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  بازار مطلوب، رقابت كامل
  ∗نيا علي معصومي

 چكيده

بازار نهادي است كه امكان مبادله را       . ترين نيازهاي بشر بوده و هست       مبادله، يكي از اصلي   
كه مسائل مطـرح شـده در اقتـصاد خيلـي گـسترده هـستند، مـسائل                   با وجود اين  . كند  فراهم مي 

در بـازار،   . دهنـد   ها را تحت تـاثير قـرار مـي          متمربوط به بازار ويژگي خاصي دارند و تمام قس        
گيرند و با تعيين قيمت، نحوة تخـصيص منـابع و چگـونگي          عرضه و تقاضا در برابر هم قرار مي       

امروزه بازارها اعم از بازار كاالها و خدمات، بازار عوامل و بازار منـابع  . كنند توزيع را معين مي  
داري   تر كشورها تحت تاثير نظريات اقتصاد سـرمايه         يشاين بازارها در ب   . اند  خيلي گسترده شده  

نيـز يـاد   » اقتصاد بازار«كنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدري باال است كه از آن به    عمل مي 
در . داري اسـت    هاي اقتصاد سـرمايه     كنند؛ از اين رو، يكي از امور ضروري شناخت ديدگاه           مي

تـرين عنـصر مبنـايي        شـود مهـم     ر مورد مباني آن ارائه مـي      مورد بازار با توجه به ديدگاهي كه د       
بازار، عنصر رقابت است كه از زمان نخستين اقتصاددانان كالسيك تا كنون تفاسير گونـاگوني               

از طرفي ما مسلمانان به جامعيت اسالم اعتقاد داريم و معتقديم كـه اسـالم در                . از آن شده است   
مقالة حاضر بر آن است كه تا حد ممكن به          . را دارد هاي خاص خود      هاي گوناگون برنامه    زمينه

ارزيابي بـازار سـرمايه داري بـا تاكيـد بـر عنـصر رقابـت بپـردازد؛ سـپس بـه صـورت مختـصر                          
  .هاي اسالم در اين زمينه را بيان كند آموزه

بازار، رقابت، رقابت كامل، انحصار، اقتصاد بازار، قيمت، قيمت عادالنه،           :واژگان كليدي 
  .ي، بازار رقابت سالم، بازار تعاون همگانيمنافع شخص

                                                                 
  .عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي ∗
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  تعريف بازار

يكـي از  : توان گفـت  خورد كه مي   براي بازار تعاريف فراواني در متون اقتصادي به چشم مي         
  . ها تلقي گوناگون گويندگان اين تعاريف از مفهوم بازار است علل تفاوت آن

  :گوييم  ميجا چند نمونه از اين تعاريف را با توضيح مختصري باز اين
 بازار مكان و يا موقعيتي است كه در آن خريداران و فروشـندگان، كاالهـا و خـدمات و                     .1

براي هر كاال، خدمت يا منبعي كه در اقتصاد خريـد و فـروش              . كنند  منابع را خريد و فروش مي     
  ).10ص: 1372سالواتوره، (شود، بازاري وجود دارد  مي

  :اين تعريف دو ويژگي دارد
اين تعريف هم با بازارهاي امروزي سازگار اسـت  . را به مكان يا موقعيت تعريف كرده استبازار  . أ

و هم با بازارهاي اوليه در زمانهاي قديم كه اقتصاد بسيار ساده بود و مردم براي مبادلة كاالها در                   
  .شدند هاي خاصي گرد هم جمع مي مكان

  . شود بازار كاالها و خدمات و منابع ميويژگي دوم اين تعريف اين است كه عام است و شامل . ب
 بازار عبارت از شبكة روابط بين مبادله كنندگان يا تمركز سازمان يافتة برخورد عرضـه و                 .2

  ). 129ص: 1369منتظر ظهور، (تقاضاي مربوط به كاالها و خدمات معين است 
ه شامل بازارها در    ك  اين تعريف بازار را به مكان و موقعيت منحصر نكرده؛ بلكه در عين اين             

شود، با وضعيت فعلي نيز كه با گـسترش امكانـات ارتبـاطي، مبـادالت از                  هاي گذشته مي    زمان
ويژگي دوم اين تعريف اين است كه فقـط   . مكان و موقعيت خاص فراتر رفته نيز سازگار است        

  .شود شامل بازار كاالها و خدمات مي
ديگـر،    داران و فروشندگان يك كاال با يـك       بازار فرايندي است كه در آن، رويارويي خري       . 3

  ). 80ص: موئلسن، بي تا(كند  قيمت و مقدار كاال را تعيين مي
اين تعريف نيز محدويت زمان و مكان را حذف كرده؛ پس با وضـعيت بازارهـاي امـروزي                

همچنين فقط بازار كاالها و خدمات را مدنظر قرار داده است؛ اما نكتـة بـسيار                . سازگارتر است 
چه در اين تعاريف آمـده نيـز فراتـر            امروزه از آن  » بازار«هم اين است كه كاربردهاي اصطالح       م

شـود كـه گرچـه     به اقتصادهايي اطـالق مـي   » اقتصاد بازار «در متون اقتصادي، اصطالح     . رود  مي
ها و وسـائل توليـد در دسـت           هاي فراواني در اقتصاد دارد، قسمت بيشتر ثروت         دولت، دخالت 

در ايـن صـورت،     . كند  ها را هماهنگ مي     عمدة فعاليت » مكانيزم بازار «است و   بخش خصوصي   
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اقتصادي است كه پارامترهاي اصلي آن از قبيل توليد، توزيع و مصرف            » اقتصاد بازار «مقصود از   
در اين اقتـصادها سـؤاالت اصـلي كـارگزاران          . شود  به وسيلة سازوكار عرضه و تقاضا معين مي       

چه بايد : اين سؤاالت عبارتند از  . شود  وكار عرضه و تقاضا پاسخ داده مي      اقتصادي به وسيلة ساز   
توليد كرد؟ چگونه بايد توليد كرد؟ توزيع بايد به چـه نحـو باشـد؟ منـابع موجـود در اقتـصاد                      

هاي گوناگون تخصيص يابد؟ حفظ موقعيت اقتصادي جامعه به چـه نحـو             چگونه بايد به بخش   
در اقتصاد بازار، قيمتي را كه در اثر تعامل عرضه          ). 20ص: 1354لفت ويچ،   (امكان پذير است؟    
  .دانند شود، تعيين كنندة جواب سؤاالت مذكور مي و تقاضا تعيين مي

  رقابت به صورت اصل رفتاري

بـازار همچنـين اقـسام بـسياري دارد؛ ماننـد بـازار             .  بازار مالحظه شد   هاي  تعريفاز  برخي  
، بازار انحصاري  (Imperfect competition)ازار رقابت ناقص، ب)Perfect Competition(رقابت كامل 

)Monopoly .(                    هر كدام از معاني بازار را در نظر بگيريم و هر قسمي از اقسام آن را كه مالحظـه
كارگزاران اقتصادي  . كند  ترين نقش را ايفا مي      در آن اساسي  ) Competition(» رقابت«كنيم، عنصر   

كنند و مصرف كنندگان نيز بر اساس رقابت بر سر            تر توليد مي    شبر اساس رقابت بر سر سود بي      
گرچـه رقابـت از ديربـاز بـين     . ورزنـد  تر به لذّت به مصرف مبـادرت مـي     دستيابي هر چه بيش   

اقتصاددانان مطرح بوده، آدام اسميت نخستين كسي است كه اين مفهـوم را بـه صـورت دقيـق                   
در اين صورت افراد    . ايد در بازار دخالت كند    بر اساس نظر اسميت، دولت نب     . مطرح كرده است  

ايـن  ) Invisible hand(» دسـت نـامرئي  «بر اساس منافع خصوصي خود عمل خواهند كرد و يك 
  .كند و در نتيجه، منافع جامعه تامين خواهد شد ها را هماهنگ مي فعاليت

  معناي رقابت

ديگر مبارزه كنند و هر كدام       رقابت، يعني گروهي براي دستيابي به امكانات اقتصادي با يك         
بناي رقابت به اين معنا، اصالت دادن به          روشن است كه زير   . در پيشي گرفتن بر ديگران بكوشد     

تعقيب منافع شخـصي بـه وسـيلة هـر فـرد اسـت كـه شـعار اصـلي اقتـصاددانان كالسـيك و                         
تر براي    ابي بيش داري هم چشمي براي دستي      رقابت در نظام سرمايه   نئوكالسيك بود؛ بنابراين مبناي     

تـر اوقـات    گر چه اصطالح رقابت، بيش. رسيدن به مواهب اقتصادي در مقايسه با ديگران است 
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شود، عنصر ياد شده در تمـام         كه الگوي مطلوب است به كار برده مي       » رقابت كامل «صورت    به
ـ                  تـري    يشبازارها وجود دارد و رقابت به مفهومي كه ذكر شد، در بازارهاي غير رقابتي تجلّـي ب

تـر    گويند هر چه رقابت شديدتر باشد، كارگزاران اقتصادي كم          برخي از اقتصاددانان مي   . يابد  مي
تـر    ديگر كـم    ها بر يك    نگرند؛ زيرا در اين صورت قدرت تاثير آن         به همديگر به چشم رقيب مي     

كند كه از سـوي ديگـران تحـت فـشار             ها احساس نمي    يك از آن     در اين صورت هيچ   . شود  مي
ت، در صورتي كه در بازاري كه رقابت اندك است و توليد كنندگان زياد نيـستند، هـر يـك                    اس

هـا بـر ايـن        آن. پذيرنـد   بينند؛ اما بسياري از اقتصاددانان اين را نمـي          خود را در فشار سختي مي     
  )82ص: 1376رناني، . (انجامد باورند كه افزايش تعداد رقيبان به افزايش رقابت مي

  هاي گوناگون اهرقابت از ديدگ

رسد كه نبايد در مورد تفـسير آن          با توضيحي كه در مورد مفهوم رقابت ذكر شد، به نظر مي           
اختالفي وجود داشته باشد؛ اما با مراجعه به متون اقتصادي، شاهد تفاسير گونـاگوني از رقابـت                 

  :شوند ها به اختصار ذكر مي اين ديدگاه. اند هستيم كه در طول زمان پديدار شده
  رقابت آزاد از نگاه اسميت. 1

