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53 بستر ،ياقتصاديساالرمردميالگو
ياقتصاديآزاد

25/6/1392تاریخ تأیید:10/4/1392تاریخ دریافت:
*احمدعلی یوسفی_________________________________________________________________

چکیده
تمـام  کـه  کـرد یسـاالر را طراحـ  مـردم ياقتصـاد يآزاديالگوتوانیاسالم، میو ارزشینشیبیبراساس مبان

هدر عرصـ یواقعـ يماهر و ساده) آزادمهیکار (ماهر، نيرویو نهیاعم از صاحب سرمايال اقتصادفعيروهاین
فعالیـت خود ازهايهدفکننده بهمصرفوکار يروینه،یباشند و هر سه گروه: صاحب سرماداشتهياقتصاد
هـر ؛شـود یمشمردهعنوان حقبهيفعاالن اقتصادتماميبراياقتصاديالگو، آزادنی. در اندیآلیناياقتصاد

بـر  یمبتنـ ییالگو از سـو نیهستند. اروروبهییهاتیو مسئولفیبا تکالحقنیاز ايمندچند آنان در برابر بهره
، اصـول  هـا به آن هدفدنیرسيو برااستینیمعهايهدفیدر پگریدياست و از سویصخاینشیبیمبان

ياقتصــاديآزاديالگــو،یلــیتحلیفیبــه روش توصــروپــیش. در نوشــتارداردياژهیــويو راهبــرد اقتصــاد
.شودیملیو تحلنییتبیاسالميها، اصول و راهبرد آن براساس آموزههاهدف،یساالر، مبانمردم

.ياقتصاديساالرمردم،يساالرهیسرما،ياقتصادياسالم، آزادينظام اقتصادواژگان کلیدي:
.JEL:E58بنديطبقه

Economi.eslamic@gmail.com.:Email.یاسالمشهیپژوهشگاه فرهنگ و انداریدانش. *
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مقدمه
ازآنهامقصوداماندکنمیمعرفیي آزادطرفدارراخود،شهاندیصاحبانوهامکتبتمام

کهي اگونهبهي آزادهواژازروشنمفهومیهیاراالبته؛نیستمشخصدقیقطور بهآزادي
دشوارامرينشود،دگرگونیخوشدستاجتماعیهايتحولبستردروباشدمانعوجامع

ی مکتبصاحبهرکهاستمحورارزشی تماعاجیمفهوم،يآزادهواژچون.رسدمینظربه
جهتنیهمبه. کندیمفیتعرراآنخودنظرموردهايهدفوی ارزشی مبانبهتوجهبا

طبیعتخوبی،بختی،خوشمعنايمانندآزاديمعنايکههستندی مدعنظرانصاحبی برخ
ساندل،(ذاردگمیبازتعبیريهرگونهبرايراراهکهاستکشدارقدريبهواقعیتو

ازبیشواژهاینبراياندیشهتاریخنویسندگانکهاندشدهمدعیبرخی. )25ص،1374
.)همان(اندکردهذکرگوناگونمعنايدویست

ـياقتصادلافعي روهاینتمامکهاستآني اقتصادي آزادازروپیشقیتحقمقصود
درنظراظهاروي ریگمیتصمحق–سادهوماهرمهینماهر،کاري روینه،یسرماانصاحب
آناني براحقنیاازي مندبهرهامکانحالنیعدروباشندداشتهراي اقتصادمهمامور

ي برای مانعچیهکنند،استفادهخودحقنیاازباشندخواستهاگرکهي اگونهبهباشد؛فراهم
هیناحازکنند،استفادهخودحقازباشندنخواستهکهی صورتدروباشدنداشتهوجودآنان

.نباشندرو روبهاجباربای حقوقای یقیحقفردچیه
براساستوانیمایآکهدر صدد یافتن پاسخ به این پرسش هستیمروپیشدر نوشتار

ازي اقتصاداالنفعتمام تادادهیاراي اقتصادي آزادي الگویک اسالماقتصادييهاآموزه
ي اقتصادي آزاداصلازیی الگوتوانیمایآشوند؟مندهبهري اقتصادهعرصدري آزاد

