف غایی شــان 
را کنــار بگذاریــم تــاش و کوششــی کــه در مکتــب اقتصــادی متعــارف ارزش اســت در 
مکتــب اقتصــادی اســام نیــز ارزش اســت. امــا به طورکلــی ، مکتــب اقتصــادی اســام 

زاویــة خیلــی جــدی و شــدیدی بــا مکتــب اقتصــادی متعــارف دارد .

• ــا	نظام	هــای	اقتصــادی		 نســبت	نظــام	اقتصــادی	اســالم	ب
متعــارف

ــا نظــام اقتصــادی متعــارف  در ایــن قســمت بحــث نســبت نظــام اقتصــادی اســام ب
ــاه عــرض  ــم . اینجــا الزم اســت مقدمــه ای کوت را مطــرح می کنیــم و تبییــن می کنی
ــام  ــت ، نظ ــت اس ــه ثاب ــام ک ــادی اس ــب اقتص ــاف مکت ــه برخ ــم  و آن اینک کنی

ــر اســت .  ــر و در حــال تغیی اقتصــادی اســام متغی

ــر  ــی تغیی ــی و مکان ــه شــرایط زمان ــه اینک ــا توجــه ب ــه ب ــن معناســت ک ــه ای ــن ب ای
ــات و الزامــات ســاختاری و شــکلی ای  می کنــد ، اجــرای اصــول ثابــت مکتــب اقتضائ
را می طلبــد کــه ایــن الزامــات ســاختاری و شــکلی تغییــر می کنــد . مثــًا در صــدر 
ــب  ــتیم و مکت ــد – نداش ــی باش ــطه مال ــه واس ــادی ک ــی – نه ــاد مال ــا نه ــام م اس
ــب اقتصــادی اســام را  ــی هم مکت اقتصــادی اســام اجــرا می شــد . در شــرایط کنون
می شــود اجــرا کــرد امــا بــا توجــه بــه اینکــه وســعت اقتصــاد بزرگ تــر شــده ، تعــداد 
افــراد فعــال در اقتصــاد بیشــتر شــده و منابــع مالــی بیشــتر شــده ، اینجــا الزم اســت 
کــه یــک واســطه مالــی ،یــک نهــادی کــه واســطه مالــی شــود ایجــاد شــود، درواقــع 
یــک تغییــر ســاختاری در اقتصــاد اســت کــه تعارضــی بــا مکتــب اقتصــادی نــدارد .

 بــه همیــن جهــت می گوییــم کــه باوجــودی کــه مکتــب اقتصــادی اســام ثابت اســت 
ــه ای اســت کــه انعکاس دهنــده  ــی کــه همــان آین ــی و مکان ــر در شــرایط زمان ، تغیی
مکتــب اســت ، باعــث می شــود کــه شــکل و ظاهــر و ســاختار اقتصــاد هــم پویــا باشــد 
و متغیــر و متحــول باشــد و همچنــان عنــوان اســامی را داشــته باشــد . یعنــی مــا یک 
ــددی  ــامی متع ــاد اس ــای اقتص ــه نظام ه ــم درحالی ک ــامی داری ــاد اس ــب اقتص مکت
می توانیــم داشــته باشــیم ، یعنــی نظام هــای متفاوتــی کــه همــه می تواننــد اســامی 

 . شند با

ــای  ــع خروجی ه ــا درواق ــه این ه ــم ک ــم داری ــارف را ه ــادی متع ــای اقتص ــا نظام ه م
مکتــب اقتصــادی متعــارف هســتند . یعنــی آن مکتــب هــم وقتــی می خواهــد در قالب 
یــک نظــام اقتصــادی ظهــور و بــروز کنــد ، یــک ســازمان و ســاختار و ســخت افزار و 
نرم افــزار خاصــی را بــه خــودش می گیــرد . بحــث ایــن اســت کــه نســبت ایــن نظــام 
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اقتصــادی بــا آن نظــام اقتصــادی متعــارف چیســت؟ در شــرایط فعلــی کــه مــا داریــم 
ــه خاطــر پیشــرفت های تکنولوژیکــی رخ داده در جهــان غــرب ،  ــم ب صحبــت می کنی
اولیــن مواجهــه ای کــه بایــد ، می توانــد و الزم اســت بیــن نظــام اقتصــادی اســام بــا 

نظــام اقتصــادی متعــارف صــورت بگیــرد ،ارزیابــی آن نظــام اقتصــادی اســت .

