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  چكيده
 جا آن تا نيست، پوشيده كس هيچ بر آن بارز نقش و اقتصادي ةتوسع اهميت امروزه

 نوشتار اين در منظور همين  به. دانست امروز دنياي هاي اولويت از را آن توان مي كه
 اقتصادي ةتوسع موضوعِ به )ع(علي  حضرت عملكرد به نگاه با است شده سعي

 اقتصاد كه است بوده موضوع اين دانستن تحقيق اين هدف نهايت در. شود پرداخته
 خصوص اين در مطالعه است؟ نزديك اهداف و مباني اين به ميزان چه تا دنيا روز
 ةتوسع بين خواني ناهم و تفاوت محل كهرا  مواردي ترين مهم كه دهد مي نشان

 مباني، در تفاوت از ناشي بايد ،است متعارف اقتصاد با )ع( امام نظر مورد اقتصادي
 نهاييِ هدف. دانست جامعه و فرد منافع و اقتصادي آزادي ها، ارزش اهداف،
 ،است ثروت و كسب لذت مبناي بر كشورها اغلب در ،كنوني اقتصاد در توسعه،

براي  است اي وسيله خود توسعه به رسيدن )ع( اميرالمؤمنين ارزشي ديدگاه از اما
 .خلقت از نهايي هدف و كمال سوي به حركت امكان

 اقتصاد اقتصادي، ةتوسع اهداف اقتصاد، و) ع( علي اقتصادي، ةتوسع :ها كليدواژه
  .غرب اقتصاد اسالمي،

 

 مقدمه. 1

 ها، ملت اقتصادي ادبيات در دوم جهاني جنگ از بعد و اخير قرن نيم در كه مقوالتي از يكي
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 و آمـال  از يكـي  منزلـة  بـه  گـاهي  و داشـته  اي ه گسترد رواج سوم، جهان كشورهاي ويژه به
 ةتوسـع  خصوصـاً  جانبـه  همـه  اي توسـعه  بـه  يـابي  دست است، دهش قلمداد آنان آرزوهاي
 كيفـي  و كمي رشد كه پيچيده ينديافر عنوان به آن، جامع يامعن به توسعه. است اقتصادي
 و محروميـت  و فقر زدودن درآمد، تعديل زندگي، سطح بهبود با همراه خدمات و توليدات
 جامعـه  يك در را زا درون تكنولوژي و علمي و فرهنگي رشد همگاني، رفاه تأمين بيكاري،

 نـد كن  مـي  تـالش  و ريزي برنامه آن به رسيدن براي جوامع ةهم كه است امري دارد، نظر مد
  .)2/ 9: 1376 مازار، عرب(

 اقتصـادي  ةتوسـع  كـه آيـا  داده شود پاسخ در اين نوشتار سعي شده است به اين سؤال 
با اين فرضيه ( خير؟ يا دارد تطبيق و خواني هم )ع( علي امام هاي آموزه و ها بينش با متعارف

بسـيار و انكارناپـذير   در ايـن بـاره   خواني به ميزان اندكي وجود دارد و تمايزات  كه اين هم
 بـين  كـه  شـود  توجـه  نكتـه  ايـن  بـه  است البته براي پاسخ به اين پرسش ضروري ).است
 .شد قائل تفاوت بايد اقتصاد علم و اقتصادي هاي نظام

شكل  جامعه واقعيات بر مبتني كه است هايي نظريه مجموعه ةدربردارند اقتصاد علم
 عمل ةمرحل بهها  آن شود، فراهم ها نظريه آن به مربوط شرايط كه صورتي در و گيرد مي

اما  ،)21: 1376فرد،  انييتوانا( است جامعه واقعيات بيان نگاه اين در اقتصاد علم. آيند درمي
 ديچه با آن يعني، است يو ارزش يفكر يبحث بر سر اصول و مبان ياقتصاد يها در نظام
 ةنگيزا كند مي نبيا كه ستا هايي مؤلفه ويحا ينظام اقتصاد گر،يد عبارت به. باشد

 ياسالم اقتصاد بين اصلي خواني ناهم ،بنابراين .ستيچ جامعه يك در ديقتصاا يها فعاليت
 در هرچند. هاست  آن نظام و مكتب نوع در سوسياليستي اقتصاد و داري سرمايه اقتصاد و

 باشد داشته وجود تواند مي نيز مهمي هاي  خواني ناهم نيز مكاتب اين از برخاسته اقتصاد علم
 .هاست آن قبول مورد هاي ارزش و ،جهان ،انسان به ها آن مكتبي نگرش نوع از ناشي كه

 رصد بر مبتني ،كند مي بيان متعارف اقتصاد علم كه مطالبي از برخي كه داشت توجه بايد
 چه هر و نيست بركنار قاعده اين از هم اسالم اقتصادي نظام و هاست واقعيت عقالني كردن
 ديـن  گوهر به علم اين شود، مي تر بيش بشر خطاي و آزمون و رود مي جلوتر بشري ةتجرب

 و نظر مورد ةتوسع با را تري بيش مشترك وجوه جهان در توسعه يندافر و دشو  مي تر نزديك
 ةتوسـع  بـا  خـوان  هـم  و سـازگار  مفـاهيم  به را آن اقتصاددانان كه يابد مي اسالم تأييد مورد

  .اند كرده تعبير اسالمي اقتصادي
 اقتصـاد  بلكـه  ،يابـد  مـي  ترويج اسالمي اقتصاد از مطلوبي تصوير فقط نه برداشت اين با

 بسياري يها كمك نيز اقتصاد علم ةرشت بهتواند  مي اسالمي اعتقاد و وحي بر مبتني اسالمي
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 و آيات از بسياري از بهتري درك توان مي حقيقي اقتصادي روابط فهم با ديگر سوي از .كند
 ديـن  هم و كند كمك دين به تواند يم علم هم ،آن اساس بر كه دكر كسب اسالمي روايات

علم اقتصاد متعـارف خطـا و    يدستاوردها ةهم لزوماً ن،يبنابرا. رساند ياري علم به تواند يم
 .را انكار كرد يآن و اقتصاد اسالم انيم ةرابط ديو نبا ستين يمنف

 وجود با كه معتقدند هنوز اسالمي اقتصاددانان برخي جوانب، اين همة گرفتن نظر در با
 ،است نظر مورد كه نابي اقتصاد با هنوز ،گذشته به نسبت تر عقالنيت بيش و بشر رفت پيش
 ديد از داري سرمايه نظام ةفلسف هاي نتيجه«كه  باورند اين بر اي عده. داريم فاصله بسيار
 انجام روبنايي يها اصالح برخي و شده رو روبه نقدهايي با نظام اين اقتصاددانان برخي
 ،ها نتيجه بين ناسازگاري اين .كنند نمي نفي را داري سرمايه نظام مباني گاه هيچ اما ،اند داده
 .)329 :1381 موحد،(» است نظام اين براي ديگري مشكل داري سرمايه نظام ةفلسف و عمل

 محل كه است شده پرداخته مواردي ترين مهم به اختصار به نوشتار اين در ،بنابراين
 متعارف اقتصاد با )ع( علي امام نظر مورد اقتصادي ةتوسع نظام نوع در خواني ناهم و تفاوت
 منافع و اقتصادي آزادي ،ها ارزش و اخالق اهداف، مباني، در تفاوت شامل موارد اين. است
 .است جامعه و فرد

 

 اقتصادي ةتوسع نهايي هدف .2

 مـثالً . نيسـت  همگون و سان يك موارد ةهم در اقتصاد گذاران بنيان هاي انديشه است بديهي
 گـاه   بـدبين  هاي كالسيك با بين خوش هاي كالسيك چنين هم و ها با كالسيك ها فيزيوكرات