» عدم تعادل «هاي    فعاليت و حركتي است كه فقط در وضعيت       » آدام اسميت «رقابت از منظر    
هنگـامي كـه اضـافه    . آيـد  خـورد پديـد مـي    يعني هنگامي كه برابري عرضه و تقاضا به هم مـي          

 رقابـت   ديگـر   آيد، عرضه كنندگان براي تحميـل آن بـه ديگـران بـا يـك                اي به وجود مي     عرضه
متقاضـيان بـه رقابـت بـراي اختـصاص دادن      . يابد كنند و برعكس، هر گاه عرضه كاهش مي        مي

، و نتيجة رقابت، در هر دو حالت،        )85ص  : 1376رناني،  (خيزند    كاالهاي موجود به خود برمي    
از ديدگاه اسميت منافع شخصي، افـراد را بـه          . رسيدن به تعادل بين عرضه و تقاضا خواهد بود        

  .كند كه به نفع جامعه خواهد بود و نتيجة نهايي آن برابري عرضه و تقاضا است يي رهنمون ميكارها
  ها  رقابت از منظر نئوكالسيك. 2

. از اواخر قرن نوزدهم با ظهور اقتصاددانان نئوكالسيك، رقابت به طرز ديگـري تعبيـر شـد                
ها، اگر در بـازاري،       ه عقيدة آن  ب. كردند  ها رقابت را به ساختار وضع تعادلي بازار، تعريف مي           آن

  هـايي كـه ديگـران       فروشندگان بسيار با خريدارن متعددي معاملـه كننـد و هـر كـس از قيمـت                
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تـوان گفـت رقابـت وجـود دارد           كنند به خوبي آگاه باشند مـي        بر اساس آن خريد و فروش مي      
هـا    از قيمت دو شرط ياد شده يعني زياد بودن رقيبان و آگاهي كامل            ). 349ص: 1372تفضلي،  (

اجـورث، تركيبـي از    .به وسيلة كورنو و جونز كه از اقتصاددانان نئوكالسيك هـستند بيـان شـد   
را براي رقابت كامـل     ) اطالعات كامل (و شرط جونز    ) بينهايت بودن تعداد رقيبان   (شرط كورنو   

وي . وي هم چنين، مسألة همگن بودن كاالها را براي تحقق رقابـت ضـرور دانـست               . بيان كرد 
 »پذيري  تقسيم«راي از بين بردن توانايي مشاركت كنندگان براي تاثيرگذاري بر روي قيمت، ضرورت              ب

نيـز،  ) John Bates Clark: 1898( جـان بيـتس كـالرك   ). 87ص: 1376 رنـاني، (كاال را مطرح كرد 
. را براي پيشگيري از انحصار و برقراري قيمت يگانـه مطـرح كـرد   » تحرّك كامل عوامل  «مسألة  
چه در متون اقتصادي رايج خُرد به صـورت مـدل رقابـت كامـل مطـرح               شود كه آن    ده مي مشاه
ها به صـورت سـاختار در وضـعيت تعـادلي نقـل               شود، همين مدلي است كه از نئوكالسيك        مي

شـود و     كرديم در مقابل مدل كالسيكي رقابت كه در آن، رقابت از وضعيت غيرتعادلي آغاز مي              
ر بازار خواهد بود؛ يعني رقابت كالسيكي يك مفهوم پويا است؛ در    اش رسيدن به تعادل د      نتيجه

  ∗.كند ها رقابت را به صورت مفهوم ايستا مطرح مي حالي كه مدل نئوكالسيك
توان رقابـت دانـست؛ در نظـر اينـان، رقابـت              هايك معتقد است كه رقابت كالسيكي را مي       

اق كمي دارد كـه رقابـت ناميـده         اما رقابت كامل نئوكالسيكي استحق    . نزديك است محقق شود   
تر وجود داشته است؛ اما در ديدگاه كالسـيكي،           كند كه وضعيت فعلي پيش      شود؛ زيرا فرض مي   

نتيجة آن اين است كه فرض وجود وضـعيت         ). 88ص: همان(رقابت نزديك است محقق شود      
قابـت كـردن    هايي كـه فعـل ر       نه تنها مانع همة فعاليت    ) رقابت نئوكالسيكي (فعلي از زمان قبل     

ترين مـشكل نظريـة       كالرك بزرگ . سازد  ها را تقريباً ناممكن مي      شود بلكه آن    كند، مي   وصف مي 
  ).89ص: 1375شومپيتر، (دانست  نئوكالسيك را ايستايي آن مي

  نظرية شومپيتر: فرايند رقابتي تخريب خالق . 3
داري   سـرمايه هاي توليدي، ذاتـي خـود      به نظر شومپيتر تحول مداوم در محصوالت و روش        

بـه نظـر وي، رقابـت    . تواند اين فرايند را توضـيح دهـد   رقابتي است و مفهوم رقابت كامل نمي  
گيـرد؛ بلكـه ميـان        هاي كوچكي كه توليد كنندة كاالي يكسان هستند در نمـي            واقعي ميان بنگاه  

                                                                 
  . به بعد253، هادي صمدي، ص هاي اقتصادي تاريخ عقايد و انديشهپروفسور اتمارايسينگ، : ك.تر، ر براي توضيح بيش ∗
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  : گويد وي مي. دهد ها رخ مي هاي مبدع و ديگر بنگاه بنگاه
هـاي     از رقابت در كاالهاي جديـد، تكنولـوژي جديـد، منـابع عرضـه              استچه مهم است، عبارت       آن

توان آن را بـه يـك         چنان موثرتر از انواع ديگر است كه مي         اين رقابت آن  . سازمانجديد، نوع جديد    
اهرم نيرومندي است كـه سـرانجام توليـد را    ... بمباران در مقايسه با فشار دادن يك درب تشبيه كرد       

  ).124ص: 1375شومپيتر، ... (آورد ها را پايين مي تدهد و قيم گسترش مي
و انحـصارگذرا را شـكل      ) خالقيـت (گيـرد    بر اساس نظر شومپيتر، ابتدا ابداعي صورت مي       

شـود؛ سـپس در       گاه اين ابـداع پخـش مـي         آورد؛ آن   دهد و سودهاي انحصاري به ارمغان مي        مي
و اين  ) تخريب(برد    ا از بين مي   ر  گيرد كه سودهاي انحصاري آن      معرض ابداعات جديد قرار مي    

  : گويد وي مي). 91ص: 1376رناني، ) (رقابت ديناميك(يابد  جريان همچنان ادامه مي
داري در آن     داري اسـت؛ چيـزي اسـت كـه سـرمايه            اين فرايند تخريب خالق، اصل اساسي سرمايه      

هـا    ارد برخـي بنگـاه    پذيرد كه امكـان د      البتّه شومپيتر مي   ؛)122ص: 1375شومپيتر،  (شود    خالصه مي 
هـا بـه تـدريج بـه وضـعيت            در اين حالت، وضـعيت آن     . موفق شوند از اين فرايند رقابتي بپرهيزند      

خالصـة سـخن    . داري فراوان اتفاق افتـاده اسـت        شود كه در تاريخ سرمايه      انحصاري دائم تبديل مي   
 كـه در آن مـدل مطـرح         ها بود و رقابتي را      كه شومپيتر از منتقدان جدي رقابت كامل نئوكالسيك         اين
دانست و رقابت پويا را در يك رونـد بلنـد مـدت بـه جـاي آن                 رونقي مي   شود سبب ركود و بي      مي

كـرد    كرد؛ اما رقابت به صورت فرايند تخريب خالّق را كه به جاي رقابت كامل مطرح مي                 مطرح مي 
بـه  . پـذيرفت   ار را مـي   اي از انحـص     دانست و درجه    ساز بروز انحصار مي     نيز در بسياري موارد زمينه    

رقابـت  «و ) Imperfect Competition(» رقابـت نـاقص  «هـاي جديـدي ماننـد     دنبال نظريات او، نظريه
داري  براي تبيين وضعيت جديد بازارهاي كشورهاي سرمايه) Monopolistic Competition(» انحصاري
  .مطرح شد

  هاي جديد  نظريه. 4
ست كه بسياري از اقتـصاددانان بـه آن اعتـراف           غيرواقعي بودن فروض رقابت كامل امري ا      

هاي فراواني وجود دارد كه با تكيه بر رقابت بـه            در ادبيات اقتصادي قرن بيستم نوشته     «. اند  كرده
؛ براي  )93ص: 1376رناني،  (» هستند» رقابت كامل «عنوان يك فرايند، به دنبال رد كردن مفهوم         

، ويـزر  )Carl Menger(آنان افرادي همچـون منگـر   مثال، اقتصاددانان مكتب اتريشي كه در راس 
)Wieser(  و بوم باورك)Bohm Bawerk (   هـاي خـود از اصـطالحات     قرار دارنـد، بـراي تحليـل

استفاده نكردند و بـه     ...) تعادل، عقالنيت، تحرّك، اطالعات كامل و     (مرسوم نظرية رقابت كامل     
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 از اقتـصاددانان و بـسياري ديگـر         اين گـروه  . جاي آن، اصطالحات جديدي را جايگزين كردند      
هـاي خـارجي      هاي جديد متعددي را كـه بـا واقعيـت           مانند رابينسون و چمبرلين و سرافا، مدل      

گونه كه اشاره شد، بروز اين نظريات  همان .كردند» رقابت كامل«مطابقت داشته باشد، جايگزين 
گونـاگون را كـه در      توانـست بـروز انحـصارهاي         نمـي » رقابت كامـل  «معلول اين بود كه مدل      

  .داري پديد آمده بود توضيح دهد كشورهاي سرمايه
وي معتقـد  . اسـت ) Hayek( هايك» ها رقابت كامل نئوكالسيك«يكي ديگر از منتقدان جدي 

است كه موضوع مورد بحث نظرية رقابت كامل، ربط چنداني بـه رقابـت نـدارد و حتـي اگـر                      
هـايي كـه    ، كه نيست، نـه تنهـا تمـام فعاليـت        وضعيت مفروض رقابت كامل واقعاً موجود باشد      

هايي را    شود، بلكه احراز اين وضعيت چنين فعاليت        معنا مي   ها داللت دارد بي     رقابت كردن بر آن   
هايك فروض رقابت كامل را غيرواقعـي       ). 219ص: 1376غني نژاد،   (سازد    عمالً غير ممكن مي   

كـه از نظـر       قابت كامل اسـت؛ در حـالي      دستيابي به اطالعات كامل، از فروض نظرية ر       . داند  مي
همگنـي كاالهـا، فـرض ديگـري        . هايك شكل اصلي دقيقاً در اختيار نبودن اين اطالعات است         

