
 

ش
چال

ي؛
الم

 اس
اي

وره
كش

 
 راه

ا و
ه

 
  ها حل

151  

ب

                                                                

  
  
  
  
  

  كشورهاي اسالمي؛
  *ها حل ها و راه چالش

  گروه اقتصاد

  چكيده

چالشي كه كشورهاي اسالمي با آن مواجهند، تحقق بخشيدن به فالح و حيات طيبة علمـي       
رغم محدوديت منـابع اسـت؛ ولـي كـشورهاي مزبـور در اثـر تقليـد از راهبردهـاي سـكوالر                       ه

ر عدم تعادل در اقتصاد كـالن و اقتـصاد خـارجي    داري، سوسياليسم و دولت رفاه، گرفتا  سرمايه
حتـي در تـأمين نيازهـا و كـاهش          . انـد   شدند و در تـأمين حيـات طيبـه بـراي همـه توفيـق نيافتـه                

ها نيز كه بعد مادي حيات طيبه است، شكست خوردنـد؛ زيـرا تـأمين نيازهـا و كـاهش                      نابرابري
هـاي    بـرداري از منـابع بـه اولويـت          هرهپذير است كه فرد در ب       ها فقط در صورتي امكان      نابرابري

اجتماعي توجه كند و اين امـر فقـط از طريـق پايبنـدي بـه نظـام اخالقـي اسـالمي و اعتقـاد بـه                           

 
اين .  نوشتة پرفسور عمر چپرا استIslam and Economic Chalengeكتاب ) فصل پاياني(اين مقاله فصل دوازدهم  *

 آقايان محمد أنس الزرقا و محمد زهير السمهوري به عربي ترجمه والتحدي االقتصادي االسالمبا عنوان را كتاب 
 ،فصل پاياني كتاب. زودي چاپ خواهد شده  است كه ببرگرداندهبه فارسي را   آنگاه و گروه اقتصاد پژوهشاند كرده
جا كه كتاب مزبور  از آن. بندي مطالبي است كه نويسنده در يازده فصل پيشين بيان كرده است جمعگيري از  نتيجه

ي اسالم را بر حاوي مطالب دقيق و عميق علمي است و نويسنده به خوبي توانسته است برتري نظام اقتصاد
كشورهاي اسالمي؛ «، بر آن شديم فصل پاياني را با عنوان كندهاي ديگر در تحقق همزمان رشد و عدالت اثبات  نظام

 .صورت مقالة مستقلي منتشر كنيم به» ها حل  و راهها  چالش
 گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي. 
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كشورهاي اسالمي بايد از راهبردهـاي سـكوالر و نـاموفق           . حسابرسي نزد خداوند ممكن است    
يـژة خـود را پيـدا و بـدان          دست برداشته، راهبرد و   ... داري، سوسياليست و دولت رفاه و         سرمايه

در ايـن  . دهـد  راهبرد اسالمي، برپايي عدالت اجتماعي ـ اقتصادي را هدف قرار مي . عمل كنند
 منـابع   ،شود و در بعد مـادي       راهبرد، بعد معنوي سعادت با افزايش قرب انسان به خدا محقق مي           

نظـام  . شـود  مـي  عادالنـه و كـارا تخـصيص داده، و توزيـع     صـورت  بـه كه أمانت االهـي اسـت،     
بودن منابع در دست او و مسؤوليت او در برابر خداونـد را              نت اما اخالقي، از طريق وجدان فرد،    

بخشد تا منفعت شخصي خود را به روشي دنبال كند كه به تحقق                انگيزه مي  فردمتذكر شده، به    
زار ابـراز  كـه در بـا    بدين ترتيب بخش بزرگـي از تقاضـا قبـل از آن           . رفاه اجتماعي ضرر نرساند   

شود؛ اما تحقق نظام اخالقي اسالم به تنهايي كافي نيـست و بايـد همـراه بـا آن                     شود، حذف مي  
به رسميت شناختن مالكيـت خـصوصي و انگيـزة    . ساختار اجتماعي ـ اقتصادي نيز اصالح شود 

هاي مادي عادالنه، اصالحات ارضي در كنار توسعة روسـتايي و گـسترش               سود در كنار پاداش   
هاي اسالم، اصالح منابع مالية  هاي كوچك، اصالح ساختار مؤسسات مالي در پرتو آموزه       گاهبن

شايـسته اسـت    . هاي اسالم، اصـالحاتي اسـت كـه بايـد صـورت پـذيرد               عمومي مطابق با آموزه   
. هاي متعدد توزيع مجدد اسـالمي تقويـت شـود           اصالحات مزبور از طريق اجراي كاراي برنامه      

هـاي اسـالمي را در اقتـصاد و جامعـة خـود          اي اسالمي مفـاهيم و آمـوزه      در نهايت اگر كشوره   
نظر  هاي اقتصادي و تحقق توسعة مورد    بردن عدم تعادل   توانند در از بين     كار نبندند، هرگز نمي    ه

  .اسالم موفق باشند
راهبرد، عدالت اجتماعي ـ اقتصادي، نظام اخالقي، اصالح سـاختاري،    :واژگان كليدي

  .توزيع مجدد
  

يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دلرَّسلو لّهوا لتَجِيبنُوا اسينَ آما الَّذها أَي24 ،)8(انفال (...ي(.  
 .)96 ،)7(اعراف (ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرَي آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم برَكَات منَ السماء والْأَرضِ

موضوعات ... . پيش است و كار زيادي از ما براي حل بحران ساخته نيست           زمان سختي در    
خـواه در مقابـل      سياسـي جمهـوري    ةمدت يا فلسف    دور تجاري كوتاه   ةسطحي چون بحث دربار   

اي در ايـن    تغييـرات عمـده  سـبب توانـد    سياسي دمكرات يا تغيير سياست ماليـاتي نمـي   ةفلسف
  ).جي فورستر( شودانداز  چشم

 

 Jay W. Forrester, Cited by Alferd Malabre, Jr. beyond Our Means ( 1987 ), p.Xii. 
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 پارادوكس

بخـشيدن بـه نگـرش اسـالم در مـورد             تحقق ، با آن مواجهند   ي اسالم ي كه كشورها  يچالش
 كـه  يرغم محـدوديت منـابع    است به هر فرد در جوامع اين كشورها ي برا»فالح و حيات طيبه  «

 و عـدالت    ي بلكـه همچنـين مـستلزم بـرادر        ؛طلبد ي را نم  ي اخالق ي تعال فقطاين نگرش   . دارند
 ي كه منابع كميـاب بـرا  ي مگر هنگام،، و اين همه امكان تحقق ندارد    است ي اقتصاد - ياجتماع
ـ       يهـا  يكـردن نـابرابر     و تأمين نيازها و كـم      يفقرزداي در عـوض   . كـار رود   ه درآمـد و ثـروت ب
 در حال توسـعه هـستند، خودشـان را در كـالف     ي كشورهاهعمدطور  به كه   ي اسالم يكشورها

انـد، بـدون      غرق كـرده   ي كالن و خارج   ي اقتصاد يها  از عدم تعادل   )يا  پيچيده ةشبك(سردرگم  
 .كه به تحقق اين نگرش نزديك شوند اين

 اين كـشورها    ي تقليد يها  سياست ي منطق ة نتيج ،يكه وضعيت كنون  دهد    ها نشان مي    بررسي
، در غيـر ايـن صـورت      . ، سوسياليسم و دولـت رفـاه اسـت        يدار  سكوالر سرمايه  ياز راهبردها 
 شهروندانـشان   ة همـ  يدر تأمين حيات طيبه برا    بايد ،كردند يمال م  كه اين نظم را اع     يكشورهاي
 ي كشورها ،بنابراين« ؛ها موفق نشدند و اين همان پارادوكس ثروت است         ا آن  ام ؛شدند يموفق م 

كـه ريچـارد ايـسترلين        چنـان  ؛» فقيـر نيـستند    ي معمول سعادتمندتر از كـشورها     طور  بهثروتمند  
)Richard Easterlin( كشور پيشرفته و در حال توسعه 19 در ي نظر سنج30بعد از  اين مطلب را 

  *.روشن كرد
 

*
 Richard Easterlin, "Does Money Buy H?", The Public Interest, Winter 1973 , Cited by Robert L. 