 بــه ایــن معنــا کــه مــا می بینیــم کــه در اقتصادهــای غربــی کــه به هرحــال تحوالتــی 
ــی  ــا رشــد بیشــتری داشــته ، یک نهادهای ــن آوری هــم در آن ه ــد و ف ــه کردن را تجرب
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــده و ب ــده و تولیدش ــی آم ــک نرم افزارهای ــخت افزارهایی، ی ــک س ،ی
درآمــده اســت . نظــام اقتصــادی اســامی در مرحلــه اول می آیــد و این هــا را بررســی 
و ارزیابــی می کنــد ، مثــًا یــک نهــادی بــه نــام بانــک در اقتصــاد متعــارف ایجادشــده 
ــام بــورس ، دولتــی در آنجــا معرفــی و  ــام بیمــه ، نهــادی بــه ن اســت ، نهــادی بــه ن
مطرح شــده کــه یــک وظایــف خاصــی دارد ، ســاختارهای خاصــی دارد و ایــن درواقــع 
ــان  ــا نهادهــای بین المللــی در ایــن جری ــی از آن نظــام اقتصــادی اســت ،ی یــک جزئ
ــای  ــه در بخش ه ــاوری ک ــای فن ــوی ارتق ــد والگ ــن آوری تولی ــا ف ــد ی ــکل گرفتن ش
ــداز و  ــوه پس ان ــا نح ــی دارد ، ی ــکل خاص ــه یک ش ــد ،ک ــاق می افت ــدی دارد اتف تولی
ــام اقتصــادی  ــرب ، در آن نظ ــم غ ــه در عال ــده ای ک ــده و تولیدکنن ــار مصرف کنن رفت

ــاص دارد . ــکل خ ــد ، یک ش ــاق می افت ــارف دارد اتف متع

ــز  ــدا هیچ چی ــود ابت ــه می ش ــی و مطالع ــا بررس ــامی این ه ــادی اس ــام اقتص  در نظ
ــا حــذف بعضــی از  رد نمی شــود ، نتیجــه ایــن بررســی پذیــرش کامــل ، اصــاح و ی
ــود دارد  ــا وج ــه آنج ــزاری ک ــخت افزار و نرم اف ــن س ــی ای ــت . یعن ــا اس ــن نهاده ای
ممکــن اســت کــه بخشــی از آن موردپذیــرش کامــل قــرار بگیــرد و بخشــی هــم بــا 
اصــاح و تغییراتــی موردپذیــرش قــرار بگیــرد . مثــًا بیمــه را کــه در اقتصــاد متعــارف 
تعریف شــده اســت را مــا در نظــام اقتصــادی اســام بــا اندکــی اصاحــات پذیرفتیــم 
؛ بــا ایــن حســاب مــا بخشــی از کارکردهــا و ســاختارهای دولــت را در نظــام اقتصــاد 

ــم . ــامی می پذیری اس

ــا  ــارف در نظــام اقتصــادی اســام  م ــا نظــام اقتصــادی متع ــه ب ــر از مواجه ــا غی  ام
ــاً  ــه صرف ــت ک ــه نیس ــی این گون ــم . یعن ــی داری ــرای طراح ــم ب ــری را ه ــع دیگ منب
ــزار  ــخت افزار و نرم اف ــم از س ــارف را اع ــادی متع ــام اقتص ــی از نظ ــم  بخش های بیایی
کــه مــورد تأییــد خودمــان هســت بگیریــم و آن بخش هایــی کــه مــورد تأییــد نیســت 
ــت ؛  ــن اس ــامی همی ــاد اس ــام اقتص ــه نظ ــم ک ــم و بگویی ــار بگذاری ــم و کن رد بکنی
ــتی  ــاس و برداش ــد اقتب ــام ،می توان ــادی اس ــام اقتص ــی از نظ ــاً بخش های ــه ،قطع ن
از ابزارهایــی باشــد کــه در نظــام اقتصــادی متعــارف موجــود هســتند )البتــه بعــد از 

ــا بعــد از ارزیابــی( . اصــاح ی
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ــه مهــم  ــا دو تجرب ــا در نظــام اقتصــادی اســام طراحــی هــم اتفــاق می افتــد . م  ام
تاریخــی داریــم کــه بــر اســاس آن هــا می توانیــم طراحــی انجــام بدهیــم و یــا حتــی 
ــم .  ــرار دهی ــرداری ق ــتفاده و بهره ب ــم و مورداس ــا را بیاوری ــی از آن نهاده بخش های
بخشــی از ایــن دو دوره تاریخــی مربــوط بــه صــدر اســام و حکومــت پیامبــر اکــرم و 

دوره کوتــاه حکومــت حضــرت امیــر )ع( اســت  .