كوشش براي به دست آوردن آن چه ديگران در         «اگر رقابت را    . پذيرد  است كه هايك آن را نمي     
ن امـر در بـازار رقابـت        اي: گويد  بدانيم، هايك مي  » كوشند  به دست آوردن آن در همان زمان مي       

كامل معنا ندارد؛ زيرا فرض بر اين اسـت كـه همـة فروشـندگان از تقاضـاي همـة خريـداران                      
به عقيدة او، براي درك بهتر ماهيت و معناي فرايند رقابتي بايد مفروضات             . شناخت كامل دارند  

رجي توجه  هاي خا   ، و به واقعيت   )221ص: همان(مصنوعي نظرية رقابت كامل را كنار بگذاريم        
  : گانه است كه عبارتند از از نظر او، رقابت داراي كاركردهاي سه. كنيم

: هاي پراكنـدة اقتـصادي      ايجاد نظام اطالع رساني و ايجاد وحدت و انسجام ميان فعاليت          . 1
پراكنده اسـت و مـسألة مهـم        ... ها و     ها و هزينه    در عالم واقع، اطالعات در مورد منابع و قيمت        

. ها بر اساس آگـاهي كامـل اسـت          نگي دستيابي بر اين اطالعات و انجام فعاليت       عبارت از چگو  
كنند و از طريـق       رساني كارآمد عمل مي     ها در بازار به صورت نظام اطّالع        قيمت: گويد  هايك مي 

  .دهند ها را انجام مي فرايند رقابت، وظيفة اطالع رساني و هماهنگ ساختن تصميم
هايك بر اين باور اسـت كـه رقابـت هماننـد آزمـايش در         : اه  خالقيت و اكتشاف بهترين   . 2

رقابت بهتر از هر اسلوب شـناخته       . علوم، پيش از هر چيز و به ويژه يك اسلوب اكتشاف است           
اطالعـات و بنـابراين       شدة ديگري، سبب استفادة بهينه از منابع از يك سو و باال بردن شناخت،               
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  ).224ص: همان(گيري نيست   از اين دستاوردهاي مهم قابل اندازهكدام شود؛ اما هيچ هاي افراد مي توانايي
برخالف نظرية رقابت كامل كه رفتـار عقاليـي را پـيش شـرط نظريـة                : رفتار عقاليي . 3

دارد تـا بـراي بقـا و          داند، هايك مدعي اين است كه رقابت، افراد را وا مـي             بازار رقابتي مي  
. ؛ يعني امر كامالً بـرعكس اسـت       )225ص: مانه(موقعيت خود كردار عقاليي داشته باشند       

آوري محـدود، و راه       اي كه رقابت ضد ارزش تلقـي شـود، امكـان نـو              هرگاه و در هر زمينه    
زدن آرامش موجـود      شود؛ البتّه رقابت عامل بر هم         براي پيشرفت انديشه و عمل مسدود مي      

ه قـانون بـه اكثريـت       است؛ بدين جهت براي اكثريت ناخوشايند است؛ پس بايد آن را از را            
  ).226ص: همان(تري در كارها پديدار شود  تحميل كرد تا دقت و پشتكار و انضباط بيش

  تحليلي بر نظريات ياد شده

هـا در تـضاد بـا         مالحظه كرديم براي تفسير رقابـت نظريـات گونـاگوني كـه برخـي از آن               
سعي در پيشي گـرفتن بـر        «ها اصل رقابت را به معناي       ديگرند، ابراز شده است؛ اما همة آن        يك

ها اين معنا را سبب رسيدن  كالسيك. اند  فرض كرده » ديگران براي دستيابي به امكانات اقتصادي     
ها رقابت به معناي مذكور را در اوضاع تعادلي باعـث             دانستند و نئوكالسيك    اقتصاد به تعادل مي   

شـود؛    واقعي محقّق نمـي   گفت كه در وضعيت رقابت كامل رقابت          شومپيتر مي . دانستند  رشد مي 
شـود و     بلكه با به هم خوردن اين شرايط تازه رقابت واقعي به صورت تخريب خالّق آغاز مـي                

هـا و     سرانجام مكتب اتريشي و هايك آن را به صورت فرايند مستمر كه سبب انسجام فعاليـت               
ي ايـن   بـا كمـي دقّـت در تـاريخ پيـداي          . شود، مطرح كردند    خالقيت و ترويج رفتار عقاليي مي     

نظريات و حوادثي كه از زمان اسميت تاكنون اتفاق افتـاده و اوضـاعي كـه حـاكم بـوده اسـت                     
  :كنيم ها متناسب با زمان خود ابراز شده است كه به طور گذرا به آن اشاره مي يابيم كه همة آن درمي
د و  داري و توليد صنعتي در آغاز مرحلة پيدايي بو          زيست كه سرمايه    اسميت در زماني مي   . 1

در آن وضعيت، رقابـت     . با تقسيم كار و گسترش بازار و ازدياد سرمايه، گسترش فراواني يافت           
كردنـد و     ها بر اساس رقابت بر سر منافع عمـل مـي            شديدي بين توليد كنندگان حاكم بود و آن       

تفكر اسميت در صورتي درست بود كه اوضـاع يـاد شـده سـبب               . دادند  توليدات را افزايش مي   
  شـد؛ امـا وقـايع بعـدي نادرسـتي نظريـات او را ثابـت كـرد                   داري مـي    م نظام سرمايه  تعادل دائ 
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 منتـشر   1776در سال   ثروت ملل   دانيم كتاب مهم اسميت به نام         مي ∗).111ص: 1372تفضلي،  (
. داري بعد از اسميت اتفـاق افتـاد         پيدايي ادوار تجاري، بحران و بيكاري در جوامع سرمايه        . شد

  . را گرفت و باعث تمركز ثروت در دست معدودي از توليدكنندگان شدانحصارها جاي رقابت
هـاي بـسياري مواجـه شـد و بـه          داري بعد از اسميت با بحران       كه نظام سرمايه    بعد از اين  . 2

هاي تكنيكي هنوز سـرعت   ناچار مقداري از مواضع خود را تعديل كرد به دليل اين كه پيشرفت    
ظرفيت توليدي هر توليـد كننـده   . عيت رقابت كامل حاكم شدزمان ما را نيافته بود تا حدي وض     

اي در مقابل عرضة كل صنعت بسيار ناچيز، و           اي كه عرضة هر توليد كننده       محدود بود؛ به گونه   
در اين اوضاع تفسير نئوكالسيكي رقابت پديـد آمـد          . قدرت تاثيرگذاري او بر بازار هم كم بود       

  ).281ص: همان(
كردنـد    ها كه بر اساس رقابت عمل مي        دوام نيافت و با تباني بنگاه     اما اين وضعيت هم     . 3

هـاي بـزرگ پديـد        هاي كوچك و سپس شـركت       هاي تكنيكي، شركت    و استمداد از پيشرفت   
در اين وضعيت قوانين عرضـه و تقاضـا بـه هـم خـورد و توليـد كننـدگان بـزرگ و                       . آمدند

كـه  ) Sraffa(تفـسير سـرافا     . ردنـد متقاضيان عمده، عرضه و تقاضا را در انحصار خـود در آو           
كه بـه ترتيـب     ) Robinson(و رابينسون   ) Chamberlin(رقابت ناقص را مطرح كرد و چمبرلين        

وجـه  .  يافتنـد را طراحي كردند، در ايـن اوضـاع ظهـور    » رقابت ناقص «و  » رقابت انحصاري «
س اين نكته كه    مشترك نظرية چمبرلين و رابينسون اين است كه هر دو، نظريات خود را بر اسا              

  .كنند از بين رفته است، تحليل مي» رقابت قيمت«داري  در صنايع سرمايه
  تر، شومپيتر رقابـت را بـه منزلـة          هاي تكنيكي بيش    تر شدن انحصارها و پيشرفت      با بزرگ . 4

توسعة «از نظر وي،    . سازد  اي دانست كه شرايط الزم براي توسعة اقتصادي را فراهم مي            دستمايه
تواننـد بـه      هـا مـي     داران و بانك    كه سرمايه ) 396ص: همان(» شود  آوري ناشي مي    از نو اقتصادي  

 .تامين مالي آن كمك كنند

                                                                 
در آن گزارش آمده بود كه ساعات كـار       . دهنده منتشر كرد    گزارشي تكان ) ashley( در انگليس، اشلي     1842در سال    ∗

كودكان از شش سالگي كار را در . رسيد ها به دوازده تا شانزده ساعت مي        روزانة زنان و كودكان در معادن و قعر چاه        
 گزارشـي تهيـه كـرد كـه بـر           1840در سال   ) villerme(در فرانسه نيز دكتر ويلرمه      . كردند  ها آغاز مي    معادن و چاه  

  .رسيد  ساعت مي17 تا 16اساس آن، مدت كار روزانه در صنعت نساجي در برخي مناطق به 
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هاي جديد براي محصول و توليد ارائه دهند؛ البتّه شـومپيتر              نوآوران نيز وظيفه دارند روش    
ادي ابـداعات اقتـص   : گويـد   پـذيرد؛ ولـي مـي       هاي سهامي بزرگ را مـي       تمركز ثروت در شركت   

جـا سـؤال بزرگـي در ذهـن پديـد             يابد كه البتّه اين     ها درون اقتصاد راه مي      وسيلة اين شركت   به
كنند، ابداعات خـود را       هايي كه فقط بر اساس منافع شخصي عمل مي          آيد كه چگونه شركت     مي

هـاي معـدود در دنيـاي امـروز           كنند؟ انحصار اطالعات در دست گـروه        درون اقتصاد تزريق مي   
  .قابل انكار استامري غير

  ارزيابي رقابت و اقتصاد مبتني بر آن يعني اقتصاد بازار

مسابقه براي دستيابي هر چه     (چه گفته شد، بر اساس معناي مشخّصي از رقابت بود             همة آن 
و اين امر، اصل موضوعة همة نظرياتي اسـت كـه ذكـر             ) تر به مواهب و امكانات اقتصادي       بيش
داري مانند آزادي فـردي،       ين معنا نتيجة قهري مباني نظام سرمايه      است كه ا    حقيقت امر اين    . شد

ويژه كـه يكـي از       ؛ به )40ص: 1380ميرمعزي،  (مالكيت خصوصي و اصالت نفع شخصي است        
رقابت به معناي مذكور،    . ها اصل كميابي منابع و امتيازات اقتصادي است         مفروضات تمام تحليل  