Heilbroner and Lester C. Thurow, in The economic Problem ( 1975 ), p. 538  .

 و  1928هاي     برابر در طول سال    4/3،  1/7،  6توليد ناخالص داخلي واقعي اياالت متحده و آلمان غربي و بريتانيا،            
  :رجوع كنيد به.  افزوده شد1988 ـ 1930 برابر در طول دورة 8/17براي ژاپن نيز .  افزايش يافت1988

"The Next Ages of Man: A survey", The Economist, 24 December 1988, pp. 56 of The Survay Section. 
ايـن محاسـبه طبـق    ( برابر افزايش يافت 5/6، 1985 ـ  1928توليد ناخالص داخلي واقعي شوروي در طول دوره 

  :رجوع كنيد به).  است1985 ـ 1928نرخ رشد دورة 
(Gur Offer, "Soviet Economic Growth: 19851928 ", Journal of Economic Literature, Eecember 1987 , 

Tablel. P. 1778 ). 

يك از اين كشورها افزايش نيافت؛ بلكه بـسياري معتقـد    رغم افزايش درآمد و ازدياد ثروت، خوشبختي در هيچ        به
 .به كاهش آن هستند
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 از شـهروندان جوامـع ثروتمنـد    يچرا بسيار : پرسد ي م ي به درست  )Dahrendorf(داهرندورف  
 و  چرا با وجـود ايـن همـه نـاز          ؟كنند ي نم ي احساس خوشبخت  ،بعد از چهار دهه صلح و رونق      

ـ     ،ينه فقط از جهت مال    ( ي رنج و سخت   ،نعمت  )ي و از خـود بيگـانگ      ياعتقـاد  ي بلكه از جهت ب
  *يابد؟ يافزايش م

 يهـا  ي ايـدئولوژ  كـه   چنـان اوالً سـعادت آن   :  اين پارادوكس وجود دارد    ي برا يدو سبب اصل  
 ة نتيجـ  فقطكنند،   ي م يآميز   و سوسياليسم و دولت رفاه بر آن تأكيد افراط         يدار سكوالرِ سرمايه 

 تحقـق   ي حت ،ت منابع ثانياً با توجه به محدودي    .  نيست ي جسم ي و فرايند ارضا   ي ماد يها يداراي
 صـورت   به كه از منابع موجود      ي مگر هنگام  ،پذير نيست   افراد جامعه امكان   ة هم ي برا يرفاه ماد 

 . شوديبردار كارآمد و عادالنه بهره

خـاطر    از مظـاهر آرامـش     ي مظهـر  اسـت، نظـر    طور كه امروزه مورد اتفاق     ، همان يخوشبخت
، و  ) آمـده اسـت    27 ،)89(كه در قـرآن كـريم، سـوره فجـر          نفس مطمئنه، چنان  ( رود   مي شمار  به

ش سازگار شود و ايـن      ا   فرد با طبيعت دروني    ي كه زندگ  ي مگر هنگام  ،ممكن نيست تحقق يابد   
 ي كـاف  طور  به ي شخصيت و  ي و ماد  ييابد كه هر يك از اميال معنو       ي تحقق م  ي هنگام يسازگار
 مطلوب يت جدا از هم ندارند، ارضا، دو هويي معنو ة و جنب  ي ماد ةنبجا كه ج   از آن . دشوارضا  
 بـه   ي معنـو  ة، جنب ي ماد يها  معنا و هدف بخشيدن به فعاليت      ييابد كه برا   ي تحقق م  ي زمان فقط

 .دشوها تزريق  تمام آن

هـا ممكـن    ي افراد جامعه يا كاهش نـابرابر ة همي با توجه به محدوديت منابع، تأمين نيازها 
 از منابع از بين برود يـا بـه          ي مسرفانه و غير اساس    يها يبردار  كه تمام بهره   ي، مگر هنگام  نيست

ايـن  .  ظلمند، اصالح شـوند    ةكنند  كه تثبيت  ي اقتصاد - ي اجتماع يحداقل برسد، و تمام نهادها    

 

198831 December 

*
 :رجوع كنيد به 

Ralf Dahrendorf, The Modern Social Conflict: An essay on The Politics of Liberty ( ). 1988

) Leonard Silk( مثـال لئوناردسـيلك   طـور  بـه  ؛هـاي مـشابهي مطـرح كردنـد      پرسش،هاي ديگر تعدادي از كتاب
چـرا  :  فقر باشد، اقتصاددانان خواهنـد پرسـيد        جامع براي  حل  راه يگانهاگر رشد اقتصادي و بازار آزاد       «: نويسد مي

  :نگاه كنيد به. » اخير بدتر شدةمريكا طي دو دهافقر در 
Adopt Kinder, Gentler Stance", International Herald Tribune,, Leonard Silk, 

"Dismal Scientists 13p..  
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فقـط   غفلـت كننـد و       ي از منـابع از ترجيحـات اجتمـاع        يبـردار   كه افراد در بهـره     يكار، هنگام 
 هـر  ت دارداين ضرور  بنابر؛ خود را در نظر بگيرند، ممكن نيست   ي و توان مال   ي فرد هاي  سليقه

 از منابع توجه كند و مطـابق بـا ايـن ترجيحـات بـه                يبردار  در بهره  يفرد به ترجيحات اجتماع   
 خود  ي رفاه شخص  ي نظم يابد كه هنگام تالش برا      يا گونه  پس فرد بايد به    ؛تصرف تحريك شود  

ايجـاد كـرده و     را     آن ي كه خالق هـست    ي بهتر از نظام اخالق    يچه چيز . كندجه  به رفاه ديگران تو   
 ،در چـارچوب ايـن نظـام      .  دعـوت كنـد    يتواند بـه چنـين نظمـ       ي م ي در حضور و   يحسابرس

شـده در     ارزشمندند كـه هـدف تعيـين       يها هنگام  آن.  ارزش نيستند  ي ذاتاً دارا  ي ماد يها يداراي
شـود كـه در      ي مـ  سـبب  يگيـر  اين جهـت  .  شدند، برآورند  آفريده آن   برايها را كه     نظام ارزش 

 غيرضـرور را  ي كـه تقاضـاها  ي ايجـاد شـود؛ قيـد   ي از منابع كمياب قيد غيراجبـار     يبردار بهره
 ي انـسان  يسازد و با لوازم بـرادر      ي ممكن م  يرغم كمياب   به همه را    يحداقل كرده و تأمين نيازها    

 ي و بزهكـار   ي اجتمـاع  يها يت و از بحران    تقو ي اجتماع ي همبستگ ،بدين ترتيب . سازگار است 
 خودشـان هـدف     ، اميـال  ي و ارضـا   ي ماد يها ي، داراي يا در غياب بعد اخالق     ام ؛شود يكاسته م 

 از رقابت با ديگران     بيشتر بلكه   ؛ از تأمين نيازها نيست    ي ناش فقط ارضا   ،در اين هنگام  . شوند يم
ـ  ؛شـود  ي رفتـار مـ    مطلوب ي و تقليد از ديگران الگو     يخودنماي. گيرد يسرچشمه م  ا مـصرف    ام

 مـدها و    ،ي زنـدگ  ي و هدفمنـد   يبـدون معنـادار   .  موقت ارضاكننده اسـت    طور  به فقط يتفاخر
 حفظ تب خريد خود     يهر فرد برا  .  به نوع ديگر نيست    ي از پوچ  ي جز تبديل نوع   يها چيز  مدل

ـ   شـود   مـي  هميشه در كسب منـابع الزم غـرق          ي و غيرقانون  ي قانون يبا ابزارها   وفـا بـه     يرا، و ب
ـ    . ماند ي م ي باق يكم يا تمايل ضعيف      وقت ،تعهدات در قبال خانواده و دوستان      ه فشارها بر فـرد ب

. بينـد  ي آرامش خاطرش لطمه م    ، و بدين سبب   رود  ميشود كه از تحملش فراتر       يمشديد   يقدر
 ي حـداكثر اميـال جهتگيـر   ي مستقيم و غيرمستقيم به سمت ارضاطور  بهمجموع سازوكار توليد    

 ي نيز در اين امر با نظام توليد سازگار شـود، مـردم تـوان زنـدگ                ي كه نظام بانك   يهنگام. كند يم
هـا زيـاد     ، و عدم تعـادل    يابد  مي منابع افزايش    ي، و تقاضا  يابند  را مي باالتر از حد امكانات خود      