 كه بود خواهد هايي انديشه بر ما كيدأت اما ؛)42 /11: 1378 حسيني،(اند  داشته متفاوتي يآرا
  .اند داده تشكيل را غالب هاينظر

 منـافع  كـردن  محـدود  و طلبـي،  نفع و خودخواهي به شخص، هاي انگيزه بودن منحصر
 زيان و سود سنجيدن با خود رفتارهاي در كه دكن مي قادر را فرد ثروت، و درآمد به شخصي
. كنـد  مينأت او براي را سود حداكثر كه كند انتخاب را اي گزينه اعمال، پيامد از اش شخصي
 لذت كسب براي نفس تحريك به كه كند مي تعريف اي گونه به را انسان داري سرمايه مكتب

 بـه  يابي دست راه بهترين خويش، حسابگر عقل بر اتكا با و كند مي حركت منفعت جلب و
 .)همان( گزيند برمي را كاال يا پول صورت به ثروت آوردن دسته ب يعني اقتصادي موفقيت
» باشـد  آدمي رفتار ةانگيز تواند ينم ديگري چيز شخصي منافع ةمالحظ جز«: گويد يم هابز

  .)57 :1368اصلي،  قديري ؛197: 1379 يوسفي،(
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  :گويد مي باره اين در اسميت
 واقع در ام، نديده چيزي چندان كنند، مي تجارت عامه منافع خاطر هب كه كساني از هرگز من

 كلمـه  با چند] باشد چنين كه هم مواردي در و[ نيست معمول بازرگانان بين در نيتي چنين
  .)Robinson, 1968:11 ( كرد منصرف نيت اين از را آنان توان مي

 ةانگيز حتي و است اصلي هدف هسرماي انباشت و سود افزايش داري سرمايه نظام در
 بر اقتصادي گيري تصميم گونه هر يعني است؛ شخصي سود هم توليد به اشتغال در اصلي
 .است استوار سود محور

 :كه است معتقد بنتام جرمي

 رفتـار  ةمسـئل  و اسـت  ممكن لذت باالترين جويو جست آن و داريم وظيفه يك فقط ما
 بخشـد  يم انسان به را لذت ترين بيش چيزهايي چه كه است اين تعيين ةمسئل فقط انسان،

 .)176: ب 1374 كاتوزيان،(

) سود( خوشبختي رساندن حداكثر به پي در كه است فردي كالسيك اقتصادي انسان
 رقابت ديگر يك با بايد ،شان خوشبختي تأمين براي منابع كمبود دليل به ،افراد. است خود
 منافع به فقط كه است جو رقابت و طلب زياده فردي اقتصادي انسان رو، اين از ؛كنند

 .است مند عالقه خود شخصي
 بدون است انساني فعاليت محرك و هادي يگانه مادي منافع كه است معتقد نيز ماركس

 زيرا ؛باشند داشته دخالتي و تأثير ترين كوچك امر اين درها  آرمان و اميدها ،احساسات كه آن
  ).265: 1356 تفضلي،( اند منافع آن ةجلو ها اين

 جوامع همة در و ساده نگرش يك در اقتصادي ةتوسع متعارف اقتصاد در ،ديگر بيان به
 و اولين كه كند محقق را شرط يا هدف سه حداقل كه شود يم اطالق وضعيتي به

 انسان حيات بخش تداوم خدمات و كاالها به تر بيش دسترسي امكان آن هدف ترين ياساس
  ).15: 1382 متوسلي،( است

 بودن فراهم و است ثروت كسب و ،لذت سود، مبناي بر كنوني اقتصاد در توسعه هدف
 غرب ديدگاه از متأثر توسعه در گيري جهت ةنحو اين .تر افزون عتتم براي تر بيش امكانات
 معناي به ديني مفهوم در و )ع( امام نگاه از اقتصادي ةتوسع اما ،است انسان خود ةدربار
 است،كه توجه بدان از دو بعد دنيوي و اخروي ضروري  ها انسان تكامل براي است ابزاري

 ةتوسع در اما. است آخرتبا  اولويت ،گيرند قرار هم مقابل در دو اين كه هاگ هر و
 و جهت هر در و است ممدوح طريق هر از سرمايه افزايش غربي، مفهوم به اقتصادي
 .شود مي يقتل سعادت د،شو استفاده كه مسيري
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 و نيست، ديگران بر امتياز ةماي ثروت كه شده اشاره معنا اين به نيز قرآن از آياتي در
 انسان جاودانگي باعث و شود نمي آخرت در الهي عذاب از رهايي يا و رستگاري موجب

  .شد نخواهد دنيا در
  ؛زلفى عندنا متقرّبك بالّتى أوالدكم ال وم أموالك ماو 

  .)37 :سبا( اوالدتان چيزي نيست كه شما را به درگاه ما نزديك كنندو هرگز اموال و 

  :فرمايند مي كفار زبان از خداوند ديگر ةآي در و
  ؛بمعذّبين نحن ما و أوالدا و أمواال أكثر نحن قالوا و

  .)35 :سبا( شويم ما عذاب نمي ،بنابراين ؛تري هستيم كفار گفتند ما داراي اموال و اوالد بيش

از  را دنيوي هاي ثروت به رسيدن مستقيماً موارد برخي در البالغه نهج در )ع( علي امام
 :جمله آن از است، فرموده نهي ممكن راه هر

 ؛الغنى أطغاه ماال أفاد نإ

: 1414 الرضـي،  الشـريف ( وادارد سركشـى  بـه  را وى تـوانگرى  آرد، دست به مالى اگر و
 .)108 حكمت

 كه  صورتي در .كنند مى منحصر مادى هاى جنبه به فقط را ثروت اقتصاددانان اما
 گفتارهاى بر بنا. نيست آن مادي جنبة تنها )ع( علي امام نظر از ثروت و سود مفهوم
 باشد داشته بر در را فرد و جامعه خير كه چيز هر ايشان جانبة همه ديدگاه و) ع( امام

 .كرد اشاره مردى جوان و مروت به توان مى جمله از كه آيد مى حساب به سود و منفعت
 :فرمايد مى )ع( امام

 ؛يعقر لم و عقرا يجتنب الّذي كالكلب مروءة بال المال و

 الحديـد،  ابـى  ابـن ( نگزد اما ترسند، مى او گزند از كه است سگى مانند مروت بدون مال و
1337 :20 /304(.  

  .اند دانسته واقعي ثروت را عقل )ع( امام زير ةفقر دو در يا
 ؛الْعقْل منَ أَعود مالَ لَا

 .)113 حكمت: 1414 الرضي، الشريف( نيست خرد از سودمندتر ثروتي هيچ

  ؛كالجهل فقر ال و كالعقل غنى ال
 .)54 حكمت: همان( نيست ناداني چون دستي تنگ هيچ و خرد چون ثروتي هيچ
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 است، آمده اندوزي ثروت و دنياطلبي از نكوهش زيادي روايات و آيات در كه جا آن از
 و منفور اخالقي نظر از و ارزش بي اسالم در سود و ثروت كه شود تصور است ممكن
 آن به نسبت عام طور  به را مسلمانان خويش تعاليم در مكتب اين و شده دانسته مطرود
 خواهد اقتصادي رونق ضعف و توليدات ركود موجب بينش اين ترديد بي .است داده پرهيز
 از سود و ثروت كه شود مي روشن )ع( معصومين احاديث و قرآن آيات در تدبر با ولي شد،
 اسالمي منابع در چه آن بلكه است، نشده شمرده مطرود و محكوم مطلق طور به اسالم، نظر
 سود و ثروت دادن قرار هدف به ناظر است، آمده  دنياگرايي و طلبي ثروت نكوهش رةدربا
 براي همواره و اند داده قرار خود اصلي هدف را مادي ثروت فقط كه كساني. است