صاحبانوه کنندمصرفکار،يروینهايهدفنیمأتجهتدرآنکارکردتادکری طراح
باشد؟هیسرما

پیشینه تحقیق
نظران و صاحبهاي گوناگونتحقق آزادي اقتصادي مانند آزادي سیاسی همیشه بین مکتب

شناختی خود، آزادي داري مبتنی بر مبانی هستیرمایهمورد بحث بوده است. نظام س
اقتصادي را یکی از اصول غیرقابل خدشه اعالم کرد. این نظام مبتنی بر مبانی خود، مدل 
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.)80ـ55ص،1377، آربالستر(کردرقابت اقتصادي را بستر تحقق آزادي اقتصادي معرفی 
هت کسب سود و منافع مادي مبانی خود، آزادي در جهنظام اقتصادي کمونیسم بر پای

ت با آزادي اقتصادي شداقتصادي معرفی کرد و بههايسرچشمه تمام مشکلشخصی را 
داري مخالفت کرد. این نظام با الغاي مالکیت خصوصی، مالکیت و مدیریت نظام سرمایه

ژید و /165ـ159ص،1375تفضلی،تمام فرایند اقتصادي را در اختیار دولت قرار داد (
رغم بهجهان طرفداران اقتصاد تعاونی مدعی هستند که .)152ـ140ص، 2ج، 1370،ریست

اقتصادي دست هسیاسی، هنوز به چنین حکومتی در عرصهدر عرصساالري مردمتحصیل 
یی و ابراي افزایش کارراهبهترین ساالري اقتصادي تحقق مردمنیافته است. در حالی که 

مبتنی بر اصول اقتصاد تعاونیفقطاست. قه در بخش اقتصاديتقویت نیروي خال
بسیاري از عواقب آورد و پدیدبستر آزادي و دموکراسی اقتصادي را تواند دموکراتیک می

).136، ص1372(مدنی، اهش دهدداري را کنظام سرمایهنامطلوب 
ساالر انجام شدهساالري اقتصادي یا تحت عنوان اقتصاد مردممردمهکه دربارهایینوشته

در اقتصاد بخش دولتی است.برابرمنظورشان اقتصاد بخش خصوصی در اغلباست، 
شود:ها اشاره مینوشتهبه چند نمونه از این جااین

کند که تأکید می» اقتصاديرشدوساالريمردمپیوندهاي«در مقاله )1372(طوسی
کنند که باید خالت کمتر دولت در اقتصاد، مرجح است و بیشتر کارشناسان استدالل مید

هاي پایین ساختار سیاسی به سوي باال هاي اقتصادي از ردهگیرياجازه داده شود تا تصمیم
تواند با میباور دارند کهنظران الگویی که بسیاري از صاحب«گوید: تراوش کند. وي می

اي فدرالی پدید آید که در آن زیست باشد، الگویی است که در آن اتحادیهساالري هممردم
.»ها و مقررات میان حکومت مرکزي و مناطق تقسیم شودها، قانونمشیتدوین خط
براساس این ساالر: بستر رشد جامعه مدنیاقتصاد مردمدر کتاب )1377(رشیدي

به ،هاي اقتصادي استراي فعالیتفرض که رقابت و آزادي اقتصادي بستر مناسبی بپیش
شکاف کند و علتپیدایش و تکامل نظام اقتصاد آزاد، مقدمات و ضروریات آن اشاره می

هاي مربوط به مشارکت و بینینیافتن بسیاري از پیشبین انتظارات و عدم تحققپدیدآمده
داند. وي دخالت مردم در امور اقتصادي را عدم استقرار اقتصاد آزاد در جامعه می

و پدیدآمدنالزم براي هايهعنوان مقدمآزاداندیشی و برقراري دموکراسی در جامعه را به
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پیشرفت تمدن فعلی روحیه رازو تصریح دارد که کردهاستقرار نظام اقتصاد آزاد قلمداد 
آزاداندیشی و برقراري دموکراسی در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادي بوده است. 