و ، و فقـر     شـوند   مـي  سـاقط    ،شدن در اين مبارزه را ندارنـد        كه قدرت همگام   ي، و كسان  شود  مي
خـورد، و    ي لطمـه مـ    بيشتر و   بيشتر و هدف تأمين نيازها      يابد  مي افزايش   ي اقتصاد يها ينابرابر
 ،ي و اجتمـاع ي فردي، و در تمام ابعاد زندگ شود  مي تشديد   ي اجتماع يها ها و شورش   ينارضايت

 .كند ي بروز ميم انحطاط و از خود بيگانگيعال
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 ست ا كه در انتظار ماي مأموريت

 اسـت كـه     يتـر از معـضل      سـخت  ي با آن مواجهند نيـز بـس       ي اسالم يرها كه كشو  ي معضل
حـذف  . ترند  كمياب ي اسالم ي زيرا منابع در دسترس كشورها     ؛رو دارند   پيش ي صنعت يكشورها

 كـه تحقـق     ي در حـال   ؛طلبد ي كل را م   ي كاهش تقاضا  ي كالن و خارج   ي اقتصاد يها عدم تعادل 
 ، اهداف متروك  ي برخ ي افزايش مخارج برا   :را اقتضا دارد  پيشين   عكس مطلب    ،مقاصد شريعت 

 ي اين است كه چگونه اين ناسـازگار       ، در مقابل دارند   ي اسالم ي كه كشورها  يچالش. ي اصل يول
 امكان پاسخ پيروزمندانـه     ،خورده  شكست ي با تكيه به راهبردها    ي اسالم يكشورها. را حل كنند  

 .شود يم سبب شكست فقطخورده،  راهبرد شكست. به اين چالش را ندارند

 كـه   ي راهبرد ؛ توسعه راهبرد ويژه خودشان است     ، بدان نيازمندند  ي اسالم يچه كشورها   آن
 منابع كمياب مطابق با ضرورت حيـات طيبـه          ة و عادالن  ا را در تخصيص كار    ي اسالم يكشورها

شان كمك خواهد    ي در وفا به تعهد اخالق     ي اسالم ياين راهبرد همچنين به كشورها    . كمك كند 
 از پيـروي  كه به اين كـشورها امكـان    ي الگوي ؛ ديگر باشند  ي كشورها ي برا ي خوب يگوكرد تا ال  
 كه توسـعه    يراهبرد. دهد يشان را م   ي اقتصاد -ي حل معضالت اجتماع   ي برا ي اسالم يكشورها

 كـه   يا ي سازوكار پااليش مـورد وفـاق اجتمـاع        .أ(: ي بايد شامل سه عنصر اساس     ،خواهد يافت 
 . ب ؛ ناكارا و ناعادالنه جدا كنـد      يبردار بهره از   و عادالنه منابع كمياب را     كارا   يبردار بتواند بهره 

 كه افراد را بر استفاده از منابع كمياب مطابق با الزامات سازوكار پااليش، ترغيـب              ينظام انگيزش 
 تحقـق آن    ي را بـرا   ي كه دو عنصر قبل    يا گونه  به ي اقتصاد - ي ساختار اجتماع  ي بازساز . ج ؛كند

 .باشد) ص مجدد و توزيع منابع كه حيات طيبه اقتضا دارد، تقويت كندنوع از تخصي

  ناموفقيراهبردها

 يدار سرمايه

 ايجـاد سـازوكار     ي، بـرا  ي مـسيح  - ي يهـود  يها  ارزش ة از سلط  ي بعد از رهاي   يدار سرمايه
 و عـدالت در     ي كـل و تحقـق كـاراي       ي جهت تعادل عرضـه و تقاضـا       يپااليش و عامل انگيزش   

  شـود   يگفته مـ .  نداشتي پيش رويها و نرخ بهره راه ز تكيه كامل بر قيمت    تخصيص منابع، ج
 بلكه همچنين، از طريـق تـأثيرش بـر نـرخ            ؛كند ي كل را تنظيم نم    ي تقاضا فقط بازار   يها قيمت

گمـان  . دهـد  ي انتقـال مـ    بيـشتر  با سـود     يها  با سود كمتر به بخش     يها بازده، منابع را از بخش    
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 بدون  ،شود ي بازار محقق م   يضه و تقاضا كه از طريق تعامل نيروها        عر يشود فرايند سازگار   يم
 .انجامد مي و عدالت ي با حداكثر كارايي دولت به تعادل جديدة يا مداخلينياز به احكام ارزش

 ي فـرد  ي از آزاد  ،راهبـرد تخـصيص منـابع      يگانـه    صـورت   بهها    استفاده از سازوكار قيمت   
 و هـم عـدالت تحقـق        يياكـار   هـم  ،ها اجرا نـشود     شرط  از پيش  يا اگر برخ   ام ؛كند يحمايت م 

. ها توزيع برابر درآمد و ثروت، و رقابت كامـل اسـت             كه از جمله آن    يهاي  پيش شرط  ؛يابند ينم
 ي ارضاي قابل اجرا نيست، آزادي عادوضعيتشود و در  يها اجرا نم  شرط جا كه اين پيش    از آن 

 از منـابع    يبـردار  سازد تا در بهره    ي م توانامندان را   ، ثروت ي فرد هاي  هحداكثر اميال مطابق با سليق    
 سـازوكار ها غير از      آن ي تقاضا ي برا ي ديگر سازوكار البته اگر هيچ     ؛را بزنند آخر  كمياب حرف   

 حداكثر اميال اسـت، بـه       ي ارضا ي از نزاع برا   يفشار بر منابع كه ناش    . قيمت وجود نداشته باشد   
  .انجامد  مي باالتري براي تمام كاالها و خدمات مورد نيازهاي نسبتاً تحقق تعادل اقتصادي در قيمت

دهـد،   ي اميالـشان را مـ     ة به هم  يها امكان دستياب    كه قدرت خريد ثروتمندان به آن      ي در حال 
هـا    بـا افـزايش قيمـت      يوجـه در حالـت عـاد       هيچه   زيرا درآمد ناكافيشان ب    ؛فقيران در فشارند  

 كاالها و خدمات مورد نيازشـان سـبب         ي بازار كاهش قدرت پرداخت قيمت   . كند ي نم يهمراه
 كـاهش   بيـشتر  و   بيـشتر  و درآمدشـان را      يشود و اين امر كاراي     ي نيازهايشان م  يعدم تأمين كاف  

هـر قـدر    . گيرنـد  يهـا در دام دور باطـل فقـر و محروميـت قـرار مـ                 آن ،بدين ترتيـب  . دهد يم
 ي دوركردن منابع از تأمين نيازهـا       ثروتمندان در  ي ثروت و درآمد زيادتر شود، تواناي      يها تفاوت
بردن عـدم   افتد كه در تخصيص منابع و از بين ي اتفاق ميشود، و اين امر هنگام     ي م بيشترفقيران  
تر شدن  ي بر بهره به بحراني مبتني سنتّينظام بانك.  اعتماد كامل شود   ،ها به سازوكار قيمت    تعادل

ـ   آن كه جامعه را به ثروتمند    ياندازها  اين نظام تمام پس    .افزايد ياين امر م    وثيقـه را    ة قدرت ارائ
 جهـت انتقـال منـابع كميـاب بـه           يبيـشتر ها ثروت و اقتدار      در نتيجه آن  . دهد يدارند، انتقال م  

 .خواهند داشت كه از تأمين نيازها فاصله دارند يهاي زمينه

زيـع   كـه جهـت تحقـق تو    ي هـر تالشـ    ، منابع وجـود دارد    ة كه توزيع ناعادالن   يا  در جامعه 
ها كه به اصل      سكوالر فارغ از ارزش    ةدر جامع . آزارد  مي لزوماً ثروتمندان را     ،عادالنه انجام شود  