ــتند  ــار داش ــت را در اختی ــوار حاکمی ــن دو بزرگ ــه ای ــال ک ــد ده س ــه در آن چن  ک
ــی از  ــد . بخش های ــرا کردن ــد و اج ــی کردن ــامی را طراح ــادی اس ــام اقتص ــک نظ ی
ــه  ــی ک ــوی نظارت ــًا الگ ــت ؛ مث ــتفاده اس ــا قابل اس ــا و رفتاره ــا ، فرآینده آن نهاده
حضــرت امیــر روی بــازار داشــتند ، ایــن را مــا می توانیــم ازآنجــا بگیریــم و در نظــام 
اقتصــادی اآلن مورداســتفاده قــرار دهیــم و تکمیــل کنیــم و یــا متناســب بــا شــرایط 

ــم .  ــی آن را بســت دهی فعل

و دوره زمانــی دومــی کــه مــا در تاریخچــه نظــام اقتصــاد اســامی داریــم و در نظــام 
ســازی جامعــه امــروز می توانیــم از آن اســتفاده کنیــم، دوره تمــدن اســامی اســت 
، مــا یــک دوره تمــدن شــکوهمند اســامی داریــم کــه خــود غربی هــا تحــت عنــوان 
ــم  ــوم و نه ــرن س ــن ق ــدوداً بی ــه ح ــد ک ــام می برن ــامی از آن ن ــی اس دوران طای
ــم  ــود بگویی ــام را نمی ش ــادی اس ــب اقتص ــه در آن دوره مکت ــرار دارد ک ــری ق هج
کــه به طــور کامــل اجــرا شــد، ولــی بخش هایــی از آیتــم اقتصــادی اســام به خوبــی 
ــی  ــا می توانیــم بخش های ــزاری شــکل گرفــت کــه م اجــرا شــد و ســخت افزار و نرم اف
از آن هــا را اقتبــاس کنیــم و در نظــام اقتصــادی خودمــان در شــرایط کنونــی اســتفاده 
ــازی ،  ــام س ــرای نظ ــم ب ــای مه ــع روش ه ــی از مناب ــا یک ــر از این ه ــم . و غی کنی
ــداع اســت یعنــی در یــک نظــام اقتصــاد اســامی بخش هایــی از اجــزاء  ــوآوری و اب ن
ــلمانی  ــر مس ــی متفک ــوند، یعن ــراع می ش ــداع و اخت ــزاری اب ــخت افزاری و نرم اف س
کــه در چارچــوب مکتــب اقتصــادی اســام تفکــر می کنــد و رفتارهایــش منبعــث و 
مبتنــی بــر آن مکتــب اســت، می آیــد و بــا شناســایی وضعیــت موجــود و بــا نــگاه بــه 
ــزاری را طراحــی  ــا آن مواجــه هســتیم یــک ســخت افزار و نرم اف شــرایطی کــه اآلن ب

ــد . ــرح می کن و مط

ــی  ــاغ سیاســت های کل ــا اب ــال ب ــری به عنوان مث ــام معظــم رهب  در حــال حاضــر مق
نظــام در حــوزه اقتصــاد ، از یک جهــت دارنــد آن اصــول اساســی مبتنــی بــر مکتــب 
ــرای نظــام ســازی الزم  ــا شــرایط فعلــی کشــور کــه ب اقتصــاد اســامی و متناســب ب

ــد .  ــرح می کنن ــت ،را مط اس
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• نسبت	علم	اقتصاد	اسالمی	و	علم	اقتصاد	متعارف	

در ایــن بخــش ،بحــث دربــاره نســبت علــم اقتصــاد اســامی بــا آن چیــزی اســت کــه 
تحــت عنــوان علــم اقتصــاد متعــارف مطــرح می شــود . مــا از ســه جهــت می توانیــم 

ایــن دو علــم را مقایســه کنیــم .