با همان رویکردي که » ساالرتأمین اجتماعی در اقتصاد مردم«) در مقاله 1381(رشیدي
نیست که حکومت این معنه اساالر بکند که اقتصاد مردمدر کتابش داشته است، بیان می

بلکه حد دخالت و حوزه دخالت فعالیت اقتصادي نداشته باشد یا در اقتصاد دخالت نکند 
کنند.دولت را خود مردم تعیین می

علمی آمده، متفاوت است:هنیاز سه جهت با مطالبی که در پیشروپیشنوشتار
اسالمی.ساالري اقتصادي با رویکردي. تبیین الگوي مردم1
االن اقتصـادي در مـدیریت فراینـد    تمـام فعـ  . منظور از الگوي آزادي، الگویی است کـه  2

نیروي کار ماهر، نیمه ماهر -ي االن حقیقی اقتصادؤثري دارند و جایگاه فعاقتصادي نقش م
یابد.  در برابر سرمایه ترفیع می–و ساده 

و بـوده االن اقتصادي سازگار با هـم هاي تمام فعساالري اقتصادي، هدف. در الگوي مردم3
درصدد روپیشی که نوشتارهایهدفرسدیمنظربهیابند.خود دست میهايآنان به هدف

روشبـه ،ادامـه دربنـابراین ؛باشدیافتنی هاي اسالمی دستموزهگیري از آبا بهرهآن است
سـاالري،  مردمياقتصادي آزادي الگو، ياکتابخانهاطالعاتي گردآوروی لیتحل-ی فیتوص

.  شودیمي ریگیپ،یاسالمي هاآموزهبراساسو راهبرد آنها، هدفمبانی اعتقادي

االرسمردمياقتصادي آزادي الگوي اعتقادی مبان
منابعبهآنلمفصی بررسوشودیمبیاناختصاربهالگونیای نشیبی مبانبخش،نیادر

وی هستجهاناسالمدگاهیداز. )143-87ص، 1386(یوسفی، شودیمارجاعمربوط
یابد،دستسعادتبهانساننکهیاي برا). 6:انعام(هستندمتعالوند خداهدیآفرانسان،

از). 2:جمعه(دارد ی عیتشرتیهدا،)50:طه(ینیتکوتیهدابرزونافمتعالوندخدا
دوانسان. استآخرتوایدنعالمدوبرمشتملی هستجهان،یاسالمي هاآموزهدید

درویی ایدناتیحطولدرآخرتی زندگوداردآخرتدري گریدوایدندری کی یزندگ
یی ایدنعالماتیح. استی ازلواندیجاوآخرتعالمدرانساناتیح. استآنهادام

شبزرگوکوچکاعمالتمامي براوردیگیمقراری ابیارزموردآخرتعالمدرانسان
وگستردهل،یبدیبآخرتعالمي هانعمت). 8ـ6:زلزله(شودیمنییتعفریکوپاداش
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استفراهمآخرتعالمدري مقدارهربهوتلذگونههرنامؤمنبرايواستریناپذانیپا
).72ـ71:زخرف/40:غافر(

استعبارتانسانسعادت. استکمالوسعادتبهی ابیدستانساننشیآفرازهدف
کهاستسعادتمندتری انسانی. آخرتویی ایدناتیحدرتلذنیشتریبازي برخورداراز

بهرايوکهاستآنانساننظرازخوب. باشدشتریبشیآخرتویی ایدني هالذتسرجمع
یی عقالرفتار. سازددورهدفشازرايوکهاستآنبدوکندکینزدشیزندگهدف
،1386،ییوسف(باشددارتریپاوشتریبتلذی پدرشهیهمانسانکهدارداقتضا

ارشاد-جامعهوفرداصالت-نظریهبهرامای اسالمي هاآموزهنیهمچن؛)208ـ198ص
ي هايریگمیتصمدراستقاللضمنانسان،یاسالمي هاموزهآدیدازنیبنابرا؛کنندمى

دارد.یی هاتیمسئولزینجامعهبرابردر،یشخص

ي اقتصادندیافردرانسانگاهیجا
درانسانآن،براساسدیباکهاستدادهقراري اژهیوگاهیجاانساني برای اسالمي هاآموزه

:باشدداشتهی مهمنقشي اقتصادندیافر
نیالخالقاحسناهللافتباركآخرخلقاًانشأناهثم«: استعالممخلوقاتتماماشرفانسان. 1

برنیآفرم،یکردانشاءگریدی خلق) مجردپاكروحدنیدم(آنازپس؛ یعنی)14:مؤمنون(
چیهنشیآفري براراریتعبنیامتعالوندخدا. »نندگانیآفرنیبهترمتعالوند خدا