انگيزد كه با بدترشـدن وضعـشان موافقـت          ي، چه چيز ثروتمندان را بر م      است پارتو ملتزم    ةبهين
ق  مـورد وفـا    يهـا  رفاه ديگران، وجود ارزش   براي   يها به پذيرش سخت     تحريك آن  يكنند؟ برا 
 از يطور وجـود نظـام   همين. ها ملتزم باشد    كه هر فرد بدان    يهاي ؛ ارزش ت دارد  ضرور ياجتماع
 .شود را تضمين كند، الزم است ي كه از ثروتمندان مطالبه ميها كه پاداش ايثار انگيزه
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پـذير    امكـان  ي مورد وفاق اجتمـاع    يها  وجود ارزش  ، حاكم باشد  ة فلسف ، سكوالريسم يوقت
 دارد، و   يهـاي   ارزش يا هـر جامعـه   . ها نيـست    فقدان ارزش  ي لزوماً به معنا   سكوالريسم. نيست

 يهـا را از ضـمانت اجـرا     امـا سكوالريـسم ارزش  ؛جوامع سكوالر از اين قاعده مستثنا نيـستند  
و (بدون چنين ضمانت اجرا     . كند ي اين ضمانت را ايجاد م     ،كند و در مقابل آن     ي م ي ته ياجتماع

 الزم  ي به توافـق عمـوم     ي دستياب ي، بر هر جامعه يا دولت     )ي اجتماع ينزوا و ا  ياعتناي يبا وجود ب  
 در ي اجتمــاعيهــا هــا در قالــب درجــات اولويــت هــا و بيــان آن در ترجمــه اهــداف و ارزش

 كـه  يهـاي   اولويـت ؛شان لطمه بزند، مـشكل اسـت   ي اگر به غن   ي از منابع كمياب حت    يبردار بهره
 بـر   افـزون . ها را دارند    التزام به آن   ي وارد شود، آمادگ   شان لطمه  ي اگر به منافع شخص    يمردم حت 

 انباشـت   ،كنـد  ي ايجـاد مـ    ي منفعت شخـص   ي كه سكوالريسم برا   يمدت  كوتاه ياياين، نگرش دني  
 منفعت  ، اهتمام فرد  يگانه بنابراين اگر    ؛دهد ي قرار م  ي را هدف اول زندگ    ي حس يثروت و ارضا  

 .بدتركردن وضعيت خودش موافقت كند است كه با ي غيرمنطقاش باشد، دنيايي يشخص

 خـود حفـظ     ي بيرون ي دين را در نما    ي اهداف انسان  يدار  كه سرمايه  ي بدين ترتيب در حال   
 در تخـصيص و توزيـع منـابع         ي اخالقـ  يهـا  تـضعيف نقـش ارزش    . كرد، راهبرد را فاسد كرد    
هـا انجـام      بر سازوكار قيمـت    ي و تكيه اساس   يبر ترجيحات فرد  فراوان  كمياب، از طريق تأكيد     

 كه در توان داشتند، لجام گـسيخته        يهاي  كور بازار در ايجاد ستم     يبدين ترتيب نيروها  . پذيرفت
هـا را تـشديد       سـتم  ، برداشتن منع ربا كه در دين يهود و مسيحيت مطرح بود           ،پس از آن  . شدند
 در ي و راهبردش سبب ظهـور داروينـسيم اجتمـاع   يدار  تضاد بين اهداف سرمايه   بنابراين،. كرد

 . مقدس شديلباس اهداف انسان

 ، بـه افـراد    ي كه راهبرد نظام بازار قادر است از طريق تجويز كسب منـافع شخـص              يدر حال 
 نرخ رشد را افزايش دهد، ايـن راهبـرد قـادر نيـست در               ،ها را تقويت كرده    حركت و انگيزه آن   

 انطبـاق داشـته     ي كه اين منفعت با منفعت شخص      ي قرار گيرد، مگر وقت    يخدمت منفعت اجتماع  
 و هـم عـدالت كمـك    ي هـم از جهـت كـاراي    ،اين امر، به تبيين سبب شكست نظام بازار       . باشد

 از كاالهـا و     يا توانـد مجموعـه    ي خودش در هيچ جـا نمـ       ي نظام بازار با نيرو    ، بنابراين ؛كند يم
توان  يم ؛ پس آوردپديد   درآمد و ثروت را      ةخدمات مورد نياز همه را توليد كند يا توزيع عادالن         

سكوالريسم، هرگز به نظام بازار امكان تحقق رشـد         وسيلة   به ايجادشده   ي اخالق يگفت كه پوچ  
مناسـب  وضـعيت    ايجـاد    ي قهريـه بـرا    يكه از نيرو   دهد، مگر اين   يهمراه با توزيع مجدد را نم     
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 كـار   بـه  و تـايوان     يجنـوب   در ژاپن و كره    ي اشغالگر خارج  ي كه نيرو  ي مانند اجبار  ؛استفاده شود 
وسـيله   كـه بـه   مدت باشند، مگر آن  در آن وضعيت انتظار آن است كه دستاوردها كوتاه      يحت. برد

 .، حمايت شوندكندها كمك   كه به تقويت آنيراهبرد

 سوسياليسم

 سـود و مالكيـت      ةلغـو انگيـز   .  بهتر نيست  ي متمركز خيل  يريز  با برنامه  يعملكرد اقتصادها 
 در آن سيادت دارد، از بين       ي كه دنياگراي  يا  در جامعه   را ي و تالش و نوآور    ي، ابتكار فرد  يفرد
 يريـز  برنامـه . زنـد  ي را محدود كرده و به جانب عرضه اقتصاد لطمـه مـ            ياين امر كاراي  . برد يم

 بلكه سبب متمركزشدن قـدرت در       ؛كند ي به تقويت عدالت كمك نم     يمتمركز و مالكيت عموم   
 ي انحـصار يدار  بدتر از سرمايهيعيت حتاين وض. شود ي م ي دفتر سياس  ياز اعضا اندكي  دست  
 را در   يچنـين تمركـز حـاو     انجامـد،     ياگرچه اين نظام نيز به تمركز ثروت و قـدرت مـ           . است

 عـدم   ، در بـازار   يگير  در عمليات تصميم   ي انحصار يدار  زيرا در سرمايه   ؛دهد يقدرت اجازه نم  
ز سكوالريـسم اشـباع و از        كـه ا   ي ديـدگاه نظـام سوسياليـست      ، بـر ايـن    افزون. تمركز غلبه دارد  

. دسـاز   ي جدا م  ي مورد وفاق اجتماع   يها  گريزان است، اين نظام را از ارزش       ي اخالق يها ارزش
 سازوكار پـااليش    يگانه ديگر،   يها از سو    از يك سو و نظام قيمت      ي اخالق يها در غياب ارزش  

بـدين  . ت اسـ ي قدرتمند دفتر سياسـ ي در مورد تخصيص منابع، هوس اعضا     يگير  تصميم يبرا
چـه مايلنـد      متمركـز بـه هـر آن       يريـز   در نظام برنامه   يترتيب ثروتمندان و صاحبان جايگاه عال     

 كـه فقيـران از   ي در حـال ؛يدار  سـرمايه يتوانند دست يابند؛ درست شبيه وضعيت كـشورها       يم
 يهـا   ندارد كه اين نظـام     ي بنابراين تعجب  ؛برند ي رنج م  ي اساس ي همچون تأمين نيازها   يمشكالت

 وسـيلة  بـه ها شده و تقريباً در همـه جـا            از انسان  ي بسيار يكتاتور سبب محروميت و بيچارگ    دي
 .شوند سرنگون ي مردميها انقالب

 دولت رفاه

 ي نظـام بـازار را درك كـرد، تـصميم گرفـت بـرا          يهـا  كه دولت رفاه محدوديت    بعد از اين  
ـ  ه ديگر، ب  ي از ابزارها  يتضمين عدالت بين سازوكار بازار و بعض        دولـت،   يژه مخـارج رفـاه    وي

 تشخيص بين ضرور    ي برا ي پارتو، مجال  ة و التزام به معيار بهين     يترس از احكام ارزش   . جمع كند 
 )ن به فرد معـي يقبل از ارائه كمك عموم ( سنجش مقدار نياز     يو غيرضرور يا استفاده از ابزارها     
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 ي، خدمات رفاه  يمتا از طريق افزايش مخارج بخش عمو      كوشيد  دولت رفاه   پس   ؛ نگذارد يباق
 از يدر آغـاز، ايـن سياسـت حـالت    .  ارائـه كنـد   ي مساو صورت  به ثروتمندان و فقيران     ةرا به هم  