و رشد تكنولوژي است؛ زيرا هر عامل اقتصادي با تمام        داراي آثار مثبت از قبيل رشد اقتصادي،        
اش اسـتفاده از      ها از ديگران براي خود اسـت كـه ايـن امـر الزمـه                توان به دنبال گرفتن فرصت    

تر خواهد بود كه اين امر را در نظريات شومپيتر و هايـك               هاي پيشرفته   هاي برتر و روش     تكنيك
براي همه اصالت دارد، مالحظة منافع شخـصي اسـت،          چه    كه آن   مالحظه كرديم؛ اما به دليل اين     

ها داراي عوارض منفي براي ديگران بود، عاملي كنتـرل كننـده وجـود نخواهـد        هر كجا فعاليت  
هـاي بـزرگ ثـروت        اش تعميق روز افزون شكاف طبقاتي است و بـروز قطـب             داشت كه نتيجه  

ق افتـاد و بـه بـروز انحـصارها          داري اتفـا    اجتناب ناپذير خواهد بود؛ امري كه در نظام سـرمايه         
بـراي تبيـين ايـن وضـعيت ابـداع و           ... هاي شومپيتر و چمبرلين و رابينسون و          انجاميد و نظريه  

شـد، مناسـب اسـت بـه          تر به خود رقابت مربوط مـي        گرچه بررسي ما تا كنون بيش     . اظهار شد 
  :برخي اظهارات اقتصاددانان در مورد عملكرد و پيامدهاي رقابت اشاره شود
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  : گويد  از اقتصاددانان مكتب نهادي مي∗كنت گالبرايت جان. 1
قدرت بازار نه تنها به وسيلة قدرت فروشندگان قوي عليه خريداران ضعيف، بلكه همچنين توسـط                

  ؛)353ص: 1372تفضلي، (قدرت خريداران قوي عليه فروشندگان ضعيف نيز جايگزين شده است 
تواننـد در   هـاي كوچـك كـه نمـي      بايـد از بنگـاه  كند كه دولـت   از همين رو وي توصيه مي     

دولت بايـد بـراي همـة    . هاي بزرگ رقابت كنند، حمايت كند بازارهاي كوچك در برابر شركت    
ريزي و وارسي و  نقش دولت بايد در امور برنامه   . مردم درآمد ساالنة تضمين شده در نظر بگيرد       

  ).361ص: همان(تمزد گسترش يابد گذاري و تعيين دس هاي بزرگ از نظر قيمت بازبيني شركت
اقتصاددان بزرگ با انتشار كتاب خـود در سـال   ) John Maynard Keynes(جان مينارد كنيز . 2
 ميالدي اظهار داشت كه در شرايط قرن بيستم بهشت فرضي رقابت آزاد و كامـل از بـين                   1936

 تعادل اشتغال كامـل     هاي كارگري و كارفرمايي، وضع      بندي  رفته و با تشكيل انحصارات و گروه      
 ∗»اقتـصاد مخـتلط  «داري بـه   وي معتقد بود كه بايد اقتصاد رقـابتي سـرمايه  . به هم خورده است 

)Mixed economy (  تبديل شود و بخش دولتي و بخش بانكي بايد به بخش خصوصي در ايجـاد
  ).389ص: همان( تعادل اشتغال كامل كمك كنند

  : گويد  براي مثال، ويكتور دوكنيدران مي م پديدار شدند؛منتقدان بسيار ديگري درون خود سيست. 3
اين نكته محقق است كه نظام رقابت آزاد كه به منظور مبارزه با انحصار مقرر شده است، جز آن كه                    

: 1370شـارل ژيـد،     (ها به تشكيل انحصارات بزرگ منجر شود، نتيجة ديگري نـدارد              در تمام رشته  
دانـد؛ زيـرا باعـث از بـين رفـتن       فساد و سبب انهدام رقابت مـي ، و فوريه رقابت را عامل     )369ص

. كنـد  كننده و مصرف كننده و كارگر نفاق ايجاد مي  شود و بين توليد     ضعيفان به وسيلة قدرتمندان مي    
هاي بزرگ پديـد نيامـده    نكتة جالب اين است كه وقتي وي اين مطلب را اظهار كرد كه هنوز بحران    

  )100ص: 1374ايسينگ، راتما. (بودند
                                                                 

 Thorstein( مـيالدي بـه وسـيلة تورسـتين وبلـن      1900تقريباً در سال ) Institutional school(مكتب نهادي  ∗
veblen (گذاري شد و بعد از وي جـان راجـر كـامونز     پايه)John Roger commons (  آن را توسـعه داد و در

  .تر كرده است آن را كامل) John Kenneth Galbraith(حال حاضر جان كنت گالبرايت 
. داري شـد   كه منشأ انقالبي عظيم در دنياي سرمايهنظرية عمومي اشتغال، بهره و پول: عنوان كتاب كينز عبارت بود از    ∗

عقايـد كينـز نظـام    . رفت هاي متعدد رو به نابودي مي ي پس از بروز بحران   دار  در زمان انتشار اين كتاب نظام سرمايه      
كه تعـادل اقتـصادي در        كينز به ايمان قطعي اقتصاددانان نئوكالسيك مبني بر اين        . داري را از بحران نجات داد       سرمايه

. ها را منسوخ داشـت     آيد، حمله كرده و فروض آن       تمام بازارها به وسيلة سازوكار خودكار رقابت كامل به دست مي          
  ).366ص   تفضلي،(وي معتقد بود در قرن بيستم انحصارات جايگزين رقابت كامل شده و ساختار بازار تغيير يافته است 
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  قيمت در بازار مبتني بر رقابت

تر ذكر    ترين سؤاالت اقتصادي كه پيش      در بازار مبتني بر رقابت، قيمت را پاسخگوي اساسي        
جـا فقـط    ايـن . بررسي مسائل مربوط به قيمت، نيازمند نوشـتاري جداگانـه اسـت           . دانند  شد مي 

  :شود چكيدة چند مطلب ذكر مي
هـا بـه      بودند نظام رقابت بهترين نظام است و نوسان قيمت        هاي نئوكالسيك معتقد      ليبرال. 1

هـا در وضـعيت       انجامد و از طريق سازوكار قيمت       برابري بين عرضه و تقاضا و ايجاد تعادل مي        
رقابتي بين قيمت كاالهاي توليدي و قيمت عوامل توليد تعـادل ايجـاد خواهـد شـد و عـدالت                    

 1929 ـ  30 پـس از وقـوع بحـران كبيـر     هـا حتـي   آن. توزيعي خود به خود حاصل خواهد شد
شود كه قانون عرضـه و تقاضـا          گفتند كه دولت نبايد دخالت كند؛ زيرا رقابت آزاد سبب مي            مي

  ).252ص: 1368قديري اصل، (تعادل بين توليد و مصرف را ايجاد كند 
كـه بـه دليـل        مقصود آنان از عدالت توزيعي عدالت به معناي ارزشي آن نيست؛ چه ايـن             . 2

هـا عـدالت معنـا نـدارد؛ بلكـه            داري به سازوكار بازار و نظام قيمت        ايبندي اقتصاددانان سرمايه  پ
آمد حاصـله         نظرية توزيع درآمد در مكتب نئوكالسيك بر مبناي تعيين قيمت عوامل و تقسيم در             

ارائه شده و اين امر فقـط يـك شـرط دارد و آن              ) زمين، كار، سرمايه  (به صورت پاداش عوامل     
ها بـا هـم       اي به كار گرفته شوند كه ارزش توليد نهايي آن           است كه اين عوامل بايد به گونه      اين  

مالحظـه  . برابر باشد كه عبارت از تخصيص كاراي منابع به معناي متداول در علم اقتصاد است              
 نيست؛ بلكـه فقـط بـا حفـظ مبـاني رقابـت آزاد           يكنيم كه اين مسأله با تأمين عدالت مساو         مي

  : گويد  مي∗اين مسأله به قدري جدي است كه هايك. تسازگار اس
سيستم مبتني بر قيمت فقط در صورتي به وظيفة خود عمل خواهد كرد كه رقابت در آن حكمفرمـا                   
باشد؛ يعني در صورتي كه فرد توليد كننده ناچار باشد خود را بـا تغييـرات قيمـت تطبيـق بدهـد و              

  ).350ص:1372تفضلي، (نمايد نتواند اين تغييرات را وارسي و بازبيني 
وي همچنين گفته است كه تالش در جهت عدالت در بازار نـه تنهـا اسـاس عـدالت را در                   

                                                                 
ــه    ∗ ــق دارد ك ــصاددانان تعل ــه گروهــي از اقت ــون هايــك ب ــردريش ف ــسم«ف ــا » Nio Liberalismus» «نئوليبرالي ي

طرفداران اين مكتب كلية دانـشمندان علـوم اجتمـاعي و           . شوند  ه مي ناميد» Ordoliberalismus» «اردوليبراليسم«
شماريم كه آشكارا براي استقرار و تحقّق نظام اجتماعي آزاديخواهانه مبتني بر اقتـصاد بـازار و آزاد    اقتصادي را برمي 

  ).242، ص 1374اتمارايسينگ، (كنند  تالش و مبارزه، و از آن دفاع مي
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وي كمك دولت بـه     . كند  برد، بلكه نظم بازار و كاركرد موثر آن را نيز نابود مي             جامعه از بين مي   
ج از چـارچوب نظـم      گويد كـه ايـن كـار بايـد حتمـاً در خـار               كند؛ اما مي    افراد فقير را رد نمي    

گونـه هـدف    ايـن نظـام هـيچ   «همچنين . اقتصادي بازار انجام گيرد تا عملكرد آن را مختل نكند       
حقيقت امر ). 241ص: 1376نژاد،  غني(» تواند دنبال كند    درآمد نمي مشخصي را از جهت توزيع      

تفكـر  بر اسـاس ايـن      . اين است كه نظريات هايك برخاسته از مباني رقابت است كه اشاره شد            
شود، گردن نهـاد كـه بهتـرين نتيجـه            چه از سازوكار بازار مبتني بر رقابت حاصل مي          بايد به آن  

حاصل شده است و مشاهده كرديم كه بروز انحصارهاي گسترده، يكي از اين نتايج اسـت كـه                  
در اين صورت   . كند  توليد كننده صرفاً بر اساس منافع شخصي خود به تعيين قيمت مبادرت مي            