ونشیآفرعظمتبرعلتخود،بهگفتننیآفرنیا. استنگرفتهارکهبي گریدموجود
. استدهیآفر

کهیزمان؛ یعنی)34:بقره(لآدماسجدواللمالئکۀقلنااذ«: استفرشتگانمسجودانسان. 2
.»دیکنسجدهآدمبرکهمیگفتفرشتگانبه

:انعام(االرضالئفخجعلکمالذىهو«: استنیزمدروند متعالخدانیجانشانسان. 3
.»دادقرارزمیندرخودجانشینراهاانسانشماکهخدایىاوست؛ یعنی)165
آدمی بنکرّمنالقد«: استی قرآني هاآموزهدیکأتموردی انسانکرامتحفظ. 4

.»میداشتی گراماریبسراآدمفرزندانقتیحقبه ؛ یعنی)70:لیاسرائیبن(
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االرضی فمالکمخلقي الذهو«: استشدهدهیآفرانساني ابری االهي هانعمتتمام. 5
وجودنیزمدر) هانعمتاز(راآنچههمهکهاستیی خدايو؛ یعنی)29:بقره(عاًیجم

. »دیآفر) هاانسان(شماي برادارد،
خودبررای الهي هانعمتازمردمههمي مندبهرهي گریدهیآدرمتعالوندخدا. 6

دري اجنبندهچیه؛ یعنی)6:هود(رزقهااهللای علالّااالرضی فدابۀمنما«: استکردهواجب
.»استواجبوند متعالخدابريوي روزهکآنمگرستیننیزم

راذیلمطالبتوانیمنشیآفرعالمدرانسانگاهیجاهدرباری اسالمی مبانبهتوجهبا
:گرفتجهینت

ودارداختصاصهاانسانی برخبهگاهیجانیاکهاستنشدهانیبی تیرواوهیآچیهدر. 1
.هستندبهرهیبآنازندیگرا

هعرصـ درانسـان ي بـرا عیـ رفگـاه یجاآنکـه نـدارد وجـود یی استثناوصیتخصچیه.2
.استی عرفانوی اخالقطور مثالبههعرصدرفقطوستیني اقتصاد

ازي مندبهرهحقهاانسانازی برخکندداللتکهنداردوجودیی استثناوصیتخصچیه. 3
.ندارندی حقنیچندیگرانودارندرای االهي هانعمت

اي طراحی شود تا گونهاین نوع نگاه به انسان اقتضا دارد تا نظام اقتصادي اسالم به
، حقیقتهاي فعال اقتصادي در فرایند اقتصادي ترفیع پیدا کند. در انسانهجایگاه هم

ساالري اقتصادي جاي سرمایهاقتصادي بههصادي دینی باید در عرصساالري اقتمردم
اي فراهم شود تا سرمایه در گونهاقتصادي باید بههین وسیله زمینه احاکمیت پیدا کند. ب

الیت ه فعال اقتصادي قرار گیرد. متناسب با این نوع نگاه باید زمینهاي فعه انسانخدمت هم
االن اقتصادي، مالک منابع و محصول همه فعتا حدالمقدور اي فراهم شودگونهاقتصادي به

هایی که نیز همه انسانتولیدي باشند و در مدیریت فرایند اقتصادي نقش مؤثري ایفا کنند. 
الیت اقتصادي در چارچوب مالکیت خصوصی فردي هستند، آزادي اقتصادي خواهان فع

شود بلکه در نمیشمردهي عقیم داشته باشند. در این نگاه، سرمایه در فرایند اقتصاد
چارچوب ضوابط فقهی و حقوقی اسالمی باید به میزان نقش واقعی خود سهم داشته باشد 

ال اقتصادي قرار گیرد. ها و نیروهاي فعه انسانو در خدمت هم
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ي اقتصادساالري مردميالگوهايهدف
بهي اقتصادالفعي هاانسانههمکهاستآنساالر مردمي اقتصادي آزادمیمستقهدف

نوع،دروشغلانتخابدراوالًکهي اگونهبهباشند،داشته ي اقتصادي آزادی واقعي معنا
ي اقتصادندیفراتیریمددر. دنباشداشتهي أرونظرحقي دیتولي کاالتیفیکوزانیم