 طـور   بـه شد كه تمام مشكالت تخصيص و توزيـع          ياحساس م . آوردرا پديد    يشعف و شادمان  
از .  نبـود  ي هـدف مزبـور كـاف      ي بـرا  يا حل نشد؛ زيرا چنين راهبرد      ام ؛ حل شده است   يمطلوب

منـابع  در مقايـسه بـا      ديگر   ي با كاهش متناسب تقاضاها    يجا كه افزايش مخارج بخش عموم      آن
 ديگـر چـون     ياز سـو  .  شد ي بودجه بحران  يها يها، كسر  رغم بار سنگين ماليات     بههمراه نبود،   

 ايـن  يانـدازها  د، در پـس  ش ي نيز سبب افزايش همزمان مخارج بخش خصوص       يفرهنگ مصرف 
 با ذخـاير    ي در نظام بانك   يآميز  افراط يدر عوض انبساط پول   .  نيامد پديد يبخش افزايش متناسب  

 و ،هـا   بـه دولـت  يده تر وام  و با فرض ريسك كمها  وثيقه كه آماده بود براساس      ه پديد  ب يتناسب
 و  ي بـه هـر يـك از دو بخـش خـصوص            ، اعتبارات مـدنظر قرارگيـرد     ي نهاي ةكه استفاد  بدون آن 

منـابع بـيش از     در مقايسه با     تقاضا   ،بدين ترتيب . د وام دهد  خواهن ي كه م  ي به هر مقدار   يعموم
بـا وجـود ايـن      . انجاميـد  ي و خـارج   ي داخلـ  يها حد افزايش يافت و در نهايت به عدم تعادل        

هـا   ينيازهـا تـأمين نـشد، و نـابرابر        . يافـت  شـدت    ي و حتـ   ، فقر و محروميت تدوام    ،معضالت
 .افزايش يافت نيز

 بحران

 يهـاي   از بين بـردن عـدم تعـادل        ي چگونگ ،اه با آن مواجه است     كه امروزه دولت رف    يمعضل
 قيمت،  سازوكار كلّ غير از     ي كنترل تقاضا  يكه برا  با توجه به اين   .  پديد آورده  است كه خودش  

 در  بايـد  موجـود    يهـا   رفع عدم تعـادل    ي وجود ندارد، برا   ي پااليش مورد اتفاق ديگر    سازوكار
 اعتقاد به نظام بـازار بـار ديگـر          ي خيزش جديد برا   .كردها اعتماد     قيمت به سازوكار  اول   ةدرج

 بـازار   يهـا   فقيـران در پرداخـت قيمـت       ي بازار و نـاتوان    يها ها و ظلم   اذهان را متوجه شكست   
 بر بازار ،    ياگر تأكيد اصل  . ست ا رو ه روب يا كننده  دولت رفاه با بحران گيج     ،بدين ترتيب . كند يم

 اين امر آن اسـت  يها از بين برود، معنا   كه عدم تعادل    اين و نقش دولت ايجاد رفاه باشد به اميد       
 يگانـه پس چه بايد كرد؟ .  بازگشته استيدار  سرمايهي آغازين خود، يعنةكه دولت رفاه به نقط    

 ؛ است ي دولت رفاه جهت كمك به فقيران، افزايش نرخ رشد اقتصاد          يمانده برا  ي باق يابزار اصل 
آدلمـان    يهـا  يبررسـ .  توزيـع درآمـد نيـست      ا افزايش رشد لزوماً سبب بهبـود      ام )Adelman(  و 
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 نه تنها بـا كـاهش   ي اقتصادةتوسع« نشان داد، ي مقطعي نيز با استناد به آمارها)Morris(موريس  
 بـر ايـن،     افزون ٭.»است بلكه با كاهش متوسط درآمد مطلق فقيران همراه          ،يمتوسط درآمد نسب  

د، شـو  ي جديـد مـ  يهـا  د تـورم و عـدم تعـادل     ور ساختن مجد    شعله سبب Ĥن كه نرخ رشد شتاب  
 .آورد ي آينده نزديك به ارمغان نمي را برايانداز روشن چشم

 ي بـرا  ي الگوهـاي  صـورت   بـه تواننـد    ي موجود نم  ةگان  سه يها  آن است كه نظام    ي قطع ةنتيج
 از همـان  ،ها سـكوالر هـستند   جا كه اين نظام    از آن .  مورد استفاده قرار گيرند    ي اسالم يكشورها

طلبد، شكست   ي او را م   ي و ماد  ي معنو ينيازهاتمام   بشر كه رفع     يآغاز در تأمين سعادت روح    
 كلّ منـابع  يتوانند تقاضا يها نم ها، آن ارزشدر برابر ها  بودن اين نظامسبب خنثاخورند و به     يم

 تـشكيل  ي افراد را تأمين كنند، بلكه سطح كافة همي كه نه تنها نيازها    يا گونه  به ؛را كاهش دهند  
 بـازار   ي صـرف بـر نيروهـا      ةبا تكيـ  . دن گذار ي الزم جهت تداوم افزايش رشد را نيز باق        ةسرماي

 را از بـين بـرد و هـم آن نـوع از              ي كـالن اقتـصاد    يها  همزمان هم عدم تعادل    طور  بهتوان   ينم
 ي اسـالم  ي بنـابراين كـشورها    ؛تخصيص مجدد منابع را كه الزمه حيات طيبه است، محقق كرد          

 .كننداجرا  را در اقتصادهايشان ياسالمهاي  آموزهكه مفاهيم و   ندارند جز اينيا چاره

 ي اسالمهاي آموزه بستن مفاهيم و كار به

 ي راهبـرد ؛كند ي را واجب م ي راهبرد اسالم  ي اجرا ،ي اسالم هاي  آموزه بستن مفاهيم و     كار  به
 كـه   راي اقتـصاد ــ  يع عدالت اجتمـا ي مردم و برپاي  ة هم ي و ماد  يكه افزايش سطح رفاه معنو    

 يخـاطر الزم بـرا      آرامـش  يعـد معنـو    است، هدف قـرارداده در ب      ي رسالت اسالم  يهدف اصل 
 اسـت   يشود و اين امـر     ي محقق م  آفريدگارشانسان به   نزديكي   با افزايش    فقط يسعادت درون 

 اننـاتو  از اميد بستن به تحققش نيز        ي سكوالريسم حت  ي ول سازد؛را محقق    تواند آن  يكه اسالم م  
 تخـصيص و توزيـع همـه        ي مقتض ي اسالم هاي  آموزه بستن مفاهيم و     كار  به،  يعد ماد از ب . است
 كه اهداف شريعت محقق     يا گونه  به ؛، به روش كارا و عادالنه است      يهنت اال  اما صورت  بهمنابع  

 متعادل و كارا از تمـام       يبردار اين مطلب بهره  . پذير شود   همگان امكان  يشده و حيات طيبه برا    
 كـل در چـارچوب منـابع در    يكنـد تـا تقاضـا    ي را اقتـضا مـ   ي راهبرد اسالم  ةعناصر ايجادكنند 

 
٭
 Adelman and C.T. Morris, Economic Growth and Social Equity in Developing Countries (1973), p. 189. 
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 ي به معنـا   ي اسالم هاي  آموزه بستن مفاهيم و     كار  به ،بدين ترتيب . دسترس و اهداف كنترل شود    
 هـاي   تـصميم  تمـام    ، از ليبراليسم است كه در آن      ي نوع متفاوت  يا به معنا   ام ؛ نيست يفقدان آزاد 

 از مسير پـااليش     ،كه مقهور نظام بازار شوند      قبل از آن   ي و خصوص  ي عموم يها  بخش ياقتصاد
 .كنند ي عبور مي اخالقيها ارزش

  عواملة متعادل از هميبردار بهره

 دهـد كـه او     ي را به او مـ     ي فرد، اين آگاه   ي بر وجدان درون   ي از طريق اثرگذار   ينظام اخالق 
 تخصيص و توزيع كارا و      ي الزم برا  ي، و معيارها  داردقرار   است كه در ملكيتش      ينتدار منابع اما

 كـه   يغيرقابل گريز از مسئووليت   ، فرد را    يهمچنين نظام اخالق  . آورد يها را فراهم م     آن ةعادالن
 ي ايـن نظـام بـه فـرد انگيـزه نيرومنـد        ، در نتيجـه   ؛كنـد  يدر برابر خداوند عليم دارد، هوشيار م      