 نمايند مي تجويز سود كسب براي را اي وسيله گونه هر و كنند مي كوشش آن افزايش
 شده مذمت ناآن از دهند، مي قرار آن اساس بر را جامعه افراد و خود اعتبار و ارزش و
 و جوييسود محكوميت و نكوهش بنابراين،. اند آمده شمار  به گمراه و جاهل و

 دادن قرار امتياز ماية و مطلق هدف دليل به ،است دهآم اسالمي منابع در كه ،طلبي ثروت
 شود مي جامعه در ظلم و عدالتي بي ،فرد طغيان فساد، بدبختي، موجب كه است ثروت

 .)74 :1379 دانشگاه، و حوزه همكاري دفتر(
 هدف ثروت و مال گرچه ،)ع( اميرالمؤمنين اخالقي و ارزشي ديدگاه از ،ديگر بيان به
 كه ، چنانواالست يها هدف به رسيدن براي ضروري و الزم اي وسيله ليكن نيست، اصلي
 وقتي بنابراين،. است كمال سوي به حركت امكان براي اي وسيله خود ،رفاه به رسيدن
 كجا هر ،اشدب واالتري هدف براي اي مقدمه و ه باشدنداشت اصالت تنهايي به اقتصاد
  .شود مي زده كنار آيد، پديد نهايي هدف با اصطكاكي ترين كوچك

 

 اقتصادي آزادي و توسعه .3

 پس است، انتزاعي عنواني جامعه و دارد باور فرد اصالت به داري سرمايه نظام كه اين دليل به
 كند يم پيدا رفيع جايگاهي خصوصي مالكيت ،اساس اين بر .باشد فرد آن از بايد چيز همه
 .)Arblaster, 1984:55 ( دارد مطلق آزادي اقتصادي عرصة در انسان و

 نفع كند، مي محدود را افراد چه آن. است مجاز اقتصادي فعاليت گونه هر نظام اين در
 توانايي ديگران كه آورد دست  به امتيازي بتواند كسي اگر نظام، اين در. ستها آن شخصي

 اقتصادي، يها فعاليت به ندارد حق كس هيچ. است مجاز ،ندارند را آن آوردن دست به
 آزاد اقتصاد نظام داري سرمايه ،بنابراين. كند وارد گزندي مصرف آزادي و تملك آزادي



 107   ديگران و عيسوي محمود

  

 را شغلي هر دارند حق يعني ،برخوردارند اقتصادي آزادي از افراد نظام اين در. است
 چه هر كنند، كار خواهند مي كه مدت هر برگزينند، اشتغال براي را محلي هر كنند، انتخاب

 خود ميل مطابق خود هاي دارايي از و بيفزايند خود دارايي بر و شوند مالك خواهند مي را
 .)113 :1379 دانشگاه، و حوزه همكاري دفتر( شوند مند بهره

 در اسميت .كند مي فراهم را ها دولت دخالت عدم ةزمين خود نوعي به اقتصادي آزادي
 و قانون هر از بهتر و كند مي تأمين را اجتماعي رفاه احسن وجه به آزادي« :گويد مي باره اين

 .)226: ب 1374 كاتوزيان،( »دارد وامي ديگر يك منافع رعايت به را افراد مقرراتي
 هر با مخالفت در كه است كساني جمله از نيز) Friedrich Hayek(هايك  فون فريدريك

 دار طرف اقتصاددان به عنوان و شد وارد افراطي صورت به اقتصاد در دولت دخالت نوع
 و ماند باقي برجسته اقتصاددانان ذهن درها  مدت نظرياتش و شد معروف اقتصادي آزادي
 منشور كتاب و آورد دست به را اقتصاد نوبل ةجايز 1974 سال در وا .كرد پيدا پيرواني
 .)493- 492 :1383 دادگر،( دش منتشر وي از آزادي

 رسيدن براي تواند مي دولت غياب در كه داند مي توانايي نيروي را رقابت نهاد نيز باستيا
 :گويد مي او .باشد ثرؤم فردي نفع به

 براي تنها و خود براي را چيزي هر كه آفريده طلبي نفع حس داراي را انسان توانا پروردگار
 رايگان هاي موهبت از را همگان ةاستفاد كه كرده خلق نيز ديگري عامل ولي بخواهد، خود
 ما كه است همتايي بي محرك همان شخصي نفع. است رقابت عامل اين. گرداند مقدور او
 وضع يك تحصيل براي كوشش به حال عين در و خود ثروت ازدياد و رفت پيش به را

 اختيار در را فردي مزاياي كه است ديگري همتاي بي نيروي رقابت. انگيزد برمي انحصاري
 هر شايد كه نيرو دو اين. سازد مي مند بهره آن از را جامعه افراد همگي و دهد مي قرار عموم
 را جامعه نظام تجانس و هماهنگي ديگر، يك ياري به ،شد آور زيان و مذموم تنهايي به يك
 .)64: ب 1375 نويسندگان، از جمعي( كنند مي مينأت

 طبيعـي  نظـام  بينـي  جهـان  بـر  تكيـه  بـا  كالسـيك  اقتصـاد  فلسفي مباني ترين مهم از يكي
 صـورت  بـه  اقتصادي آزادي طرح براي را مساعدي زمينة كه است گرفته شكلها  فيزيوكرات

 كنـد  مي تأكيد طبيعي قانون يا نظام اين .است كرده فراهم فكري نظام اين ارزشي مباني از يكي
 طبيعـي  موجـود  يك عنوان به بايد نيز بشر است، آزاد خود عملكرد در طبيعت كه طور همان
 .)68 /23 :1385 نيا، هادوي ؛15: 1356 تفضلي،( كند حكومت خود مقدرات بر تا باشد آزاد

 تأمين توزيعي، عدالت قبيل از مسائلي غريزي، و طبيعي نظام بر مبتني مدني ةجامع در
 وظايف ،دليل همين به. ندارد موضوعيت ضعيف هايقشر حقوق از حمايت و ،اجتماعي
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 در ،ديگر عبارت به. شود يم منحصر امنيت حفظ چون محدودي موارد به دولت
 نيست آن افراد ةمجموع جز چيزي جامعه ماهيت گويا طبيعي نظام ارچوبهچ
 و اقتصادي قدرت داري، سرمايه نظام در كه اين ديگر). 45 /11 :1378 حسيني،(

 به نسبت ها آن و شود مي اعمال فروشندگان و خريداران از سوي اساسي هاي گيري تصميم
 اقتصاد در اما؛ گيرند يم تصميم تقاضا و عرضه اساس بر توليد مقدار و نوع كيفيت، نحوه،

. است وي ديني و اجتماعي هاي وليتئمس به مقيد هميشه مسلمان فرد آزادي اسالمي
 مسلمانان ديگر و خداوند برابر در كردارشان قبال در حال، عين در اما آزادند، مسلمانان

 از و مسلمانان رفتار بر كه هستند هايي محدوديت اجتماعي و ديني يها وليتئمس. ولندئمس
 كه هستند قيدهايي اسالمي نبايدهاي و بايدها. شوند يم اعمال شان اقتصادي رفتار جمله

 نظام در. ندكن مبدل دوستانه نوع و ايثارگرايانه اقتصادي رفتار به را انسان طبع خواهند يم
 و دكن خارج بودن مطلق حالت از را آزادي كه است اين دولت ةوظيف اسالم اقتصادي

 دقيق نظارت اجتماعي، تأمين جامع ةبرنام امنيت، ؛ همچنين،براندازد را اقتصادي عدالتي بي
 و اعمال ضروري موارد در را مستقيم دخالت و عادالنه توزيع خصوصي، بخش كار بر