. باشدفراهمآناني براحقنیاازي مندبهرهطیشرااً،یثاند؛نباشداشتهي ریگمیتصمسهم
نظام هايهدف. استاسالمي اقتصادنظامهايهدفالگو،نیامیرمستقیغهايهدف

، هدف عالی نظام اقتصادي یعمومرفاهنیمأتشود. طولی تقسیم میهاقتصادي به سه رتب
اسالمي اقتصادنظامی اتیعملوی انیمهايهدفتحققراهاسالم است. این هدف از 

این تحققطیشراادامه،در. )339ـ250ص، 1386،یوسفی: به(ر.كشودگیري میپی
.شودیمی بررسآنراهبردزینوي الگو

ساالر مردماقتصادي آزاديي الگوتحققطیشرا
شده هاي آن براساس مبانی بیانساالر و نیز راهبردشرایط تحقق الگوي آزادي اقتصادي مردم

سپس راهبردهاي متناسب با آنها ؛شودیحاصل از مبانی، اشاره مهايه. ابتدا نتیجاست
د.شوترین راهبرد با توجه به مبانی آن، تحلیل میمشخص شده و کامل

. براي آنکه انسان به سعادت برسد افزون بر هدایت تکوینی، نیازمند هدایت تشریعی 1
ها در نانسایزشده نباید ناسازگار با شریعت اسالمی باشند. نبنابراین راهبردهاي ارایه؛است

رو روبههایی و مسئولیتهامندي از هر حقی از جمله حق آزادي با تکلیفبرابر بهره
مندي از آزادي محدودکننده حق بهرهحقیقتها در و مسئولیتهاهستند. این تکلیف

کید بر حق آزادي انسان به أبنابراین در تبیین هر راهبردي ضمن ت؛ ها هستنداقتصادي انسان
ها نیز باید توجه شود.و مسئولیتهااین تکلیف

اقتصادي هها در عرصاز دیدگاه اسالم انسان» اصالت فرد و جامعه«هنظریهبر پای. 2
هستند که این رو روبههایی ضمن داشتن استقالل و آزادي، در برابر جامعه نیز با مسئولیت

هاي اسالمی موزهشود که براساس آکید میأاست. تيآزادي وهها محدودکنندمسئولیت
ها براي رسیدن انسان به سعادت و کمال از ناحیه شریعت و مسئولیتهاتمام این تکلیف

اند.اعتبار شده
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. مبتنی بر جایگاه انسان در عالم آفرینش، نظام اقتصادي اسالم و الگوها و راهبردهاي 3
ها فراهم مام انساناي طراحی و اجرا شود تا بستر آزادي اقتصادي براي تگونهآن باید به

مشروع هايگیر هدفها بتوانند در چارچوب ضوابط شریعت پیانسانهو همشود
باید جایگاه انسان در برابر سرمایه ترفیع پیدا کند و بستر الزم نیز اقتصادي خود باشند. 

ال قرار هاي فعه انساندر اختیار همهفراهم شود تا سرمایه در چارچوب ضوابط شرعی
اداش مناسب به سرمایه در چارچوب موازین فقهی براساس میزان نقشی که در گیرد. پ

تولید دارد، پرداخت شود. 
ساالر راهبردهاي الگوي آزادي اقتصادي مردمگفتهپیشهاي براساس شرایط و ویژگی

ند از:هستعبارت
؛ال اقتصادي)هاي هر سه گروه فع(سازگاري هدف. راهبرد تعاونی تلفیقی واقعی1
هاي دو گروه فعال اقتصادي)؛(سازگاري هدف. راهبرد تعاونی تولیدي واقعی2
؛ال اقتصادي)هاي دو گروه فعکار در مالکیت (کاهش ناسازگاري هدفراهبرد مشارکت نیروي. 3
هاي سه گروه فعال اقتصادي)؛راهبرد مشارکت سهامی در مالکیت (وقوع ناسازگاري هدف. 4
هاي سه گروه فعال اقتصادي).(وقوع ناسازگاري هدف. راهبرد مالکیت فردي5

طلبد. نگارنده بر این باور است تبیین و تحلیل ابعاد هر پنج راهبرد، مجال وسیعی را می
تر از که ظرفیت راهبرد تعاونی تلفیقی واقعی، جهت تحقق آزادي اقتصادي وسیع