 دنبال كند كه به تحقـق رفـاه         ي خود را به روش    يد و منفعت فر   ي شخص هاي  سليقهبخشد تا    يم
 كاالهـا و خـدمات،      ي از تقاضـا   ياين نكته به محدود شدن بخش بزرگ      .  ضرر نرساند  ياجتماع

هـا كـه بـر      بنـابراين اگـر نظـام قيمـت    ؛كنـد  يكه در بازار ابراز شـود، كمـك مـ          قبل از آن   يحت
، كنترل امور را به عهده بگيـرد،        يق، بعد از كاركرد نظام اخال     مبتني است  غيرمتمركز   يها تصميم

ــار  ــابع ك ــ؛تر شــوداممكــن اســت تخــصيص من ــ  ام ــا نظــام اخالق  ســاختار يا اگــر همــراه ب
 متمايـل   ي ناكارآمـد  ي نيز ممكن است بـه سـو       ي نظام اخالق  ، اصالح نشود  ياقتصاد ـ ياجتماع
ط  كـه محـي   يهـا گـرايش دارنـد، مگـر وقتـ           افـراد بـه غفلـت از ارزش        ي برخ ي زيرا گاه  ؛شود

 افـراد متعهـد بـه نظـام         ي حتـ  ، بر ايـن   افزون. را دشوار و غيرمجاز كند      آن ،ياقتصاد ـ ياجتماع
 بايـد دانند كه اگر بـا منـابع كميـاب           ي اطالع ندارند و نم    ي از ترجيحات اجتماع   يها گاه  ارزش

 توانـد بكنـد و از      ي م ي، چه اقدام  ي اقتصاد، و نه مجرد افراد به تنهاي       ،اهداف شريعت تحقق يابد   
 . استناتوان يانجام چه اقدام

 يبيـشتر  ييا با كاري اقتصادـ ي اصالح ساختار اجتماع، نقش پشتيبان را ايفا كند   ،اگر دولت 
ن دولت به   شتتواند به اين امر مهم از طريق وادا        ي م ي سياست راهبرد  يريز برنامه. شود يانجام م 
 مــصرف و يزم در الگوهـا  منـابع اقتـصاد و نيازهـا و تعيــين مقـدار تغييـرات ال     يگـذار  ارزش
 ي ايجاد فـضا   يتوان برا  يپس از آن م   .  كمك كند  ي و عموم  ي خصوص يها  بخش يگذار سرمايه
 توانمنـد   ي بر اهـداف اجتمـاع     افزون ي كه سازوكار بازار را در خدمت به اهداف شخص         يمناسب



 

ش
چال

ي؛
الم

 اس
اي

وره
كش

 
 راه

ا و
ه

 
  ها حل

163  

                                                                

از طريـق   (بهتـر اسـت ايـن اصـالحات را          .  كرد ي را طراح  ي و ساختار  يسازد، اصالحات نهاد  
 يها هـيچ فعاليـت اصـالح        كه بدون آن   ي گوناگون توزيع مجدد اسالم    يها  برنامه يا كار ياجرا

بـردن    از تمام اين ابزارها بـه از بـين         ياستخدام تركيب .  از اين تقويت كرد    بيشتر ،)شود يموفق نم 
 از ي كـه رفـع فـشار ناشـ    وجـود دارد انتظـار  اين . ها شتاب خواهد بخشيد    ها و عدم تعادل    ظلم

 كه از اين طريق ممكن      ي و رشد  يگذار  يا غيرضرور از منابع، و افزايش سرمايه       يتجملمصرف  
 ي اسـالم  ي از كـشورها   ي تورم و كاهش ارزش پول كه امروزه بسيار        يشود، به مهار فشارها    يم

 .به آن مبتاليند، كمك كند

 ياومت اجرا شود، هرگز با مق     ي اسالم يانداز نظام انگيزش    مساوات در چشم   يها  اگر سياست 
 متعهـد بـه بهينـه پـارتو از خـود نـشان          ي اقتـصاد  - يكه ثروتمندان در چارچوبِ نظام اجتماع     

 يهـا   مـانع تـنش    ، مزبـور  يهـا  رود كـه سياسـت     يهمچنين انتظار مـ   . شود يدهند، مواجه نم   يم
 ي اسـالم  ي شود و به تحقـق رشـد بـاالتر در كـشورها            ي سياس يثبات ي و ب  ي اقتصاد - ياجتماع

 ،اند  بهتر و سالمت و تحصيالت مناسب دارند، و با انگيزه          ة كه تغذي  ي مردم ،اين بنابر ؛كمك كند 
 ي شديد مصرف و موانع بهداشـت      ي كه كمبودها  ي كار را در كشورهاي    ي قطع كيفيت نيرو   طور  به

 .بخشند ي بهبود م،ها كيفيت كار را پايين نگه داشته است  در آنيو آموزش

 مسابقه طبقات ثروتمند و متوسط بـر        ي برا ي حد  از طريق تعيين   يافزايش مساوات اجتماع  
 و اتحـاد    ي بهبود بـرادر   سببدهد،   يانداز را افزايش م    كه پس   بر اين  افزون مقام،   يها سر سمبل 

اندازها، بـا     بالقوه در پس   يها  از افزايش  يكه ممكن است مقدار    با اين . خواهد شد  نيز   ياجتماع
ماند كه اگر بـا      ي م ياندازها باق   از پس  ي، هنوز جزء مهم    شود ا فقيران خنث  يافزايش تأمين نيازها  

 و كمـك بـه   يگـذار   افزايش سـرمايه سبب ،هايش همراه باشد  كار و انگيزهيبهبود كيفيت نيرو 
اگـر  .  كاهش رشد نيـست ي به معنايافزايش برابرجهت،  بدين ؛شود ي و رشد م  يافزايش كاراي 
 بـين   يارتبـاط «شود كـه     ي آشكار م  ،ايسه شوند  گوناگون با هم مق    ي در اقتصادها  يرشد و برابر  
 آن  يكننـد و بـين عملكـرد اقتـصاد         يرا تحمـل مـ      گوناگون آن  ي كه كشورها  يا يمقدار نابرابر 

گـرا   گويد در بندكردن نهـضت مـساوات   ي كه مي استدالل، بر اين اساس  *.»كشورها وجود ندارد  
را    آن ، مـسلّم  ي اقتـصاد  يها ت كه داده   اس يا ابر تيره « زيرا   ؛ بايد رد شود   ،كند يرشد را تقويت م   

 
*  Lester C. Thurow, "Equity, Efficiency, Social Justice, and Redistribution", in OECD, The Welfare State in 

Crisis ( 1981), p  .137



  

164  

ال 
س

رم 
چها

ز/ 
تان

مس
 

13
83

  

                                                                

٭٭ دهد  ي از كشورها نشان م  ي از شواهد در بسيار    ي عظيم ة، مجموع  اين  با وجود  ؛»كند ييد نم يتأ
 ي در اين كـشورها نـه تنهـا سـبب افـزايش نـابرابر              ي بوم ي و اجتماع  ي اقتصاد يها كه سياست 

هـاي    آمـوزه  بـستن مفـاهيم و       كـار   به ، بدين ترتيب  ٭٭٭.اند تشديد كرده نيز  اند، بلكه فقر را      شده
 در  ي بـازار را بـه شـكل انـسان         يكند تا عملكرد نيروها    ي كمك م  ي اسالم ي به كشورها  ياسالم
در كنار برنامه سياست    .  از منابع كمياب را محقق سازند      يبردار  و عدالت در بهره    ي كاراي ،آورده
 را در استفاده از     يامل انسان ، ع ي، بايد اصالح اخالق   ي و مال  ي و تجديد ساختار اقتصاد    يراهبرد
 بـدون تجـاوز بـه منـافع         ي كه خدمت به نفع شخـص      يا گونه  به كند؛ پايبند وجدان    بيشترمنابع،  
اصـالح منـابع    . ديگر سـازگار نباشـند      كه اين دو منفعت با يك      ي وقت ي حت ؛ انجام شود  ياجتماع