قيمت و مقدار متناظر با حداكثر سود فقط رضـايت          . مهم است، حداكثر كردن سود است     چه    آن
 بهتـر   *.كند و بسته به درجة انحصار به ضرر مصرف كننده خواهـد بـود               انحصارگر را تامين مي   

چنـان    عـدالتي اسـت و ايـن امـر آن           داري ايجاد بي    ماهيت رقابت در نظام سرمايه    : است بگوييم 
اند بـا     پردازان اين نظام به مباني آن سخت پايبند هستند، ناچار شده            ظريهروشن است كه چون ن    

  : گويد شهامت عدالت را نفي كنند؛ براي مثال هايك مي
توزيع درآمد و ثروت ناشي از نظم بازار ممكن است براي بعضي كسان بـسيار نـاگوار آيـد؛ يعنـي                     

ناعادالنـه  توان  ندگان است؛ اما اين وضع را نمي تر از بر    شان بيش   بازندگاني باشند كه از هر نظر شايستگي      
  ).243ص: 1376غني نژاد، (اي آن را به وجود نياورده است  خواند؛ چون هيچ رفتار ناعادالنه

ها است و اين سـازوكار عبـارت اسـت از             اقتصاد بازار مبتني بر ساز و كار قيمت       «همچنين  
 هدف مشخـصي را از جهـت توزيـع درآمـد            گونه  اين نظام هيچ  . ... عاليمي براي توليدكنندگان  

ترين مفاهيم بـشر بـوده و         اين درحالي است كه عدالت از مقدس      ). همان(» تواند دنبال كند    نمي
باشد، نفي ارزشي ماننـد عـدالت امـري غريـب           » سرمايه«چه اصالت دارد فقط       وقتي آن . هست

بـازار تـا حـدي مجـاز        ها باعث شد دخالت دولت در         مالحظه شد كه بروز بحران    . نخواهد بود 
يـابيم كـه دامنـة        داري در مـي     شمرده شود؛ اما با مطالعة گذرا در وضـعيت كـشورهاي سـرمايه            

                                                                 
خريد امر بالعكس است و توليد كننده متضرر خواهد شد؛ براي مثال برخي انحصارگران              روشن است كه در انحصار       *

. كننـد   انحصار خريد برخي كاالهاي كشاورزي را در اختيار دارند و قيمت را متناظر با حداكثر سود خود تعيين مـي                   
اقتـصاد خـرد    : مثال در هاي مربوط به انحصار فروش و انحصار خريد در كتب اقتصاد خرد آمده است؛ به طور                   مدل

 .هندرس ـ كوانت، ترجمة مسعود محمدي دفتر نشر فرهنگ اسالمي
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پرسـتي را   هاي مربوط بـه پولـسازي و پـول         رو كينز ارزش    عدالتي هنوز گسترده است؛ از اين       بي
ـ   مـي » انحطاط اخالقي تمدن كنـوني دنيـاي غـرب        «هاي مردمي و      مسؤول انهدام آرمان   او . ددان

معتقد است كه با اصالحات اقتصادي، اجتمـاعي و فـردي بايـد ايـن پـول محـوري را از بـين                       
داري كنترل شده به وسيلة دولت را كه خـودش توصـيه كـرده، مـورد                  او حتي سرمايه  . برداشت

  داري ايـن اسـت كـه        از نظر وي، ويژگي اساسـي سـرمايه       ). 162ص: همان(دهد    حمله قرار مي  
پرستي افراد به عنوان نيروي محركـة ماشـين اقتـصادي             سازي و پول    ايز پول به جاذبة شديد غر   «

  ).164ص: همان(» وابسته است

  مالحظة پاياني در مورد رقابت

نظريات جديد در مورد رقابـت        پردازان اقتصاد بازار اين است كه با ارائة           ديديم سعي نظريه  
ظـام اقتـصادي را از كاركردهـاي مثبـت      هاي آن را جبران كننـد و ن         توانند كاستي   جا كه مي    تا آن 

مسألة مهم مبـاني فكـري و انـسان         . مند سازند؛ اما مشكل اصلي همچنان باقي است         رقابت بهره 
وقتي به تعقيب منافع    . شناختي رقابت است كه تا آن تصحيح نشود مشكل برطرف نخواهد شد           

 هنگامي كـه     بت دانستيم، شخصي به وسيلة كارگزاران اقتصادي اصالت داديم و آن را مبناي رقا           
گويد منافع خـودت را       منافع فرد با مصالح جامعه در تعارض قرار گرفت، اصل رقابت به او مي             

كه مصلحت جامعه، خـود بـه خـود تـامين              چه اين   ترجيح بده و كاري به ديگران نداشته باش؛       
  ر بازدارنـدة  گونـه سـازوكا     بر اساس مباني فلسفي و فكري ليبراليسم اقتصادي هيچ        . خواهد شد 

دروني براي افراد وجود ندارد و دخالت دولـت نيـز گرچـه در مـواردي تجـويز شـده، از سـر             
ناچاري و براي جلوگيري از انهدام نظام صورت گرفته است و با اصول اولية رقابت در تنـافي                  

 ب منـافع  نه تنها تعقي  . يابيم كه امر از اين هم فراتر است         با مراجعه به مباني رقابت در مي      . است
اند، بلكه متفكـران بزرگـي آن را          شخصي تجويز شده و آن را همسو با منافع جمع معرفي كرده           

برنارد ماندويل، تمدن يعني ثروت و هنرهاي زيبا و علوم را ناشـي از فـضايل                . اند  تقديس كرده 
دانست؛ اما آدام اسميت در كتـاب         ها را برگرفته از رذايل و عيوب مي         دانست؛ بلكه آن    مردم نمي 

  :گويد وي مي. كند  خويش، ماندويل را سرزنش مينظرية احساسات اخالقي
آينـد    شمار مـي     عيب و فساد نيستند، بلكه فضيلت به       تنهاهاي انساني نه      ها و ذوق    حوايج و خواهش  

كه بدانيم و يا حتي بخواهيم به طور طبيعي جامعه را به بهبود و رفاه و                  آن  منتها فضيلت فروتر كه بي    
  ).85ص: 1370شارل ژيد، (دهد  ق ميآباداني سو



 

مل
 كا
ت
رقاب

ب، 
طلو

ر م
بازا

  

69  

هاي خـود را      بعد از اسميت، عمدة اقتصاددانان كالسيك و نئوكالسيك از او پيروي، و مدل            
هـاي رفتـار      گرايان كه نظريات آنان مبناي تحليـل       فايده. گذاري كردند   بر اساس همين تفكر پايه    

 گرفتـه اسـت، همـين مبنـا را          مصرف كننده و توليدكننده در تمام متون اقتصاد خُرد رايج قـرار           
  ).171ص: 1375شومپيتر، (اند  مفروض گرفته

 است و فوايدي در بردارد؛ اما هرگـز          ترميم نقايص ظاهري يك نظام گرچه امري مستحسن       
راه حل اساسي اين است كه در نگرش رايج در مورد مباني رقابـت              . اصالح واقعي نخواهد بود   

رفع نقـايص كـاركردي رقابـت و اصـالح سـازوكار بـازار              تحولي بنيادي اتفاق بيفتد؛ سپس به       
تحول مزبور نيـز    .  خارجي كه دولت است، تجويز شود       پرداخته شود و كنار آن، عامل بازدارندة      

بدون تصحيح نگرش در مورد انسان و عالم هستي و رابطة انـسان بـا جهـان ممكـن نيـست و                      
  . دنظران مورد بحث به اين تحول اعتقادي ندارن عمدة صاحب

  بازار اسالمي

 امـا در قـسمت       شود، فراوان است؛    مباحثي كه در مورد بازار به معناي گستردة آن مطرح مي          
هـا در بـازار قـرار         تر بر عنصر رقابت كه اقتصاد سرمايه داري آن را پاية اصلي فعاليت              قبل بيش 

  : جا رقابت از دو بعد بررسي شد در آن. دهد، تاكيد كرديم مي
  ورت اصل رفتاري؛رقابت به ص. 1
  .داري ساختار بازار سرمايهنتيجه و عملكرد اين رقابت در . 2

  .كنيم در اين قسمت همين دو امر را از منظر اسالم بررسي مي

  هاي اسالم رقابت از نظر آموزه. 1
داري   شناسـي مكتـب سـرمايه       گونه كه نگرش اقتصاد بازار در مورد رقابت، در انـسان            همان

 منافع شخصي هدف انسان اقتصادي آن است، براي روشن شدن رقابت از             ريشه دارد و تعقيب   
انـسان از منظـر ايـن مكتـب االهـي           . نظر اسالم نيز بايد انسان را از ديدگاه اسالم بررسي كـرد           

  : موجودي دو بعدي است
بعد مادي او است كه به مقتضاي طبيعت انسان كه به تعلقات دنيايي وابسته است،                يك بعد، 

با توجه به اين بعد وي موجودي حريص، بخيـل، خودخـواه و ايـن قبيـل                 . وجود دارد در وي   
  :آيات بسياري در قرآن كريم در سرزنش انسان وارد شده است؛ مانند. صفات رذيله است

  . مسه الْخَيرُ منُوعاوإِذَا  مسه الشَّرُّ جزُوعاإِذَا  الْإِنسانَ خُلقَ هلُوعاإِنَّ
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  .ين آيات به اين بعد وجود او ناظر استكه ا
از . بعد ديگر بعد االهي انسان است كه منشأ آن روح االهي و فطرت خـداخواهي او اسـت                 

  : اين نظر، وي مسجود فرشتگان است
  ).29): 15(حجر( لَه ساجِدينَ فَقَعواْ سويتُه ونَفَخْت فيه من روحي فَإِذَا

كنـد و     موجودي مختار است، اگر به دنبال جنبة اولش رفت، سـقوط مـي            جا كه انسان      از آن 
 مطلب  ∗.شود كه مسجود فرشتگان واقع شود       اگر عقل او زمامدار تمايالتش شد، شايستة آن مي        

بسيار مهم ديگر اين است كه بر اساس نگرش اسالمي، هيچ چيزي در اين عالم بدون حكمـت                  
هايي اسـت كـه مـا در وجـود خـود              ن امور هم خواسته   يكي از اي  . و بيهوده آفريده نشده است    