از جهت موضوعات مطروحه در هریک، -1

از جهت روش شناسی دو علم  -2

از جهت محتوای دو علم یا نظریه ها . -3

ــه  ــم ب ــه کنی ــم مقایس ــم را باه ــم دو عل ــت می توانی ــه جه ــن س ــل از ای ــا حداق م
لحــاظ موضوعــات ، علــم اقتصــاد اســامی همــه ی موضوعــات اقتصــاد متعــارف را در 
ــم اقتصــاد متعــارف مغفــول  ــاد دیگــری کــه در عل برمی گیــرد بعــاوه موضوعــات زی
مانــده اســت. درواقــع علــم اقتصــاد اســامی بــه لحــاظ موضوعــات اعــم از علــم اقتصاد 
متعــارف اســت . علــم اقتصــاد متعــارف در پیگیــری آن اهــداف خــاص مکتبــش کــه 
زمینه ســازی حداکثــر لــذت و منفعــت مــادی اســت موضوعاتــی را شناســایی کــرده 

و صرفــاً بــه آن هــا پرداختــه . 

امــا علــم اقتصــاد اســامی در پیگیــری اهــداف مکتــب اقتصــادی اســام کــه ســعادت 
دنیــوی و اخــروی اســت موضوعــات بیشــتر و وســیع تری را موردبررســی قــرار می دهــد 
. مثــًا امــور مربــوط بــه ارتباطــات بین الملــل ، واقعیــت اقتصــاد بــا متافیزیــک عالــم 
ــه اخــاق  ــوط ب ــای مرب ــا اقتصــاد و بحث ه ــوا ب ــاط اخــاق و تق ــل ارتب هســتی ،مث
ــاد  ــات اقتص ــزء موضوع ــا ج ــال این ه ــاد و امث ــوزه اقتص ــات در ح ــادی و معنوی اقتص
ــدارد و جالــب اینجاســت  اســامی قــرار می گیــرد کــه در اقتصــاد متعــارف  وجــود ن
کــه وقتــی ایــن موضوعــات و ایــن متغیرهــا وارد بحــث می شــوند تبیین هــای بهتــر 

ــد. ــاق می افت ــاد اتف ــت اقتص ــم از واقعی ــری ه و دقیق ت

ــاً  ــارف صرف ــه اقتصــاد متع ــم ک ــرض کردی ــه روش شناســی اســت ،ع ــد دوم ک در بُع
ــد.  ــتفاده می کن ــودش اس ــناخت خ ــرای ش ــه ب ــس گرایان ــی و ح ــای تجرب از روش ه
ــر  ــد و ه ــون می کن ــا را آزم ــا مشــاهده فرضیه ه ــد و ب ــردازی می کن ــع  فرضیه پ درواق
چــه کــه تأییــد شــود می پذیــرد و هــر چــه کــه تأییــد نشــود را کنــار می گــذارد . امــا 
در روش شناســی علــم اقتصــاد  اســامی ، تجربــه تنهــا یــک جــزء از منابــع شــناخت 
اســت ؛ علــم اقتصــاد اســامی دو منبــع شــناخت دیگــر نیــز دارد کــه اهمیتشــان از 
تجربــه به هیچ عنــوان کمتــر نیســت ، یکــی بحــث عقــل و اســتدالل اســت و دیگــری  
وحــی . درواقــع بــا طــرح بحــث “عقــل به عنــوان یکــی از مبــادی شــناخت در اقتصــاد 
ــردازی  ــه اســم روش قیاســی در نظریه پ ــم ب ــی می کنی ــا روشــی را معرف اســامی” م
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. مــا به طورکلــی دو روش قیاســی و اســتقرایی راداریــم . روش اســتقرایی مبتنــی بــر 
تجربــه اســت ، صرفــاً مشــاهدات و کنــار هــم قــرار دادن مشــاهدات و درواقــع اســتقرا 
ــای آ ن  ــه مبن ــی ک ــود و روش قیاس ــام می ش ــه انج ــاهداتی ک ــداد مش ــردن از تع ک
اســتدالل اســت ، کنــار هــم گذاشــتن مقدمــات صحیــح و درواقــع یــک اقــدام و یــک 
ــل  ــه حاص ــک نتیج ــت ی ــه درنهای ــات ک ــن مقدم ــردن روی ای ــی ک ــتدالل منطق اس
ــح  ــز صحی ــح باشــند و روش اســتدالل نی ــات صحی می شــود و به شــرط اینکــه مقدم

باشــد ،نتیجــه نیــز یــک نتیجــه صحیــح و یــک گــزاره علمــی خواهــد بــود .