پردازد. این راهبرد میبه تبیینفقطبنابراین در این مجال، ؛استدیگر يهاراهبرد

ساالرمردمي اقتصادي آزاديالگوراهبرد،تلفیقی واقعیی تعاون
در مبانی بیان شد که جایگاه انسان در فرایند اقتصادي باید در برابر سرمایه ترفیع پیدا کند 

د باشند و در امور منها در راهبرد مورد بحث باید از حق آزادي اقتصادي بهرهانسانهو هم
این امر در تعاونی تلفیقی، هر ظر آنان استفاده شود. براي تحققي و نأاقتصادي از رممه
قرارهمکناردر)کنندگانمصرفوکاريروینه،یسرماصاحبانال اقتصادي (فعگروهسه

ا در آنههو همشودیمنیمأتي اقتصادي هاتیالفعدرآنهاههمهايهدفورندیگیم
ي اعضاازیکهر،چون در این راهبرد؛اقتصادي سهیم هستندهمگیري در امور متصمیم

دیبااین راهبرد تحققي برا. استهیسرماصاحبوکنندهدیتولکننده،مصرف،یتعاون
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این راهبرد با . رندیگعهدهبررادخوازینموردخدماتوکاالهادیتولکنندگان،مصرف
:شوداجرایی میي امرحلهسهطرح

.شودهاي توزیع و مصرف تشکیل میتعاونیالف) نخست
.کنندنیازشان را تولید میهاي تولیدي، کاالهاي موردسیس بنگاهأبا تب)
. با توضـیح مختصـر هـر سـه     کننداقتصادي را کامل میهکاالها، حلقهبا تولید مواد اولیج)

شود. تر میمرحله، ابعاد این راهبرد روشن
. شوندیمسیسأتی محلمصرفهاي توزیع وتعاونیمرحله،نیادر: نخستهمرحل

قارد ه آنان هست و به انجام آن هایی که متوججامعه با قبول مسئولیت و تکلیفافرادههم
رشیپذیادیخربامندي از آزادي عضویت در تعاونی تلفیقی را دارند. آنان باشند، حق بهره

تمرکزوتوسعهبا. ندیدرآها ونیاین تعاتیعضوبهتوانندیمسهمیککمدستتعهد
آنهاي برای عیوسعملشعاع،یتعاوني هاهیاتحادپدیدساختنومصرفهاي توزیع و بنگاه

که تحت مصرفتوزیع و ی تعاونتوسعهبا. شودیمفراهماي و ملی در سطح محلی، منطقه
گستردههاکاالفروشحجمکنند،ت میاي و ملی فعالیمحلی، منطقههاينظر اتحادیه

شود،یمانیبی برگشتمازاداصلبحثدرکهعللیبهتوزیع و مصرف ي هایتعاون. شودیم
راهازی توجهقابلمنافعآنها. کنندیمعرضهکنندگانمصرفبهبازارمتیقبهراکاالها
بازار،متیقبهفروشوشدهتماممتیقنیبفروشمازادوکوچکي هاهیسرماي آورجمع

.آورندیمستدبه
کنند که ت اقتصادي در این مرحله، دو هدف عمده را دنبال میآنان با گسترش فعالی

ند از:هستعبارت
.يبعدحلامريدیتولي هابنگاهي اندازراهجهتی کافهیسرماآوردندستبه. 1
قبـول قابـل تعـداد داشتنباهایتعاون؛داتیتولي برامطمئنوالزمبازارآوردندستبه. 2

. کنندیماقدامخدماتوکاالهادیتولبهي شتریبنانیاطمواعتمادبااعضا،
ي هاکمکمانندهاتیحماوهاتیهداانواعهایتعاونی ملهیاتحادکهشود کید میأت

ها و و در کنار آن هدایتدهندیمهیاراهایتعاونلیقبنیاي برارا... وی فن،یابیبازار،یمال
ازآنهاتادنکنیمنظارتگفتهپیشمرحلهسهي اقتصادي هاتیالفعندیفرابرا، هحمایت

.خارج نشوندخوداصولچارچوب رعایت 
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سهامفروشراهازشدهيآورجمعي هاهیسرماازاستفادهبامرحلهنیادر: دومهمرحل
حسنه و الاول، منابع قرضهمرحلي اقتصادي هاتیالفعازحاصلریذخاواعضابه