يابيم؛ از همين رو اسالم بر خالف برخي مكاتب شـرقي كـه انـسان را بـه سـركوبي اميـال                        مي
ريزي شده انـسان   خواند؛ اما ارضاي برنامه ها فرا مي كنند، ما را به ارضاي اين خواسته دعوت مي 

است؛ اما حاكميت اميال نيز او را به ورطـة        بدون تامين نيازهاي ضرورش موجودي غير متعادل        
بـراي حفـظ اعتـدال كـه يكـي از           . دهـد   افكند و او را در رديف حيوانات قـرار مـي            نابودي مي 

 ∗∗.هاي متعالي اسالم است، بايد عقل، بر اميال و غرايز حاكم باشـد              هاي آموزه   ترين توصيه   اصلي
اقتصادي اسالم بر خـالف انـسان اقتـصادي    شود كه انسان  اين مبنا را پذيرفتيم، روشن مي وقتي

داند كه براي دستيابي به منافع مادي خود به هر اقدامي كه برايش               داري خود را آزاد نمي     سرمايه
توانيم مبـاني رقابـت و خـود          نتيجه اين است كه ما از همان ابتدا نمي        . ممكن است، دست بزند   

بـر ايـن اسـاس، بـا در نظـر گـرفتن             . يمرقابت با تفسير متعارف آن در علـم اقتـصاد را بپـذير            
 :توانيم در دو سطح در نظر بگيريم هاي اسالمي انسان مسلمان را مي آموزه

                                                                 
 بال عقل و ركب في بني آدم شهوة و ركّب في البهائم بالشهوةٍ ان اهللا عز وجلّ ركّب في المالئكه عقالً :حضرت امير ∗

شـيخ صـدوق،    (و شر مـن البهـائم        فمن غلب عقله شهوته فهو خير من المالئكه و من غلب شهوته عقله فه               كليهما،
  .)4، ص 1الشرايع، ج  علل

هـاي رسـيدن بـه     توانم راه گويد كه من به تنهايي نمي       عقل خودش مي  .  يكي از احكام مسلّم عقل نياز به وحي است         ∗∗
كمال را تشخيص دهم و اين مطلب مفاد فرمودة حضرت امير است كه العقل شرع مـن داخـلٍ و الـشرع عقـل مـن                

گيـرد و بـر اسـاس آن          آوريم، عقلي است كـه از وحـي مـدد مـي             براين هر كجا سخن از عقل به ميان مي        خارج؛ بنا 
اين در حالي است كه در فرهنگ اومانسيتي غـرب كـه مبنـاي اصـلي               . شود  كند و راهنماي انسان مي      ريزي مي   برنامه
. شـود  خالصه مي) Instrument Rationality(هاي اقتصاددانان ليبراليستي است، عقل در عقالنيت ابزاري  نظريه

 تـر بـه مواهـب    يابد و صرفاً ابزاري براي دستيابي هر چه بيش      بر اساس اين نگرش، عقل از مقام رفيع خود تنزل مي          
  .شود مادي مي
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شـود؛ امـا در ايـن         كند و محرمات را مرتكـب نمـي         انساني كه فقط به واجبات عمل مي      . 1
 بـا   هاي اقتصادي به دنبال سـود و منـافع مـادي اسـت و در ايـن راه                   چارچوب با انجام فعاليت   
. اسالم تعقيب سود شخصي به اين معنا را تحريم نفرموده است          . پردازد  ديگران به رقابت نيز مي    

كه اگر فعاليتي براي وي سودآور بود، اما          فقط براي آن قيود و ضوابطي را وضع كرده؛ مانند اين          
سب اي بـراي كـ      به حال ديگران ضرر داشت، اين فعاليت ممنوع شده است يا اگـر توليدكننـده              

تر بخواهد قسمتي از محصول خود را تلف كند، شرع مقـدس او را از ايـن كـار بـاز                       سود بيش 
  ∗هاي توليدي با استفاده از رانت بپردازند، امري غيـر مـشروع اسـت؛               دارد؛ هم چنين فعاليت     مي

ب  مجاز است با ديگران براي كـس        گونه امور نشد،    يك از اين    اي مرتكب هيچ    اما اگر توليد كننده   
؛ اما نكتـة مهـم ايـن        )284، ص 12ج: ق1403عاملي،  ( ∗∗تر به رقابت بپردازد     درآمد و سود بيش   

است كه اين وضـعيت مطلـوب اسـالم نيـست؛ بلكـه شـايد بتـوان گفـت چـون خداونـد بـه                         
هاي طبيعي قوي انسان عالم است، به او اجازه داده در اين محـدوده بـه انگيـزة كـسب                      گرايش

هاي خود را با انگيزة االهـي         ها تمام فعاليت    مطلوب اين است كه انسان    وضع  . سود فعاليت كند  
هاي بسيار شديدي از حرص زدن بـه عمـل آمـده،              در اين جهت است كه نكوهش     . انجام دهند 

طلبي در آيات قرآن كريم و روايات وارد شده است كه بـه   تعابير تندي در مورد مرجوحيت دنيا    
  :دشو برخي از اين تعابير اشاره مي

  : فرمودحضرت رسول اكرم. 1
 فواهللا ما الفقرَ اَخْشي عليكم، ولكن اخشي عليكم ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت علي من كان قبلكم                  

  ).816، ص5ج: صحيح مسلم(فتنافَسوها و تُهلكُكُم كما اهلكتهم 
گونـه   ه شما رو كند؛ همـان ترسم؛ بلكه ترس آن دارم كه دنيا ب  بر شما نميفقـر من از ! به خدا سوگند  

گونه   ديگر براي به چنگ آوردن آن به رقابت برخيزيد؛ همان           هاي گذشته رو كرد و با يك        كه به امت  
  .كه آنان چنين كردند و شما را نابود كند؛ همچنان كه آنان را از بين برد

                                                                 
. تحريم غش در معامله، تلقي ركبان، احتكار، ربا و امور ديگري كه در كتب مبسوط ذكر شـده، از ايـن قبيـل اسـت                          ∗

  . شيخ اعظم انصاريمكاسب: ك.، ربراي نمونه
 رسـول   فقـط بـه سـيرة   . براي اثبات اين مطلب، ادلّة بسياري وجود دارد كه بيان آن از حوصلة حاضر بيـرون اسـت             ∗∗

ضـوابط را   . كردند  هاي مردم نظارت مي     گشتند و بر فعاليت     شود كه در بازارها مي       اشاره مي   و حضرت امير   اكرم
كردند؛ اما    داشتند و نصايح فراواني به آنان مي        ها را از ارتكاب كارهاي خالف باز مي         دند و آن  فرمو  براي آنان بيان مي   

  .هيچ منعي از تعقيب سود مشروع به عمل نياوردند
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  : قرآن كريم. 2
  )3ـ1): 104(همزه( أَنَّ مالَه أَخْلَده يحسب عدده جمع مالًا والَّذي لِّكُلِّ همزَةٍ لُّمزَةٍ ويلٌ

  : فرمودحضرت امير. 3
  ). 282، ص12ج: ق1403عاملي،  ( فال تَنافَسوا في عزِّ الدنيا و فَخْرِها

  .ديگر رقابت نكنيد ها و افتخارهاي دنيايي با يك  به عزترسيدندر راه 
دنيايي امري ناشايـست اسـت و منـشأ بـسياري از            كه به اين ترتيب، رقابت بر سر امكانات         

 .شود صفات زشت در مردم مي

اش فقـط كـسب سـود باشـد، از      شود كه اگر انگيزه    به اين ترتيب، انسان مسلمان متوجه مي      
 .دستيابي به بسياري از كماالت محروم خواهد شد

سـت، انجـام    هاي اقتصادي كسب رضـايت االهـي ا         اش از فعاليت    انساني كه تمام انگيزه   . 2
ـ   او خود را مأمور امتثال امر خدا مي       . داند  ها را وظيفة خود مي      فعاليت نَ      «د كـه    دان أَنـشَأَكُم مـ و هـ
داند كـه امـانتي دسـت انـسان           او مال را وديعة االهي مي     ). 61): 11(هود (» فيها واستَعمرَكُماألَرضِ  

ستَخْلَفينَ فيـه     أَ« :است كه بايد ببينـد صـاحب اصـلي او چـه خواسـته اسـت        لَكُـم مـعا ج مـقُـوا منف« 
ترين فعاليـت اقتـصادي        است كه بيش   نمونة بارز چنين انساني حضرت امير     ). 7): 57(حديد(

ترين   ترين نخلستان را كه از بزرگ       ترين چشمه را احداث فرمود و بيش        حضرت بيش . را داشت 
آداب . تـرين مـصرف را داشـت    كـرد؛ امـا كـم   ها در آن دوران بود، ايجـاد       و پرثمرترين فعاليت  

بسياري كه در روايات وارد شده، در اين جهت است؛ براي مثال، گرفتن سود از مؤمن به اندازة         
تر از مخارج روز انسان نكوهش شده اسـت؛ تعريـف كـاالي در معـرض فـروش مـذموم                      بيش

اسـتفاده از شـرايط     هاي اقتصادي بسيار نكوهش شـده؛         شمرده شده؛ سوگند خوردن در فعاليت     
، 12ج: ق1403حـرّ عـاملي،     (هـاي ديگـر       انحصاري به شدت محكوم شده و بسياري از آمـوزه         

داند؛ بلكه انجام فعاليت با تمـام         اين انسان به دست آوردن روزي را وظيفة خود نمي         ). 282ص
ـ           «:دانـد   توان را بر خود فرض، و رزاق را خداوند مي          و ايـن از    » ينان اهللا هـو الـرزاق ذو القـوه المت

چنين انساني خود را موظف به تعاون بـا ديگـران بـراي رشـد          . توحيدي است هاي    ترين آموزه   دقيق
  .داند  اسالمي مي جامعة

منـد    كنيم بازاري كه بر اساس اين مبنا شكل بگيرد، از مواهب مثبت رقابت بهره               مشاهده مي 
 اسالم در همـة سـطوح بـراي    انسان اقتصادي. شود و از تمام عوارض منفي آن مصون است         مي
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كنـد و   فردي كـه در چـارچوب محرمـات و واجبـات عمـل مـي              . فعاليت اقتصادي انگيزه دارد   
اش كسب سود است، با رقابت با ديگران براي كسب سود انگيزه براي فعاليـت دارد؛ در                   انگيزه
ران سـتم روا  كه بايد موازين اخالقي را رعايت كند؛ تبليغات مخرّب انجام ندهد؛ بـه ديگـ      حالي