 .كند فراهم را اقتصادي رشد براي مناسب ةزمين
 است، شده پذيرفته مالك رضايت و ميل مطابق دارايي و درآمد از استفاده قح اسالم در
 و نشود منتهي ديگر افراد و جامعه زيان به و نباشد تبذير و اسراف حد در كه آن بر مشروط
 آزادي اين است موظف اسالمي دولت. باشد شده رعايت آن در افراد ساير و جامعه حقوق

 بـدين . شود  آزادي اين از افراد ةاستفاد سوء مانع ،موازات آن به و كند حمايت و حراست را
 و مداخلـه  حـق  لـزوم  صـورت  در و كنترل و نظارت ارشاد، حق اسالمي حكومت منظور،
 .)116 :1379 ،دانشگاه و حوزه همكاري دفتر( دارد را الزم يها محدوديت ايجاد

  :فرمايد مي نظارت و حكومت لزوم ةدربار البالغه نهج در )ع( علي امام
إنّه ال بد للنّاس من أمير برّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن و يستمتع فيها الكـافر و يبلّـغ    و
ء و يقاتل به العدو و تأمن به السبل و يؤخذ به للضّعيف من  فيها األَجل و يجمع به الفي اهللا
 ؛قوي حتّى يستريح برّ و يستراح من فاجرلا

 و كند، خويش كار ايمان با مرد او حكومت در تا كار، تبه يا نيكوكردار بايد اكمىح را مردم
 ةسـاي  در. رسـد  در دو هـر  مـدت  و رسـد  سـر  حقّ ةوعد كه گاه آن تا برد، خود ةبهر كافر

 و سـازند،  ايمن را ها راه و كنند، پيكار دشمنان با ، وآورند فراهم را ديوانى مال او حكومت
 رسـاند،  شب به آسودگى را در روز نيكوكردار تا بستانند، توانا از را ناتوان حقّ او نيروى به
 .)40 خطبة: 1414 الرضي، الشريف( ماند امان در كار تبه گزند از و
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. است شرط و قيد بي و مطلق آزادي ،است اقتصادي فساد عامل كه مواردي جمله از
 امام اصلي شعار كه طوري به داند، ميها  دولت وظايف از را آن كردن محدود) ع( امام
 رحلت از بعد كه بود زمان آن اقتصادي فساد با مبارزه حكومت پذيرفتن در )ع( علي

 از كه گونه همان. كرد مي بيداد داران زمام خواهي افزون و دنياطلبي )ص( رسول حضرت
 از گيري پيش در) ع( مؤمنان امير اساسي بردهاي راه از يكي است، مشخص ايشان ةسير

 حكومتي كارگزاران عملكرد بر اصولي و دقيق نظارت ،آن با مبارزه و اقتصادي مفاسد
 .است بوده

 مردم سعادت به كمك راستاي در علوي دولت كه آمده ايشان حكومت تاريخ در
 ،ها انحراف با مبارزه مظلومان، حقوق احقاق نظير ،مادي و معنوي حوزة دو در را وظايفي
 از حمايت و رفاه فراهم كردن اجتماعي، تأمين تربيت، و آموزش ها، رانت و ها بدعت
 .)327- 325/ 7 :1380 رشاد،( گرفت عهده بر خصوصي بخش از جانب توليد رشد

 قبول را اقتصادي آزادي اصلِ ايشان كه دهد مي نشان )ع( امام داري حكومت روش
 نظر مورد يها ارزش و قيود مراعات با همراه آزادي بلكه مطلق، طور به نه البته ؛اند داشته
 غصب، مانند ؛است كرده وضع اقتصادي يها فعاليت براي دين كه ييها محدوديت و اسالم
 .نامشروع و حرام درآمدهاي كسب و احتكار ربا،

 بيانـات  نيز مصرف در مطلق آزادي عدم ةدربار )ع( علي امام نظر و محدوديت مورد در
 نظر از الهي يها نعمت از معقول ةاستفاد گرچه مطهري، شهيد قول به بنا. دارد وجود مهمي
 خانواده، براي نسبي رفاه و گشايش ايجاد حتي و است تأكيد مورد و مطلوب )ع( علي امام

 در افـراط  امـا  پسـنديده اسـت،   و مجـاز  عمـوم  براي نيز حداقل به نمودن اكتفا و نزديكان
 حد بي گذراني خوش آن دنبال به و زندگي در آسايش و رفاه گرفتن قرار هدف و زيباسازي

 در. دارد دنبـال ه ب نامطلوبي اجتماعي و فردي پيامدهاي زيرا است،شده  نكوهش نيز مرز و
 جـاي  بـه  و شـوند  مـي  دنيـا  مظـاهر  اسـير  و غافـل  خـدا  يـاد  از جامعه افراد وضعي چنين
 جـايي  تا گيرد مي اوجها  آن در طلبي لذت ةروحي ها، نعمت از معقول ةاستفاد و اريزشكرگ

 مطلـوب  حـد . پردازنـد  مـي  سركشـي  و طغيـان  بـه  و كننـد  نمي بسنده مشروع موارد به كه
 همراه كه است آن ايشان ديدگاه از آل ايده مصرف و الهي هاي نعمت از استفاده و مندي بهره
 در كـه  ،مصـرف  در روي ميانـه  و اعتـدال . باشـد  كفـاف  قدر به قناعت، و اعتدال رعايت با

 آن در تبذير و اسراف كه است وسطي حد ،است شده اقتصاد و قصد به تعبير آن از روايات
  .)43: الف تا بي مطهري،( نباشد
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 اقتصادي ةتوسع و اخالق .4

 بر حاكم فرهنگي باورهاي و ها ارزش كه گفت توان مي اخالقي هاي ارزش و توسعه رةدربا
 اقتصـادي  رفتـار  در اي كننده تعيين نقش مذهبي اعتقادات و بيني جهان كلي طور  به و جامعه
 .دندار آن ميزان و توسعه روند و افراد

 و هـا  واقعيـت  بـه  توجـه  با اما ،نيست فسادآور ذاتي نظر از اقتصادي رشد و تكنولوژي
 ممكن ،نگيرد قرار الهي و معنوي هاي ارزش هدايت و كنترل تحت انسان اگر آدمي، طبيعت
 ،اسـت  انسـان  مفـرط  سـودجويي  و طلبي جاه ،طمع از ناشي كه ،اي را منفي پيامدهاي است

 .)429- 419 /2 :1373 عراقي، محمدي( باشد داشته دنبال بهبراي او 
 را اخالق از اقتصاد جدايي ،اقتصاد در جمله از و ،ها زمينه ةهم در فرد كامل آزادي طرح
 ،اسـت  شخصـي  نفـع  بـر  مترتـب  چـه  هـر  ها فيزيوكرات نظر در .كند مي تشديد و تحكيم
 اگـر  و گيـرد  مـي  انجـام  ،باشد شخصي نفع اقتضاي به اگر اخالقي مسائل رعايت. رواست
 قابـل  اجتمـاعي  ي ها نابرابري دليل همين به. شود نمي مراعات ،نباشد آن در شخص منفعت
 .)56- 55: 1368 اصلي، قديري( است طبيعي قوانين از ناشي زيرا ،است قبول

 از اخـالق  بـودن  جـدا  ةكننـد  روشـن توانـد   مي داري سرمايه اقتصاد سردمداران هاينظر
 .باشد ها نظام نوع اين در اقتصاد

 :كه است معتقد اسميت

. است يدوست اش در جهت حس نوع جهينت ،يطلب و جاه ياندوز مال ،يفرد يها يخودخواه
 توسـعه  يعني ،چه منظور خود او نبوده است آن دنيرس به را عقل ينامرئ دست كيو مانند 

 ).193: 1356 تفضلي،(كند  يم تيهدا ياجتماع رفاه و

 :گويد مي بنتام جرمي

 بـه  تنهـا . لـذت  و رنج :است داده قرار اصلي ةسلط دو حاكميت تحت را بشر نوع طبيعت
 كنـيم  تعيين توانيم مي كه چنان هم دهيم، انجام بايد چه يميبگو توانيم مي كه هاست آن خاطر