 بخـش   يها الت در ماليات   و عد  ي به افزايش كاراي   بايد ي اسالم هاي  آموزه مطابق با    يماليه عموم 
 منـابع از    ،بـدين ترتيـب   .  بودجه را كـاهش دهـد      يها ي كسر ، و مخارج آن كمك كرده     يعموم
شوند تا در مسير تـأمين نيازهـا و افـزايش تـشكيل              ي مسرفانه و غيرمولّد رها م     يها برداري بهره

 . گرفته شوندكار بهسرمايه و صادرات و رشد 

ـ  يهـا   سود در كنار پاداش    ةانگيز و   يبه رسميت شناختن مالكيت خصوص      و  ي مـاد  ة عادالن
ناپذير و  ي كار خستگ  ي به هدف تأمين نيازها، به ايجاد انگيزه برا        ي در اقتصاد  يتغييرات ساختار 

 خواهـد  يگـذار  انـدازها و سـرمايه    كارگران و افزايش پس  يمطابق با وجدان و به افزايش كاراي      
 كوچـك در سراسـر      يهـا   و گسترش بنگـاه    يي روستا ة در كنار توسع   ياصالحات ارض . انجاميد

.  شـغل آزاد كمـك خواهـد كـرد         يهـا  كشور، به گسترش مالكيت ابزار توليد و افزايش فرصت        
 ي گام بلنـد   ، و صادرات  يگذار  سرمايه ي و ايجاد انگيزه برا    يگذار  سرمايه يهمچنين بهبود فضا  

 هـاي   آمـوزه ر پرتـو     متعـارف د   ي مـال  يهـا  اصالح ساختار مؤسسه  . در مسير توسعه خواهد بود    
 جهـت   ي و خـصوص   ي اعتبار به هـر يـك از دو بخـش عمـوم            ي از اعطا  ي، به جلوگير  ياسالم

شـوند   ي مزبـور قـادر مـ   ي مؤسسات مال،د كمك كرده، و بدين ترتيب  مخارج مسرفانه و غيرمولّ   
 ميـان   ي صـاحبان اسـتعداد كارفرمـاي      يويـژه بـرا    ه مولّد ب  يگذار  سرمايه ي را برا  يبيشترسرمايه  

  .سازند فراهم نرايفق
 

 
٭٭

 Ibid, ;See Also, Gunnar Myrdal, "Need For Regorms in Under Developed Countries" Quarterly 

Economic Journal (National Bank Og Pakistan), March   

140.P

..P),( 291979
See Rene Dumont, False Start in Africa  ٭٭٭ ; IBRD, World Decelopment Report, ; and ILO, 

Poverty And Landless in Rural Africa (  
)(1966

).

)(1984

1977
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شـود تقويـت و بـه تحقـق هـدف            يها مـ    كاهش عدم تعادل   يكه برا را   يهاي اين امر تالش  
 يين افراد برا  بيشترها و ابتكارات     ي از تواناي  يبردار ها و صنايع، و بهره     گسترش مالكيت شركت  

 تـورم و كـاهش      يانتظـار آن اسـت كـه محـدودكردن فـشارها          . كنـد  ي شتابان كمك مـ    ةتوسع
 ارز، در تحقق رشد و رفـاه،        يها  نرخ يدرپ ي از سقوط پ   ي و جلوگير  ي حساب جار  يها يكسر

 ي به حمايت از مصلحت فقيران     يبيشتر الزم است توجه     ، با وجود اين   ؛ داشته باشند  يسهم مثبت 
 كه بـه نفـع ثروتمنـدان و         ي عموم ة نه از طريق ياران    ي ول ؛شود كه قادر به كمك به خود نيستند       

 مـنظم و    يهـا   از كاالها، بلكه از طريق كمك هزينـه        ي بعض يها د تعيين قيمت  فقيران است، مانن  
 از محـل    ي اجتمـاع  يهـا  دولت و سـازمان   . )مخصوص فقيران ( ي درآمد يها گسترده و افزايش  

 يهـا  ، كمـك هزينـه  يا  و حداكثر اعتبارات بودجـه )...هدايا و(اموال زكات و اوقاف و تبرّعات   
 يها ي به استمرار حركت به سمت حداقلّ نابرابر       يام ارث اسالم   نظ ياجرا. پردازند  يمزبور را م  

 . كمك خواهد كردياقتصاد

 !تعديل نئوكالسيك، نه

 در ديـدگاه سـكوالر ليبراليـسم        ي تعـديل پيـشنهاد    يهـا  گفته، برنامـه    برخالف راهبرد پيش  
، شـامل تجديـد سـاختار       ي كـالن اقتـصاد    يهـا  بـردن عـدم تعـادل       از بـين   ي، بـرا  ينئوكالسيك

 اقتـصادها نـه تنهـا       ي وجود دارد كه آزادساز    يا  ساده لوحانه  ةنظري.  نيست ياجتماع ـ  يتصاداق
عمليات تعديل  . انجامد ي و عدالت م   ي به افزايش كاراي   ي بلكه حت  ،برد يها را از بين م     عدم تعادل 

 نـرخ   ويـژه  بـه هـا،     قيمت يساز  بودجه و شفاف   يها ي، عبارت از كاهش كسر    ي پيشنهاد ياساس
هـا و    بردن عـدم تعـادل      از بين  يترديد اين عمليات تعديل برا     ي ب *.استپول و نرخ بهره      ةمبادل
 كمـك بـه تقويـت       ي بـرا  يا آيا اين امور بـه تنهـاي        ام ؛ تقويت رشد مداوم الزم است     ي برا يحت

  است؟ي كافي اقتصاد- يعدالت اجتماع

 
*  See IMF, Theoretical Aspects of The Design of Fund – Supported Adjustment Programs 

) , Said EI – Naggar (ed), Adjustment Policies and Development Strategies in 

The Arab World ; Paul Streeten (ed.), Beyond Adjustment: The Asian Eccperience ; Vittoria 

Corvo, e tal. (eds), Growth Oriected Adjustment Programs  

, l Paper (Occasiona 198755

)(1987 )(1988

).(1987



  

                                                                

ه و تكيـه بـر       بودجـ  يهـا  ي كه از بين بردن كـسر      ساخت از كشورها آشكار     ي بسيار ةتجرب
 همزمان با راهبرد تقويت عدالت همراه نباشـد، تمايـل دارد بـار              صورت  به بازار، اگر    يها قيمت
 ؛دهد ي ثروتمندان را زياد كاهش نم     ي باال تقاضا  يها قيمت. نهد تعديل را بر دوش فقيران       ياصل

 در نتيجـه  ؛يابـد  يش م فقيران افزاييا تنگدست ام؛دهند ي ادامه م،چه مايلند ها به خريد آن  بلكه آن 
هـا بعـد از      شود، و دولـت    ي م ي سياس يثبات ي و ب  ي، و سبب تنش اجتماع    ي بحران يفقر و نابرابر  

 . دست بردارند،ها تكيه كردند  كه بدانيشوند از تدابير ياين معضالت مجبور م

 كـه در قبـال      ي ليبرال ي در چارچوب روش سنت    ي تعديل نئوكالسيك  يها  بدين ترتيب برنامه  
ها با مـشكل در درجـه اول از منظـر             مواجه است؛ زيرا آن    ي، با معضالت  استطرف   يها ب  شارز

 دوم مـورد    ة در درجـ   فقـط كننـد و عـدالت       ي برخورد م  ي اسم ييابخشيدن به ثبات و كار     تحقق
 و عـدالت    ي شـوند كـه كـاراي      ي طراح يا گونه  به تثبيت   يها  البته اگر برنامه   ؛گيرد يتوجه قرار م  

 ي در چارچوب  يهاي  تهيه چنين برنامه    اما ؛دشو ي م بيشتر،  توفيققق يابند، احتمال     با هم تح   يحقيق
 ينظـام ( ي، امكان ندارد و اگر تهيه شوند، بدون نظام انگيزشاستطرف  يها ب  ارزشدر برابر   كه  

 قابـل اجـرا     ،) برانگيزنـد  يش در چارچوب رفاه اجتماع    ا   كار جهت نفع شخصي    يكه فرد را برا   
 .نيستند

 يت فورمأموري

 را در اقتصاد و     ياسالمهاي    آموزه مفاهيم و    ي اسالم يتوان نتيجه گرفت كه اگر كشورها      يم
 و تحقـق  ي اقتـصاد يهـا  بردن عـدم تعـادل   توانند بين از بين ي نبندند، هرگز نم كار  بهشان   جامعه