 درواقــع اقتصــاد اســامی عــاوه بــر اســتفاده از روش اســتقرایی ، بــرای نظریه پــردازی 
از روش قیاســی هــم بــه آن معنــای اســتدالل های عقلــی اســتفاده می کنــد . غیــر از 
این هــا در اقتصــاد اســامی ، منبــع ســومی هــم بــرای شــناخت وجــود دارد کــه وحــی 
اســت ؛ کام خــدای متعــال کــه در قالــب قــرآن کریــم و روایــات قدســی معتبــر بــه 
مــا رســیده اســت یــک منبــع شــناخت اســت کــه مــا می توانیــم از آن نظریه هایــی 
ــای اقتصــادی و نحــوه  ــده متغیره ــا تبیین کنن ــن نظریه ه ــه ای ــم  ک را اســتنباط کنی

ارتباطــات متقابــل بیــن ایــن متغیرهــا باشــد .

 یــا کام معصومیــن درجایــی کــه در مقــام بیــان یــک واقعیــت هســتند و آن واقعیــت 
جنبه هــای اقتصــادی دارد می توانــد یــک منبــع و روش شــناخت باشــد، مثــًا 

ــود . ــر می ش ــث فق ــی باع ــد : بداخاق ــادق )ع( می فرماین ــام ص ــرت ام حض

 این یــک گــزاره علمــی اســت و از طــرف معصــوم صــادر می شــود کــه در شــرایطی  
ــر  ــی فق ــر ، یک ــن دو متغی ــاط بی ــت ، ارتب ــادی اس ــده اقتص ــک پدی ــده ی بیان کنن
ــاظ  ــه لح ــه ب ــم ک ــور می گویی ــی این ط ــور عموم ــذا به ط ــی . ل ــری بداخاق و دیگ
روش شــناختی ظرفیت هــای اقتصــاد اســامی به مراتــب بیشــتر از علــم اقتصــاد 
ــه قبــل کــه  ــن دو مقدم ــه ای ــا توجــه ب ــوا هــم ب ــه جهــت محت متعــارف اســت . و ب
عــرض کــردم ، طبیعتــاً محتــوای اقتصــاد اســامی ، دو مزیــت نســبت بــه محتــوای 

ــد داشــت .  ــارف خواه ــم اقتصــاد متع عل

مزیــت اول اینکــه کامل تــر هســت و موضوعــات و مســائل و متغیرهــای خیلــی 
ــه  ــه ارائ ــی ک ــر بیان های ــت دیگ ــد. و از جه ــرار می ده ــی ق ــتری را موردبررس بیش
ــه می شــوند در چارچــوب اقتصــاد اســامی  ــی کــه تولیــد و ارائ می شــود و نظریه های
ــوردار  ــری برخ ــتر و باالت ــکا بیش ــاد و ات ــت اعتم ــود و از قابلی ــد ب ــر خواهن دقیق ت

ــود . ــد ب خواهن

ــاءهلل  ــه انش ــرد ک ــیم ک ــور ترس ــاد را این ط ــده اقتص ــق آین ــود اف ــی می ش  به طورکل
بــا توســعه علــم اقتصــاد اســامی و بــا حرکــت آن در مســیری کــه بایــد قــرار بگیــرد 
)کــه البتــه هنــوز متأســفانه در آن مســیر قــرار نگرفتــه اســت( ، یــک دانــش اقتصــادی 
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قــوی  تولیــد خواهــد شــد کــه اقتصاددان هــای غربــی هــم چــاره ای نخواهنــد داشــت 
و چــاره ای نخواهنــد دیــد ،جــز اینکــه خودشــان هــم بــه ایــن جریــان علمــی ملحــق 

شــوند . 

چراکــه علــم اقتصــاد اســامی نیازمندی هــا و اهــداف علــم اقتصــاد متعــارف را هــم بــا 
تبیین هایــی کــه از واقعیــت اقتصــاد مطــرح می کنــد بــرآورده خواهــد کــرد .
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