كـه   چيزهـايي  تمـام  دهـيم،  مـي  انجـام  كـه  اعمالي تمام درها  آن. داد خواهيم انجام چه كه
 .)56: ب 1376 مطهري،(اند  گرفته بردر  را ما انديشيم، مي آن به آنچه تمام و گوييم مي

 ةهمـ  نهـايي  اهـداف  شـك،  بدون لذت، و رنج« :گويد مي) William Jones( جونز ويليام و
 تشـكيل  را اقتصـادي  ةمسئل امر همين و است لذت كردن حداكثر براي اقتصادي محاسبات

  .)25: همان( »دهد مي
 وابسته و فني يا اقتصادي صرفاً اي مسئله كه آن از قبل اقتصادي ةتوسع گفت توان مي
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 اين و است جامعه افراد انتخاب و ملي عزم و گيري تصميم فرايند باشد، تكنولوژي به
 دهد مي شكل را جامعه توليدي و مصرفي الگوهاي كه هاست گيري تصميم و ها انتخاب

 و باورها افكار،. دهد مي قرار آن خالف يا توسعه جهت در را ها انسان حركت و
 هاي گيري تصميم وها  انتخاب در مؤثر عامل ترين مهم ملت، آحاد قبول مورد هاي ارزش
 نيز داري سرمايه اقتصاد در. است شان اقتصادي رفتارهاي در ها آن عملكرد و جامعه افراد
 اين با هم ها ارزش ضد و ها ارزش است ،)Russell, 1945:118 ( طلبي نفع بر بينش چون
 .شود مي سنجيده بينش

 طبيعـي  قـوانين  ةچنبر در محض محكوم ليبرال، داري سرمايه مكتب در اقتصادي انسان
 منافع تعقيب در او ةخودمحوران بودن حسابگر و شخصي نفع از انسان رفتار تبعيت و است

 غربـي  ةتوسـع  ةموضـوع  اصـول  جزء اقتصاد، اخالق از بودن جدا و قيمت هر به شخصي
 .)45 /11 :1378 حسيني،( است

 ةپديـد  غربـي  كشـورهاي  برخـي  اقتصادي ةتوسع در منفي پيامدهاي بروز اصلي عامل
 كنـار  و معنـوي  و يقاخال مسائل دنكر فراموش با همراه جامعه از زدايي دين و سكوالريزم

در . است بوده مادي رفاه و شخصي سود نمودن حداكثر هدف با انساني يها ارزش گذاردن
 نيا در كه است يامكانات و او اتيح و عمر يمعنو و يماد تكامل يبرا انسان ةيسرماواقع 

 :كند استفاده تواند يم انگيزه دو با و گونه دو مواهب اين از انسان. دارد اريدر اخت ايدن
 همـين  زودگذر لذات و ها خوشي مقام، ثروت، و مال به شا توجه و هدف صرفاً گاهي
 حيواني غرايز اشباع جز هدفي و دكن   مي تالش راهي هر ازها  آن به رسيدن براي و دنياست

 ور غوطـه  نـاداني  و جهالـت  ،خودپسـندي  ،غـرور  و كبر گرداب در و ندارد نفساني اميال و
 اعتقاد با افرادي اما. است سرزنش و نكوهش مورد و بوده مذموم دنياطلبي همان اين است،

 سـراي  آن يورا در و يسـت ن موقـت  زنـدگي  همـين  بـه  منحصـر  انسـان  حيات كه اين به
 و تكامـل مـادي   و رشـد  جهت در الهي يها نعمت و امكانات از است، پيش در اي جاودانه
 و نـد كن  مـي  استفادهبه نحو معقول و صحيح  انساني واالي يها ارزش كسب و خود معنوي
 چنـين  .اسـت  شايسـته  و صـالح  اي بنـده  عنـوان  بـه  تعـالي  حق رضايت كسب آنان هدف

 اقتصـادي  رونـق  مانع و توليد ركود باعث گاه هيچ روشي چنين گرفتن پيش در و ديدگاهي
 ةالزمـ  و بـود  خواهد درآمد ةعادالن توزيع و اجتماعي عدالت اجراي ساز زمينه بلكه ،نيست

 .)9 /2 :1376 مازار، عرب( نيست گيري گوشه و رهبانيت اختيار و دنيا كردن رها آن
 بر سودپرستانه و غريزي اجبارهاي حاكميت به اعتقاد با نيز كالسيك اقتصاددانان

 را يرقابت بازار آزاد طيشرا در يشخص نفع يريگ يو پ يفرد يطلب  نفع انساني، جوامع
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 آنان .كردند يمعرف يفرد منافع نيمتأ يبرا عتيطب قانون نيزرفتار انسان و  زةيانگ گانهي
 رفتار عمومي قاعدة باشد، متكي خاصي ايدئولوژي بر كه  آن بدون را، قانون اين

 نبر اي و اند كرده مطرح آن اساس بر را اقتصاد علم هاي نظريه و دانسته انسان اقتصادي
 تجربي، علوم موضوعات همانند اقتصادي، موضوعات و مسائل محدودة كهاند  باور بوده

 .جداست ارزشي و اخالقي مسائل از
 گونه آن نه و هست كه گونه آن را اقتصادي پديدة كه است اين اقتصاددان وظيفة بنابراين،

 قيمت، پديدة با برخورد در مثالً. كند كشف را آن بر حاكم قوانين و مطالعه ،باشد بايد كه
ها  آن از يك هر كنندة تعيين متغيرهاي و تقاضا و عرضه يعني تعادلي، قيمت بر مؤثر عوامل

 و كنندگان عرضه آن تحقق براي و است عادالنه قيمت كدام كه اين اما كند، شناسايي را
 به نيازي اصوالً بلكه ،نيست اقتصاد عالم وظايف جزء ،كنند رفتار بايد چگونه تقاضاكنندگان

 نحو بهترين به را عموم منافع طبيعي نظم چراكه نيست،ها  سؤال گونه اين به گويي پاسخ
 ).45/ 11: 1378 حسيني،( كرد خواهد برآورده ممكن

 اهداف، وادي در اخالق چون كه معتقدند نئوكالسيك ارتدوكس ناقتصاددانا از گروهي
 حركت در ملموس امور و تكنيك و علم وادي در اقتصاد و كند يم سير ها ارزش و ،ها آرمان
 است ارزشي و اخالقي هاي بدنه از مستقل اقتصاد و ندارند پيوند هم با دو اين اصوالً ،است

 ).564- 563: 1379: دانشگاه و حوزه همكاري دفتر(
 يها ارزش تحكيم اقتصادي ةتوسع و رشد ةزمين در )ع( امام مياني اهداف از يكي
 اخالقي يها ارزش تحكيم براي اقتصادي يها فعاليت هم قرآن در. است شده بيان اخالقي

 و انسان ساختن پاك و تهذيب براي زكات گرفتن جمله، از است، شده مطرح انسان در
  :فرمايد خداي تعالي مي .است اخالقي امري كه او رشد

 ؛بها تزكّيهم و تطهرهم صدقة أموالهم من ذخ

 .)103 :توبه( نما تزكيه و كن پاك را آنان وسيله بدين و بگير زكات آنان اموال از

 هاي فعاليت بر اخالقي معيارهاي و است سنت و قرآن از گرفته نشئت اسالمي اقتصاد نظام
 عمل ةدامن و ارچوبهچ تعيين بر افزون و دارد مستقيم تأثير جامعه و انسان اقتصادي
 .كند مي نظارت و كنترل را آن نوعي به اقتصادي هاي فعاليت
  :جمله آن از ،دارد اساسي و مهم رهنمودهاي خصوص اين در )ع( علي امام