انـد، و فـردي كـه بـه           ها منع شده    ندارد و از شرايط انحصاري سوء استفاده نكند؛ زيرا همة اين          
داند؛ البتّه بين  ها را وظيفة خود مي پردازد، انجام فعاليت انگيزة كسب رضاي االهي به فعاليت مي     

م اسـت و هـم      اين دو، درجات فراواني وجود دارد كه هم انگيزة مادي در وجود شخص حـاك              
كند؛ اما در همة حاالت نتيجه        انگيزة معنوي كه درجة هر يك به تناسب شخصيت افراد فرق مي           

اين است كه انگيزة انسان اقتصادي اسالم يا به اندازة انسان اقتصادي نظام اقتصاد آزاد است يـا                  
كـه    دليـل ايـن    و جامعه از عوارض منفي رقابت مصون خواهد بود؛ البتّه به             ∗تر است   از آن بيش  

كنند، براي نظام اسالمي هم وظايف بسياري براي          ها در عمل كامالً رعايت ضوابط را نمي         انسان
  .جلوگيري از عوارض منفي رقابت قرار داده شده است كه خارج از بحث ما است

  ساختار بازار اسالمي. 2

گذشته را بـر اسـاس      هاي    اش در نظر گرفتيم و تحليل       جا كه بازار را به معناي گسترده        از آن 
كنيم  ضوابط رفتاري توليد كننده و مصرف كننده را ذكر ميآن انجام داديم، ابتدا فهرست وار اهم:  

  ضوابط رفتاري توليد كننده . أ
 و  هايي كه حفظ نظام جامعة اسالمي بر آن متوقف است و توليـد كاالهـا                فراگرفتن همة حرفه  . 1

 ؛)65ص: تـا  شـيخ انـصاري، بـي    (∗واجب شمرده شده اسـت خدماتي كه اين مهم بر آن توقف دارد،         
  .ها اقدام كنند بنابراين، تا زماني كه كاالها و خدمات ضرور تأمين نشده، همه موظّفند به توليد آن

توليد كننده بايد تمام ضوابط االهي را رعايت كند و اگر نتوانـد واجبـات و محرمـات را       . 2
                                                                 

عامالن اقتصادي در بازار اسالمي در مقايسه با بـازار رقابـت آزاد را ممكـن                  تر بودن انگيزة      بنابراين نظر برخي كه كم     ∗
بلـه، يـك مطلـب      ). 151ص    ، دفتر همكاري حوزه و دانـشگاه،      مباني اقتصاد اسالمي  : ك.ر. (درست نيست دانند،    مي

وجود دارد و آن اين است كه فرد مسلمان مقيد است قسمتي از وقت خود را براي عبـادت مـثالً نمـاز سـر وقـت                           
  .صرف كند

دمه يا وجوب عقلي از باب مقدمة عقليـه        كند كه اين امر وجوب شرعي داشته باشد؛ بنابر وجوب شرعي مق              فرق نمي  ∗
 در المكاسب المحرّمه قائل به آن هستند، به هر حال حفظ نظام و نَسق جامعة اسالمي واجب                  كه مثالً امام خميني   

   .است و مقدمات آن نيز كه توليد كاالها و خدمات ضرور است نيز بايد حاصل شود
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 .ونه فعاليتي دست بزندگ رعايت كند، شرعاً مجاز نيست به هيچ

كوشد از منـابع بـه         و حرمت اتالف منابع و اسراف مي       *به دليل حرمت اضرار به ديگران     . 3
 .نحو بهينه استفاده كند

دلِ    إِنَّ «:دانـد كـه   وي همانند همة مسلمانان خود را مخاطـب خداونـد مـي           . 4 رُ بِالْعـأْم يـ اللّـه 
رعايـت عـدل،    . كنـد   ، بر اساس عدل و احسان، توليد و عرضه مـي          بنابراين؛  )90): 16(نحل(» واإلِحسان

  .شود رفاه ديگران را نيز مدنظر قرار دهد گيرد و رعايت احسان باعث مي جلو ستم به ديگران را مي
  .كند او با رعايت اين ضوابط به حداكثر سازي سود خود اقدام مي

  ضوابط حاكم بر رفتار مصرف كننده .ب
كند و بر تأمين نيازها تاكيد       هاي طبيعي انسان را انكار نمي       سالم انگيزه در حوزة مصرف نيز ا    

توانـد   رو گر چه فـرد مـسلمان مـي    دهد؛ از اين  ورزد؛ اما به لذّت شخصي انسان اصالت نمي         مي
تـر    درآمد مشروع خود را صرف مصارف خود كند، مصرف در حد كفاف، ستوده است و بـيش                

مصرف كننـدة مـسلمان     . د اسراف برسد كه تحريم شده است      از آن سفارش نشده تا وقتي به ح       
قسمتي را مصرف، قسمت ديگر را انفاق و بخـش          : كند  درآمد خود را به چند قسمت تقسيم مي       

شـود و هـم منـابع الزم          كند كه به اين ترتيب، هم خودش تامين مي          انداز مي   سوم را صرف پس   
ز نكـات مهـم ايـن اسـت كـه چـون همـة               يكي ا . آيد  گذاري در اقتصاد فراهم مي      براي سرمايه 

شوند، همة آحاد جامعة اسـالمي بـه صـورت متقاضـياني كـه تـوان خريـد                    نيازمندان تامين مي  
ضـرور    شوند و براي كاالهاي ضـرور و نيمـه          نيازهاي خود تا حد كفاف را دارند، وارد بازار مي         

نات جامعه بـراي توليـد      شود و اين به صرف منابع و امكا         ايجاد مي ) موثر(تقاضاي فعليت يافته    
  . كند اين كاالها و خدمات كمك مي

چه در مـورد رفتـار عرضـه كننـده و تقاضـا كننـده گفتـه شـد،                     شود كه آن    جا تاكيد مي    اين
  .اختصاصي به بازار كاالها و خدمات ندارد و در بازار منابع نيز حاكم است

  گيري در مورد ساختار بازار اسالمي نتيجه

ار بازار اسالمي بايد سه عنصر محوري را كه دربارة آن بحـث شـد               براي روشن شدن ساخت   

                                                                 
 .ار خارجي منفي وجود نداشته باشدشود در بازار اسالمي آث حرمت اضرار باعث مي *
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رقابت و تعاون به معناي ياد شده، رفتار توليد كننده و رفتار مصرف كننـده، بـا                 : در نظر بگيريم  
دربارة ) 12ج: ق1403حر عاملي،   (هاي بسياري كه در قرآن و عترت          توجه به اين امور و آموزه     
  :توان گفت براي بازار اسالمي دو سطح متصور است ان شده ميمبادالت در بازار اسالمي بي

رقابت در توليـد    . كنند   همگان ضوابطي را كه به آن اشاره شد رعايت مي          :صورت مطلوب . 1
مـصرف  . هـا اشـاره شـد، وجـود دارد          تر در چارچوب ضوابطي كه به آن        براي كسب سود بيش   

گوينـد؛ از نيازهـاي    مبـادالت دروغ نمـي  كننـد؛ در   كنندگان براي ارضاي اميال خود مصرف مي      
هـا بـر ضـرر        كنند؛ براي شكستن قيمـت      ديگر براي كسب سود سوء استفاده نمي        اضطراري يك 

شوند براي كسب سـود، سـوگند حتـي سـوگند             ديگران و به نفع خود وارد معاملة ديگران نمي        
هـا بـه       همـة ايـن    كنند وبسياري از امور ديگر كه       خورند؛ فضاي مصنوعي ايجاد نمي      راست نمي 

در اين صـورت، فـضاي بـازار فـضاي لطيـف و امـن               . اند  صراحت در قرآن و عترت بيان شده      
دهد؛ وجود خيارات گسترده جلو سوء استفاده از          شود و اخالق، روح مبادالت را تشكيل مي         مي

ست؛ ها دولت اسالمي نيز موظف به نظارت و هدايت بازار ا     گيرد؛ البته كنار اين     ها را مي    فرصت
روشن است كه در ايـن صـورت        . دادند   انجام مي   و حضرت امير   گونه كه رسول اكرم     همان

رقابت «چنين وضعيتي را بازار     . هاي منفي آن مفقود است      آثار مثبت رقابت وجود دارد؛ اما جنبه      
كنيم؛ البتّه در اين صورت كارگزاران بازار به طور نـسبي مـستحبات را نيـز                  نامگذاري مي » سالم

  .نجام خواهند دادا
ها بر اساس تعاون انجام گيـرد نـه رقابـت، وضـعيت آرمـاني                  اگر فعاليت  :آل  صورت ايده . 2

در اين صورت، ايثار ديگران بر خود و مقدم داشتن آنان و در نظر گـرفتن                . تحقّق خواهد يافت  
اهـل  در فرهنـگ    » مواسـات «. ها و مبادالت را تـشكيل خواهـد داد          مصالح امت، اساس فعاليت   

كيف انتم فـي التواصـل و التواسـي؟         :  از عاصم پرسيدند   امام كاظم .  به اين معنا است    البيت
ايأتي احدكم الي دكان اضـيه او منزلـه عنـد الـضائقه             : قال. علي افضل ما كان عليه احد     : قلت

 فلستم علي مـا احـب فـي        :قال.  ال  :فيستخرج كيسه و ياخذ ما يحتاج اليه فال ينكر عليه؟ قال          
، ص  74ج  : تـا  بـي : مجلـسي (خواهم نيـستيد      گونه كه من مي     يعني در اين صورت آن    . التواصل

 ).28، ح 232

  .گذاريم مي» بازار تعاون همگاني«نام اين وضعيت را 
در بازار رقابت سالم و بازار تعاون همگاني معامالت بر اساس رضايت طرفين و بر اسـاس                 
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 بعد از هجرت حضرت بـه مدينـه و    زمان رسول اكرم     در. گيرد  نيازهاي واقعي آنان انجام مي    
در اوايل انقالب اسالمي نيز     . تشكيل حكومت اسالمي به طور نسبي اين وضعيت به وجود آمد          
نيست؛ بلكه به   » همه يا هيچ  «تا حدودي ما به اين وضعيت نزديك شديم؛ البتّه اين الگو الگوي             

. مند خواهند شد    پايبند باشند، از مواهب آن بهره     هر اندازه كه كارگزاران اقتصادي به ضوابط آن         
توان يـك قيـد را بـه بـازار            اي كه به عهدة دولت اسالمي قرار دارد مي          به دليل وظايف گسترده   
 .است) supervised(» رقابت نظارت شده«رقابت سالم افزود و آن 