ط فقـ ، اسـالم را تـاكنون       ي اسـالم  يها  دولت بيشتربدبختانه  . توسعه مورد نظر اسالم جمع كنند     
 بهبـود جوامـع و   ةتوانـد در زمينـ   يكـه اسـالم مـ   را  يانـد، و مقـدار    بردهكار بهشعار  صورت  به

 يپروفسور خورشيد احمد به درسـت     . اند  محقق نكرده  ،ها مشاركت كند    آن ياقتصادهايشان و بقا  
  :بيان كرده است

 چيز قابـل ذكـري را از        ، عموم صورت  بهگيران   شواهدي وجود ندارد كه ما را به اين نتيجه رساند كه تصميم           
  *؛هاي توسعه بيان كنند هاي اقتصادي اسالم را در قالب سياست باشند آرمانكوشيده اسالم الهام گرفته و 
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گيـر    مـشكل و وقـت     ي تعديل و بازساز   ةها، وظيف  و سياست وضعيت   با تغيير    يبنابراين حت 
ـ  بيـشتر  ي كنون ة دور يها گيران در مطالعه شاخص    است و هرچه تصميم    هـا و     آن ي، بـرا  شتابندب

تـر از مجـرد تعـديل در          بـس سـخت    يا  وظيفـه  ،اسـالم اجراي   ،بر اين  افزون   .مردم بهتر است  
 بـا   ؛تـر اسـت     اسالم نيازمند تالش بـاالتر و منـسجم        ياجرا.  است يچارچوب ديدگاه سكوالر  

 اسـالم  يها به تواناي دارند؛ زيرا آنرا    آن ي اجرا ي عاطف يروشن است كه مردم آمادگ    اين،  وجود  
 چـون   ؛ هـستند  يها خودشان موانع اصـل     دولت. جهت تأمين رفاهشان در بلندمدت ايمان دارند      

تجـسم  را     آن  كـه اسـالم    ياقتصادـ   ياصالح ساختار اجتماع  . ها سيطره دارد   نفع بر آن   يافراد ذ 
ايـن نكتـه ممكـن      . كنـد  يها را تهديد م     آن )و نه لزوماً بلندمدت   (مدت    منفعت كوتاه  ،بخشد يم

 ،يدموكراسـ .  در ايـن كـشورها باشـد       ي دموكراسـ  يهـا   ريشه يعدم استوار علل   از   ياست يك 
دار  بر ايـن الزم اسـت صـاحبان منـافع ريـشه            افزون   .كند ي اسالم ناگزير م   يها را به اجرا    دولت

 اسـالم بايـستند و      ي جاذبه آرمـان انـسان     يتوانند در برابر نيرو    ي نم بسياريدرك كنند كه مدت     
 كـه   ي نهضت اسـالم   ، بنابراين ؛ها شوند   مانع تحقق آن   ي مردم ي قو يا وجود پشتيبان  توانند ب  ينم

 كنـد و  ا بازدارنده را خنثيو تمام نيروهابشتابد ، بايد   فراواني دارد  ي نيرو ي اسالم يدر كشورها 
  : كرده استيبين گونه كه قرآن كريم پيش  همان؛دار را محو كند صاحبان منافع ريشهسرانجام، 

  .)17 ،)13(رعد(الزَّبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع النَّاس فَيمكُثُ في األَرضِ فَأَما 
  :گويد يه كينز نيز مك چنان

ها در مورد توان صاحبان منافع، مبالغـه شـده     انديشهيمن اطمينان دارم كه در مقايسه با نفوذ تدريج 
 البته  ند؛ خير و شر خطرناك    يدار كه برا   حبان منافع ريشه  ها هستند، و نه صا     در واقع اين آرمان   . است
  ٭؛»ن معية بلكه بعد از يك دور،ينه فور

 

)..P.), Vol. ( 10881980

K. Ahmad, "Economic Development in an Islamic Perspective", in K. Ahmad (ed.), Studies in Islamic 

Economics (1980) P. 173. 

هـاي    كه دولـت    به جاي آن  «: گويد  مي. نظر دكتر امين اين است كه انگيزة توسعة سريع اقتصادي نيز ضعيف است            
تمايل عمومي براي تحقق توسعه سريع اقتصادي نشان دهند، در عـوض بـراي تحقـق آن بـه قـدري ارادة                      عرب  

ها براي توسعة اقتصادي      ها براي بقا در قدرت انگيزة آن        دهند كه باعث تعجب است و انگيزة آن         ضعيفي نشان مي  
  :به نگاه كنيد .»است

(Galal A. Amin, "the Modernization of Poverty", Social, Economic and Political Studies of the Middle East 

 
٭
 J.M. Keynes, Quoted by Julian Le Grand, The Strategy of Equality: Redistribution and the Social Sercices 

 .), p.( 1391982
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 يبنابراين در بلندمدت به مصلحت ثروتمندان و قدرتمندان است كه در مقابل نهضت بيدار             
 . كننديها همراه  نه تنها مقاومت نكنند، بلكه با آنينيرومند اصالح اجتماع

گشاي فوري براي تمام معضالت كشورهاي اسالمي        كه اجراي اسالم مشكل    ن تصور اي  ،ضمندر  
هـا انحطـاط اجتمـاعي، اقتـصادي، سياسـي و            برخي معضالت كه در اثـر قـرن       . نيستاست، شايسته   

هاي ناسالم خارجي ايجاد شده است، بايد مدت طـويلي   هاي داخلي اشتباه و ضربه اخالقي و سياست 
 ؛ فراينـدي تـدريجي اسـت      ،ت اين نكته درك شـود كـه اجـراي اسـالم           همچنين الزم اس  . باقي بماند 
اجـراي اسـالم بايـد    . گيري نيرو و ارتش وجود نـدارد كار بهش از طريق ا   امكان تحقق فوري   ،بنابراين

ــد   ــو باش ــه نيك ــاس حكمــت و موعظ ــان هم؛براس ــه چن ــرآنك ــريم  ق ــرده اســت  را   آنك واجــب ك
آن ت عملي حضرت گـواه  كه سنّ  همچنان؛كرد غيب مي  تغيير تدريجي را تر    پيامبر). 125،)16(نحل(

 .است

انـد، و    در آن فرورفتهي اسالمي كه امروزه اكثريت قريب به اتفاق كشورها ي متأسفانه باتالق 
 عظـيم شـده     ي و ديون خـارج    ي و عدم تعادل خارج    ي و تنش داخل   يسبب ايجاد فقر و نابرابر    

 ي مهمـ  هاي   با اقدام  يحت. دهد يحات نم  اصال ي به اين كشورها جهت اجرا     بسيارياست، زمان   
هـا   ها و عدم تعادل     ظلم يكردن فور   وارونه ،شود ي اتخاذ م  ي عموم يها كه در چارچوب سياست   

 راهبـرد  سبب كـاهش اهميـت       يشدن خطر شورو   بر اين، احتماالً كمرنگ   افزون  . ممكن نيست 
 بـه ايـن     ي قبلـ  يهـا   و در نتيجه سبب كاهش سرازيرشدن كمـك        ي اسالم ي از كشورها  يبسيار

 ي و اقتـصاد   ي اصالح اجتمـاع   ي را برا  ي اسالم يها اين نكته لزوم اقدام دولت    . شود ميكشورها  
هرچـه  . دهـد  يهـا افـزايش مـ     تر و مؤكـدتر آن      نقش مثبت  ي ايفا ي است، و برا   ي حتم يكه نياز 

 يهـا   باشد، و هرچـه فعاليـت سـازمان        بيشتر نقششان   يها و تصميم آنان بر ايفا      اخالص دولت 
 شـود، زمـان الزم      بيـشتر  ي جهت تحقق تغيير اجتمـاع     ي آموزش يها  و مؤسسه  يصالح اجتماع ا

  : الهام گيرند،چه در قرآن كريم آمده ها الزم است از آن بر اين دولت. شود جهت تحقق تغيير كمتر مي
حالْم علَم إِنَّ اللَّهلَنَا وبس منَّهيدينَا لَنَهوا فداهينَ جالَّذينَ ون69 ،)29(عنكبوت(س.(  
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