 بعـد  يـنفعكم  ال إنّـه  و أَال ديـنكم  قائمة حفظكم بعد دنياكم من ء شي تضييع يضرّكم ال إنّه و الأَ
 ؛دنياكم أمر من عليه حافظتم ء شي دينكم ضييعت
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 دين اساس كه پس آن از شما، دنياى از چيزى شدن ضايع را شما رساند نمى زيان كه بدانيد
 از آنچـه  ،دينتـان  كردن ضايع از پس ،را شما نبخشد سودى كه بدانيد. بداريد پاس را خود
 .)173 خطبة: 1414 الرضي، الشريف( آريد ضبط در خود دنياى

 يها ارزش به و بينجامد دنيوي معيشت فربهي و آباداني به كه سياستي هر اساس اين بر
 صـورت  جـدايي  ايـن  چه چنان البته. است مردود حضرت نگاه از كند، وارد صدمه معنوي
 خواهد مواجه شكست با دنيوي مصالح شك يب شود، ماديات قرباني معنوي مسائل و گيرد
 معنـوي  يهـا  گـرايش  حـذف  زيرا رسيد؛ نخواهند خود مطلوب رفاه به نيز دنياطلبان و شد

 رو شديد يها بحران با را اجتماعي زندگي و گذارد مي جاي بر فراواني دنيوي يها خسارت
 .كند مي رو به

 و تجارت در و شده مطرح اخالقي نكات بهتوجه  با اسالم در اقتصادي يها فعاليت همة
 نپوشاندن كاال، نياراستن: مانند است، شده توصيه فراوان اخالقي نكات رعايت ستد، و داد

 نكردن جويي عيب و فروش هنگام به خود كاالي از نكردن تمجيد كاال، عيوب بيان بلكه عيب،
 احتكار، اجحاف، غبن، فروشي، كم از پرهيز معامله، در نخوردن سوگند خريد، هنگام در كاال از

 بهكردن  اكتفا ديگران، معاملة در نشدن وارد مشتريان، بين تساوي مراعات ربا، فروشي، گران
 ).175: 1379 دانشگاه، و حوزه همكاري دفتر( غيره و پشيمان از معامله فسخ قبول كم، سود

 روح تعـالي  كـه  اسـت  مطلوب اي توسعه )ع( علي امام نظر از كه گفت توان مي در كل
 بـر  حـرص  از پرهيـز  بـه  بلكـه  ،اقتصادي رشد به فقط نه تعالي اين. دهد قرار هدف را بشر

 اقتصادي، پاكيِ فرهنگ كفاف، غناي فرهنگ از پيروي و تبذير و اسراف منع ثروت، انباشت
 دارد بسـتگي  مصرف متعادل الگوي از پيروي و ورزي قناعت فرهنگ گرايي، كيفيت فرهنگ

  .)485- 440 :1390 تهراني، دلشاد(
 

 اقتصادي ةتوسع و جامعه يا فرد منافع .5

 چه آن ،نظريه اين اساس بر. است ليبراليسم هاي نظريه ترين ياساس از يكي فرد اصالت نظرية
 حقيقي وجود. ديگرند يك از مستقل اثر و هويت در كه افرادند ،دارد حقيقي وجود اجتماع در
 هاي راه و اهداف آن افراد كه دارد اعتباري وجود تنها جامعه و است افراد آن از اصيل و

 همين و سازند يم را خود شخصيت و كنند مي تعيين ديگران از مستقل را آن به دسترسي
 كه است آن ديدگاهي چنين نتيجة. سازد يم را جامعه اعتباري هويت افراد مستقل يها هويت
 هنگام و است مقدم جامعه غيراصيل و اعتباري هويت بر هميشه فرد اصيل و حقيقي هويت
 امر و حقيقي و اصيل امر ميان و شود مقدم فرد منافع بايد جامعه و فرد منافع بين تعارض



 )ع( علي امام ديدگاه و متعارف اقتصادي ةتوسع تطبيقي بررسي   114

  

 وقوع به تعارضي گاه هيچ ،اسميت نامرئي دست نظرية اساس بر اعتباري، و غيراصيل
 نيستند دولت نام به غيرديني يا ديني نهاد هيچ از اطاعت به ملزم افراد ترتيب بدين. پيوندد ينم
 ).47- 46/ 7: 1380رشاد، ( است اجتماع افراد منافع كنندة تضمين فردي منافع كردن دنبال و

 شخصـي  منافع و كند مي حركت خود شخصي رفاه مينأت براي فردي هر ،اساس اين بر
 و رفـاه  سـمت  بـه  نيـز  را اجتمـاع  فـردي،  رفـاه  و ردندا ديگر يك با تضادي گونه هيچ افراد

 بهبود به فرد تمايل و شخصي نفع و خودخواهي نظام اين در انگيزه. برد مي پيش به سعادت
 .است مادي مسائل
 :گويد مي اسميت آدام

 خواهـد  جامعـه  رفاه موجب و انسان فعاليت محرك باشد، عيب كه آن بدون شخصي منافع
  ).176: ب 1374 كاتوزيان،( بود

 نخواهـد  وجود به اجتماعي منافع براي زياني خود، خصوصي منافع تعقيب در فرد هر
 كـار  ايـن  بـه  عمداً كه وقتي از مؤثرتر خيلي را جامعه منافع غالباً جريان، اين در زيرا آورد،

 ).193: 1356 تفضلي،( برد يم باال پردازد، يم

 :گويد مي ديگر سخن در او

در  كه اي سرمايه انداختن كاره ب براي را راه بهترين كه است كوشش حال در دائماً فردي هر
 وي كـه  است اجتماع صالح نه و ،او خود صالح اين راستي هب .كند جوو جست ،دارد اختيار

 رهنمـون  فعاليتي ترجيح به را او الزاماً واقع در يا طبعاً خود صالح بررسي اما. دارد در نظر
  .)64: الف 1380 نويسندگان، از جمعي( است آن در اجتماع نفع ترين بيش كه كند مي

 و اقتصادي انسان همان فرد. است اقتصاد محور فردها  كالسيك وها  فيزيوكرات نظر در
 ،توليد انداز، پس ،مصرف عنوان اين تحت زيرا ؛است اقتصاددانان توجه مورد موضوع يگانه

 در كننده تعيين عامل و مؤثر گروه عنوان به المللي بين ةعرص در حتي ملت. دكن مي مبادله و
 ميان روابط ديدگاه از فقط المللي بين اقتصادي روابط بررسي و است نشده منظور مبادالت

 خويش منافع تا گذاشت آزاد شا اقتصادي يها فعاليت در را فرد بايد و شود مي درك افراد
 عقيده نيزها  فيزيوكرات .)145- 144 /1 :1375 بار، رمون( كند دنبال و دهد تشخيص را

 وجود و همگاني آزادي اما كند، مي پيروي خود شخصي نفع از طبعاً آزاد انسان كه داشتند
 به متقابالً را مختلف افراد و كند يم برقرار اجتماع در را ساده و طبيعي نظمي رقابت
 خوشبختي عامل كس هر سرانجام كه اي گونه به دارد؛ يوام ديگر يك حال رعايت
 ؛50 :1356 تفضلي،( يابد مي عموميت جامعه سراسر در نفر يك سعادت و شود مي ديگران
 .)88: 1379: دانشگاه و حوزه همكاري دفتر
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 اقتصاد مكتب يدار سرمايه اقتصاد گامان پيش از يكي كه ،نيز) David Hume( هيوم ديويد
 و اقتصادي شكوفايي در شخصي نفع تأثيرگذاري به معتقد است، اقتصاد علم حتي و كالسيك