  آل قيمت در بازار مطلوب و بازار ايده
كه عدالت  بر اساس اين. شود، قيمت عادالنه خواهد بود يقيمتي كه در بازار اسالمي تعيين م    

 تعريف كنيم، اگر ضوابط اسالمي رعايت شـود، حـقّ همـه ادا               »دادن حق همة صاحبان حق    «را  
و همـة متقاضـيان نيـز       ) سـود مـشروع   (كنند    توليدكنندگان مزد خود را دريافت مي     . خواهد شد 

درآمد و گروهي كه توان كار ندارند با تـأمين          گروهي از راه كسب     : امكان تقاضاي بالفعل دارند   
مالي به وسيلة متمكّنان و دولت اسالمي متقاضي بالفعل خواهنـد شـد و چـون انحـصارات در                   

  . ها باال نخواهد بود حداقل قرار دارد، قيمت
اي تعيـين شـود كـه نـه بـه فروشـنده               ها بايد به گونه     قيمت:  به مالك فرمود   حضرت امير 

هاي اسالمي درصد مشخّصي به       در آموزه ). 53: سيد رضي، بي تا   ( به خريدار    اجحاف شود و نه   
اي ساخته شوند كـه خـود    صورت سود تعيين نشده؛ بلكه هدف اين است كه مسلمانان به گونه   

جامع نبـودن  . 1: مشكل اساسي بشر دو چيز است. بر اساس انصاف و عدالت به مبادله بپردازند 
سـاخته نـشدن    . 2 بشري بدون استمداد از وحي وضع شده است؛          قوانين و مقرراتي كه با عقل     

گر چه مشكل اول مهم است، در اكثـر جوامـع، عـاقالن قـوانين نـسبتاً خـوبي وضـع                     . ها  انسان
جا كه بتوانند، از عمل به اين قـوانين        اند، تا آن    ها از درون ساخته نشده      اند؛ ولي چون انسان     كرده

در قـرآن   .  شدن مردم را وجهة همت خـود قـرار داده اسـت            زنند؛ پس اسالم ساخته     سر باز مي  
هـاي اقتـصادي و        افزون بر مقررات حقوقي كـه در مـورد فعاليـت           كريم و سخنان اهل البيت    

. هاي اخالقي فراوانـي بيـان شـده اسـت           معامالت وضع شده، مستحبات و مكروهات و توصيه       
عدم اسـتفاده از اضـطرار ديگـران،        برخي از اين امور در خالل مباحث گذشته اشاره شد؛ مانند            

راحت گرفتن در معامالت، آراسـته شـدن        : شود  چند مورد ديگر فهرست مي    . دنيا طلبي، حرص  
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خواهـد    عامالن به حلم، اجتناب از سوگند، بيان عيوب كاالها، تعريف نكردن از جنسي كه مـي               
 معامله پشيمان هاي آخرتي به تاجر صدوق، پس گرفتن جنس از كسي كه بعد از        بفروشد، وعده 

چه براي ادارة زندگي خود نيـاز دارد، كـم گـرفتن و               تر از آن    شده، سود نگرفتن از مؤمنان بيش     
هـاي معـامالت، نمـاز اول وقـت           زياد دادن موقع معامله، به يك چشم نگاه كردن تمـام طـرف            

خواندن در بازار، خواندن دعاهاي مخصوص هنگام شـروع بـه فعاليـت، بـه يـاد خـدا بـودن،                     
  ).345 ـ 282، ص 12ج : ق1403عاملي، ... (هاي صالح و كاري با انسانهم

ها چنين ساخته شوند و به فعاليت بپردازند، منافع همگـان تـامين خواهـد شـد و                    آيا اگر انسان  
داري آن    هاي پر ثمر خواهد بود يا اگر بر اساس رقابتي كه نظام سـرمايه               عرصة اقتصاد ميدان فعاليت   

  ؟ توليد و مصرف و مبادله اقدام كنندكند به را توصيه مي
هايي وجود دارند كه به دليل روحية حرص و طمع از             كه چون همواره انسان     نكتة پاياني اين  

اي   ها، وظايف و اختيارات گسترده      كنند، اسالم براي تصحيح فعاليت      ها سوء استفاده مي     موقعيت
 .را براي دولت اسالمي معين فرموده است

هايي كه براي ايجاد جو مصنوعي وجـود        دن بازار و مذموم بودن استفاده از فرصت       به دليل سالم بو   
جريان مصادف، شاهد خوبي براي اين مسأله اسـت         . دارد، ميزان سود اقتصادي خيلي باال نخواهد بود       

 سود ناشي از تباني مصادف با رفقايش براي فروش كاال بـه قيمتـي بـاالتر از قيمـت                    كه امام صادق  
. تر است   رو شدن با شمشيرها از كسب حالل آسان         روبه! اي مصادف : ار را نپذيرفت و فرمود    طبيعي باز 

كنيم در وضعيتي كه ضوابط مورد نظر شرع در جانب عرضه و تقاضا و                مالحظه مي ) 311ص  : همان(
مبادله رعايت شود قيمت عادالنه است و مورد امضاي شرع وگرنه اگـر جـو مـصنوعي حـاكم شـود،              

تـوان بـر      فرمايد مـي    ها را خداوند تعيين مي      اند قيمت   رواياتي را كه فرموده   .  نخواهد بود  قيمت مشروع 
، جو بازار در مقايسه بـا امـروز بـسيار           روشن است كه در وضعيت زمان پيامبر      . همين امر حمل كرد   

 پذيرفته است و افزون بـر آن،        صورت مي » تجاره عن تراض  «سالم و طبيعي بوده و معامالت بر اساس         
انـد مؤيـد    فرمـوده   شخصاً به نظارت بر بازار مبـادرت مـي   و اميرمؤمنانوجود مقدس رسول اكرم 

  : به مالك است كه فرمودتحليل ياد شده فرمودة حضرت امير
  . البايع والمتبايع منجحف بالفريقين ي الرو اسعا

  . نه به فروشندهاي تعيين شود كه نه به خريدار اجحاف شود و  بايد به گونهمت در بازار قي
نتيجة ضوابط مورد نظر اسالم اين است كه نوسانات قيمت چندان زياد نيست؛ به ويژه كـه                 

دهد؛ البتّه وجود نوسانات ناشـي از عوامـل           روح حاكم بر بازار را اخالقيات اسالمي تشكيل مي        
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چه مورد     آن هر چه شرايط بازار به    . خارج از اراده مانند سيل و قحطي و زلزله قابل انكار نيست           
  . تر است تر باشد، قيمت به عدالت نزديك نظر شرع است، نزديك

  گيري خالصه و نتيجه

براي بازار تعاريف گوناگوني صورت گرفته است؛ اما امروزه اصطالح بـازار در معنـايي               . 1
تـر    شود كه بيش    به اقتصادهايي اطالق مي   » اقتصاد بازار «. شود  ها به كار برده مي      فراتر از همة آن   

هـا را     ها و وسائل توليد در دست بخش خصوصي است و سازوكار بازار عمـدة فعاليـت                 ثروت
  .كند هماهنگ مي

كـه گروهـي بـراي دسـتيابي بـه            رقابت يعني اين  . مبناي اصلي اقتصاد بازار، رقابت است     . 2
زير . ديگر مبارزه كنند و هر كدام براي پيشي گرفتن بر ديگران بكوشند             امكانات اقتصادي با يك   

 .بناي چنين رقابتي اصالت دادن به منافع شخصي است

ــاگوني شــده اســت  . 3 ــير گون ــت تفاس ــاركرد رقاب ــورد ك ــسير  : در م ــسير اســميت، تف تف
ها، تعابير شومپيتر و هايك قسمتي از اين تفاسير هستند؛ امـا عنـصر مـشترك همـة                    نئوكالسيك

 . آن استها رقابت به معناي ياد شده است و اختالف در عملكرد  آن

اي در اقتصاد شـده،       هاي گسترده   گرچه حاكميت رقابت به معناي ياد شده منشأ پيشرفت        . 4
دنياي امروز از عوارض منفي آن مصون نمانده است؛ مانند انحصارات بـزرگ، تعميـق شـكاف                 

ها   ترين نقش   اند و اساسي    هاي عظيم ثروت كه نبض دنيا را در دست گرفته           طبقاتي و بروز قطب   
 .كنند شؤون سياسي بشر ايفا ميرا در 

اسالم، رقابت براي دستيابي به منافع شخصي را تحريم نكرده؛ اما به آن اصالت نـداده و                 . 5
ضوابط بسياري را براي آن وضع فرموده است؛ براي مثـال، عـدم اضـرار بـه ديگـران، رعايـت                     

هـدف  . ورده اسـت  هاي اخالقي فراواني را بـه عمـل آ           اسالمي، رعايت و توصيه     مصالح جامعة 
هـاي    اي ساخته شوند كه با انگيزه و نشاط به فعاليت           ها به گونه    اصلي اسالم اين است كه انسان     

اقتصادي بپردازند؛ اما هدف آنان كسب رضايت االهي و خدمت به جامعة اسـالمي باشـد و در                  
تـرين    ن شدن، اصلي  كنند رزاق را خداوند بدانند و افق بلند انسا          كه با تمام توان كار مي       عين اين 
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 .ها باشد آرمان آن

بـازار رقابـت سـالم و بـازار تعـاون           : توان تصور كـرد     بازار اسالمي را در دو صورت مي      . 6
 در بازار رقابت سالم به دليل حاكميت ضوابط اسالمي آثار مثبت رقابـت وجـود دارد؛                  .همگاني

در بازار تعاون همگاني همة     . اردديگر وجود ند    اما آثار منفي آن مانند بروز انحصار تخريب يك        
 .گيرد ديگر براي رفع نيازهاي جامعه صورت مي ها با كمك يك فعاليت

شـود، عادالنـه اسـت؛ زيـرا حقـوق همـة عـامالن                قيمتي كه در بازار اسالمي تعيين مـي       . 7
 .پرداخت شده است

گيـرد تـا   اي صـورت ب   به دليل اهميت مسأله بايد در اين زمينه كارهاي دقيـق و گـسترده             . 8
گرچـه كارهـاي    . بتوانيم الگوي جامعي براي بازار اسالمي با تكيه بر مباني آن به دنيا ارائه دهيم              

  .مفيدي صورت گرفته، هنوز كامل نشده است
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