 ).211: 1383 دادگر،( است اقتصادي تحرك موتور عنوان به سرمايه و ثروت انباشت بر تأكيد
در  يعـ يو بـه طـور طب   كـه انسـان اصـالتاً    نيعلم اقتصاد را براساس ا نيزها  نوكالسيك

 همان فكر نحوة اين و كردند گذاري پايه است، تر كم كوشش با تر بيش تمتع يجو و جست
 بودنـد  داده تشـخيص  انسـاني  يهـا  فعاليـت  محـرك  را شخصي نفعها  كالسيك كه است

 .)161 :1368 اصلي، قديري(
 يا فرد منافع پرسش به پاسخ در را متعارف اقتصاد ناتواني رسد مي نظر به تعاريف اين با

 و ماديـت  در انحصار معناي به گرايي طبيعت. جست آن شناسي جهان مباني در بايد اجتماع،
 كه است متعارف اقتصاد شناسي جهان مبناي دو آخرت، و دنيا جدايي معناي به سكوالريسم

 كنـد  تبيـين  را اجتمـاع  و فـرد  منـافع  همـاهنگي  نتوانـد  كـه  آورد مي فراهم را مناسبي ةزمين
 .)68 /23 :1385 نيا، هادوي(

  :فرمايد مي اجتماع اهميت ةدربار )ع( اميرالمومنين حضرت
 ؛الجماعة مع اللّه يد إنّف

 .)127 خطبة: 1414 الرضي، الشريف( است جماعت با خدا دست كه درستى به

 كه است گونه اين اجتماع و فرد منافع هماهنگي آوردن فراهم در دين كاركرد كلي طور  به
 و سود براي يعني آورد؛ پديد خود، فردي منافع دربارة انسان، در جديدي تصور تواند يم

 اگر فردي چنين حالت، اين در. كند عرضه ،ماديت ارچوبهچ خارج از ،اي تازه مفهوم زيان
 فراهم خود براي را ديگر لذت مقابل در كند، يم تحمل را زودگذر منافع دادن دست از رنج
 به معناي به يابد، يم تحقق آن پرتو در جامعه مصالح كه زياني قبول حقيقت در. آورد يم

 ).67/ 23: 1385 نيا، هادوي( كرد خواهد كسب كه است سودي آوردن دست
 بـا  را فـرد  نيازهاي جمله از انساني، رفتارهاي تمامي اديان، ديگر همانند اسالم، اجتماع
 رفتار گرايي جمع بهدادن  اهميت رو، اين از. كند يم كنترل شرعي، و اخالقي يها محدوديت
 ،است اسالمي ةجامع از عضوي مسلمان فرد هرجا كه  از آن. كند يم هدايت نيز را اقتصادي

 ةجامعـ  يهـا  ارزش و اجتماعي و مذهبي هنجارهاي تابع و بوده گروه راستاي در وي رفتار
 .است اسالمي
 بـه  اكثريـت  و عامـه  حقـوق  مراعات باب در اساسي و كلي يدستور در )ع( علي امام
  :فرمايد يم اشتر مالك
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 سخط فإنّ الرّعية لرضى أجمعها و العدل في أعمها و الحقّ في أوسطها إليك األمور أحب ليكنو 
 أثقل الرّعية من أحد ليس و العامة رضى مع يغتفر الخاصة سخط إنّ و الخاصة برضى يجحف عامةلا

 أقلّ و باإللحاف أسأل و لإلنصاف أكره و البالء في له معونة أقلّ و الرّخاء في ةونؤم الوالي على
 إنّما و الخاصة أهل من الدهر ملمات عند صبرا أضعف و المنع عند عذرا أبطأ و اإلعطاء عند كراش
 ؛معهم ميلك و لهم صغوك فليكن األمة من العامة لألعداء العدة و المسلمين جماع و الدين مادع

 و عدالت، در ترينش همگانى و حق، در ترينش ميانه تو نزد امور ترين محبوب بايد
 نتيجه بى را خواص خشنودى عموم خشم چراكه باشد، رعيت خشنودى در ترينش جامع
 رفاه و آسانى وقت به و ،است اثر بى عموم خشنودى برابر در خواص خشم و كند، مى

 انصاف هنگامبه  و تر كننده ياري در روز گرفتاري كم و تر، خرج پر والى بر رعيت از احدى
 از منع وقتدر  و تر، سپاس كم بخشش به گاه و ،تر خواه طلب كردن افزون در و ناخشنودتر،

كه دين را  نان آ همانا. نيست خواص از صبرتر بى روزگار حوادث در و ديرعذرپذيرتر، عطا
 بايد پس ند،ا مردم ةتودپشتيبانند، و موجب انبوهي مسلمانان، و آمادة پيكار با دشمنان، 

 .)53 نامة: 1414 الرضي، الشريف( باشد آنان به تو ميل و توجه

 از كه جامعه هم و هستند فردى و حقيقى هويت داراى افراد هم )ع( على امام ديدگاه از
 كـه  گفت توان مى يعنى. شود مى انتزاع جامعه هويت افراد هويت غالب وجه و مشترك قدر
 مستقل شخصيت داراى جامعه در افراد. دهد مى ارائه را جامعه و فرد اصالت ةنظري )ع( على

 از افـراد  تر بيش تأثر و تأثير همين سبب به. پذيرند مى اثر ديگر يك از حال عين در و هستند
 انتزاع ةزمين و شوند مى برخوردار مشترك منافع و رسوم و آداب باورها، عواطف، ها، انديشه
 افـراد  هويت مشترك قدر از جامعه هويت زيرا آيد؛ مى فراهم جامعه هويت يا جمعى روح
 مستقل و حقيقى نه و اعتبارى و است موهوم امرى نه جامعه هويت ،بنابراين. شود مى انتزاع

 منشـأ  ولـى  نـدارد،  وجود خارج در خودش يعنى است؛ انتزاعى امرى بلكه افراد، هويت از
 .)43 /9: ب 1386 يوسفي،( است حقيقى انتزاعش

 كه حاكم و است مقدم خصوصي و فردي حقوق بر عمومي و اكثريت حقوق ،بنابراين
 خشنودي و بدارد مقدم خاصه مصالح بر را عامه مصالح بايد ،است عامه امور متصدي
 ).166: 1379 دانشگاه، و حوزه همكاري دفتر( دهد ترجيح اقليت خرسندي بر را اكثريت
  .است )ع( امام نزد جمع جايگاه و اهميت از ديگر اي هنمون نيز زير ةجمل

 :به الرّضى إثم و به العمل إثم إثمان باطل في داخل كلّ على و معهم فيه كالداخل قوم بفعل ضياالرّ

 كه كس هر بر و است بوده كه همكار آنان گويى باشد، خشنود اى جامعه اعمال از كه كسى
 گنـاه  ديگـرى  و كـار  آن گنـاه  يكـى  :بـود  خواهـد  گناه دو ،را همراهي كند باطل جماعت
  .)154 حكمت: 1414 الرضي، الشريف( كار آن به خشنودى
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 كند مي استفاده آن از و است كرده نقل )ع( علي امام از را فرمايشي مطهري شهيد
 از غيـر  جمعي روح نوع يك بر داللت قرآن آيات از برخي مانند نيز حضرت كالم كه

  .دارد افراد
 اللّـه  فعمهـم  واحـد  رجـل  ودثمـ  ناقـة  عقر اإنّم و السخط و االرّض النّاس يجمع اإنّم النّاس اأيه

 خـارت  أن لّـا إ كـان  افمـ  »نـادمين  وافأصبح وهافعقر«: سبحانه قالف ابالرّض عموه الم بالعذاب
 ؛ةالخوار األرض يف المحماة السكّة خوار الخسفةب أرضهم

 يك را ثمود شترماده  كه چنان ندا شريك خشم و خشنودي در جامعه افراد همة ،مردم اي
 خداونـد  و پسـنديدند  را آن همگي زيرا ،گرفت را ثمود قوم تمام آن عذاب و كرد   يپ نفر

و ديري نپاييد كه زمينشـان   شدند پشيمان سرانجام و كردند  يپ را شتر ماده :دوفرم  سبحان
 .)201 خطبة: همان( كه آهن تفت در زمين سست فرو رود بانگي كرد و فرو رفت، چنان

 نسـبت  قـوم  آن همـة  بـه  بود، شده مرتكب فرد يك كه را صالح شتر كردن يپ بيان، اين
 ايـن  .دانـد  مي عذاب مستحق را آنان همة كه چنان هم شمارد؛ مي جرم مرتكب را همه داده،
 داشتند جمعي روح يك اصطالح به و اجتماعي تفكر يك مردم اين كه است دليل بدان امر

 .)342- 341 /2: ب 1376 مطهري،(
 فـردى  منـافع  از مـراد  ليبراليستى، ديدگاه در كه گفت توان مي مختصر اي بندي جمع در
 در امـا  كنـد؛  مـى  تعيـين  را آن نفسانى تمايالت و ها خواسته كه است فرد مادى منافع صرفاً
 رفيع ةقل به رسيدن همانا كه ،انسانى عالى اهداف به توجه با فرد منافع )ع( على امام نگرش

 جامعـه  و افـراد  منـافع  بـين  تعارض امكان فرض پيش اين با. شود مى تعيين است، عبوديت
 اتخـاذ  بـا  بايـد  مشـكل  ايـن  ،بيفتـد  اتفاقـاتى  چنـين  مـواردى  در اگر و افتد مى اتفاق تر كم

 .شود برطرف ،است اسالمى ةجامع نفع به كه يىها سياست
 

 گيري نتيجه. 6
 هاي آموزه وها  بينش با متعارف اقتصادي ةتوسع آيا كه، باب اين در مطالعه و بررسي براي
 بين كه شود توجه نكته اين به است ضروري ،خير يا دارد تطبيق و خواني هم )ع( علي امام
 .شد قائل تفاوت بايد اقتصاد علم و اقتصادي يها نظام

 در سوسياليستي اقتصاد و داري سرمايه اقتصاد با اسالمي اقتصاد بين اصلي خواني ناهم
 اقتصاد علم كه مطالبي از برخي كه داشت توجه بايد و ستها آن نظام و مكتب نوع

 اسالم اقتصادي نظام و ستها واقعيت عقالني كردن رصد بر مبتني ،كند مي بيان متعارف
 گوهر به علم اين رود، مي جلوتر بشري تجربة چه هر و نيست بركنار قاعده اين از هم
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 مورد توسعة با تري بيش مشترك وجوه جهان در توسعه فرايند و شود  مي تر نزديك دين
 توسعة با خوان هم و سازگار مفاهيم به آناز  اقتصاددانان كه يابد، مي اسالم و تأييد نظر

  .اند تعبير كرده اسالمي اقتصادي
 نوع در خواني ناهم و تفاوت محل كه شده پرداخته مواردي ترين مهم به مقاله اين در
 شامل موارد اين. است متعارف اقتصاد با )ع( علي امام نظر مورد اقتصادي ةتوسع نظام

است كه  جامعه و فرد منافع و اقتصادي آزادي ،ها ارزش و اخالق مباني، اهداف، در تفاوت
 :شود تقسيم ميبه موارد زير 

 كسب براي نفس تحريك به كه كند يم تعريف اي گونه  به را انسان داري سرمايه مكتب. 1
 يابيدست راه بهترين خويش حسابگر عقل بر اتكا با و كند يم حركت منفعت جلب و لذت
 .گزيند يبرم را كاال، يا پول صورت به ثروت آوردن دست به يعني اقتصادي، موفقيت به

 مادي ثروت واقعي ثروت كه است اين بيانگر )ع( علي امام كالم و قرآن به مراجعه
 شده تعبير مردي جوان و خرد چون مسائلي به حقيقي ثروتاز  گاهي روايات در و نيست
 .اند شده نهي روش هر به اقتصادي ثروت آوردن دست  به از ننامسلما و است
 از افراد نظام اين در. است آزاد اقتصاد نظام داري سرمايه نظام ديگر هاي ويژگي از. 2
 براي را محلي هر كنند، انتخاب را شغلي هر دارند حق يعني .برخوردارند اقتصادي آزادي
 بر و شوند مالك خواهند مي را چه هر كنند، كار خواهند مي كه مدت هر برگزينند، اشتغال
 .شوند مند بهره خود ميل مطابق خود هاي دارايي از و بيفزايندخود  دارايي
 را اقتصادي آزادي اصلِ ايشان كه است مشخص سخنانشان و )ع( علي امام ةسير از اما
 مورد يها ارزش و قيود مراعات با همراه آزادي بلكه مطلق، طور  به نه البته اند؛ داشته قبول
 ، از جملهاست كرده وضع اقتصادي يها فعاليت براي دين كه ييها محدوديت و اسالم نظر

 فرد آزادي اسالمي اقتصاد در. نامشروع و حرام درآمدهاي كسب و احتكار ربا، غصب،
 .است وي ديني و اجتماعي يها وليتئمس به مقيد هميشه مسلمان

 در. است اقتصاد از اخالق بودن جدا اقتصاد سردمداران نزد اقتصادي ديگر مباني از. 3
 اخالقي مسائل رعايت. رواست ،است شخصي نفع بر مترتب چه هرها  فيزيوكرات نظر
 ،نباشد آن در شخص منفعت اگر و گيرد مي انجام ،باشد شخصي نفع اقتضاي به اگر

 .شود نمي مراعات
 يها ارزش تحكيم اقتصادي ةتوسع و رشد ةزمين در )ع( امام مياني اهداف از يكي اما
 كند، وارد صدمه معنوي يها ارزش به كه سياستي هر ،اساس اين بر. است شده بيان اخالقي

  .است مردود حضرت نگاه از
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 چه آن نظريه اين در. است ليبراليسم هاي نظريه ترين ياساس از فرد اصالت نظرية. 4
 اعتباري هويت افراد، مستقل يها هويت همين و افرادند دارد، حقيقي وجود اجتماع در

 .سازد يم را جامعه
 كه جامعه، هم و هستند فردى و حقيقى هويت داراى افراد هم ،)ع( على امام ديدگاه از

 گفت توان مى يعنى ،شود مى انتزاع جامعههويت  افراد هويت غالب وجه و مشترك قدر از
 مستقل شخصيت جامعه در افراد. دهد مى ارائه را جامعه و فرد اصالت ةنظري )ع( على كه
 .پذيرند مى اثر ديگر يك از حال عين در و نددار

 و رسوم و آداب ،باورها عواطف، ها، انديشه از افراد تر بيش تأثر و تأثير همين سبب به
 آيد؛ مى فراهم جامعه هويت يا جمعى روح انتزاع ةزمين و شوند مى برخوردار مشترك منافع
 منافع )ع( على امام نگرش در. شود مى انتزاع افراد هويت مشترك قدر از جامعه هويت زيرا
 تعيين است، عبوديت رفيع ةقل به رسيدن همانا كه ،انسانى عالى اهداف به توجه با فرد
 اگر و افتد مى اتفاق تر كم جامعه و افراد منافع بين تعارض امكان فرض پيش اين با. شود مى
 ةجامع نفع به كه يىها سياست اتخاذ با بايد مشكل اين بيفتد، اتفاقاتى چنين مواردى در

 .شود برطرف ،است اسالمى
 است،) ع( علي امام تأييد مورد كه اي توسعه گفت توان يم ساده بندي جمع يك در بنابراين،

 .دارد بسياري ناسازگاري و خواني ناهم متعارف، اقتصاد با نهايي هدف و انگيزه جهت از
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