ي واحدهالیقبنیاسیسأتبا. شوندیمسیسأتي دیتولي هاکارخانه،هاي دولتیکمک
عرضهودیتولآنهانظارتتحتخودشان یا دستبهاعضای مصرفي کاالها،يدیتول

یاکنندیمدیتولراخودشانازینموردي کاالها،کنندگانمصرفگریدعبارتبه. شوندیم
تقاضازانیمشیپازخوددیتولمیزان ي براي دیتولي هابنگاه. شودیمدیتولنظارتشانتحت

درکههستندهایتعاوني اعضا،هایتعاونانیمشترچون. دارنداطالعی بیتقرطوربهرا
هایتعاوني برای مشکلکهی صورتدرالبته؛اندیافتهشیافزافراوانیتعدادبهنخستهمرحل

نیه اب. بفروشندی تعاوني راعضایغبهتوانندیمزینرايدیتولي کاالها،پدید نیاید
موازاتبهتلفیقی ي هایتعاوننیهمچن؛آیدپدید میتعادلدیتولومصرفنیبب،یترت

سویکازی یعن؛کنندیمکاربهمشغولهایتعاوندروجذبي دیجدي اعضاتوسعه،
وتقاضازانیمبارااشتغالزانیمگر،یدي سوازودهندیمشیافزارااشتغالهمیشه

درمتعادلي کاریبرفعواشتغالباعث پدیدساختننیبنابرا؛کنندیمهماهنگدیتول
.شوندیماقتصاد

تولید و خودشانرادیتولهیاولمواددیباهایتعاونخود ،مرحلهنیادر: سومهمرحل
ازینموردموادنیمأتي برا...ومعادنراهازهیاولموادهیتهن،یزمدیخر. کنندفراهم

کنندگان،مصرفتمامنکهیافرضبابیترتنیه اب. کنندیمفراهمراي دیتولي هاکارخانه
... ومصرفوعیتوز،يبندبستهل،یتبدد،یتولهايهمرحلتماموهستندهایتعاونعضو

با. دشویمترلکني دارهیسرماي هابنگاهوتازتاختشود،یمانجاماعضاخودوسیلهبه
و انیکارفرما،کارگراننیبنزاعبهورودیمنیبازعداوتونهیکها،یتعاونمانندسیسأت

. هستندهایتعاوني اعضاخود،هیسرماصاحبانچون؛شودیمدادهانیپاکنندگانمصرف
درکهی آنانچهودارندکاربهاشتغالهایتعاوندرکهیی اعضاچههایتعاوني اعضاتمام
بیتصووی تعاوني اعضاتوافقبا. هستندی تعاوندارانسهام،ندارندکاربهاشتغالهایتعاون

ي اعضااززیندکنندگانیتولنیز. ردیگیمتعلقآنهاهیسرمابهی متناسبسود،رهیمدتئیه
. شوندیممندبهرهی مناسبدستمزدازبودن،سهمصاحببرافزونکههستندهایتعاون
کنند،یماقداممصرفجهتي دیتولي کاالهادیخربهفقطکهرشاغلیغی تعاوني اعضا
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هایتعاونازاستنظرشانموردکهی تیفیکباي کاالهامتناسب،سهامسودافتیدربرافزون
نیاازالبته؛ندکنیمافتیدری برگشتمازادعنوانتحتی مبلغنیزیمالهدورانیپادر. خرندمی
نیبنابرا؛هستندمندبهره،کنندیمدیخرتلفیقی يهایتعاونازکهشاغلي اعضاتمامزینتیمز

هایتعاوناین قبیل درکنندگانمصرفودکنندگانیتوله،یسرماصاحبانگروهسههرهايهدف
شود.و نزاع بین آنان برطرف مینیمأت

باکهنداردوجودي دیردتشد،انیبسومودومهمرحلانیپادرکهی مطالببهتوجهبا
ي برابلکهی تعاوني اعضاتمامي برای عمومرفاه،ياقتصادهعرصدرمرحله،سههرتحقق
صدددردائمطور بهتلفیقی ي هایتعاونچون؛رودسمت بهبودي پیش میبهمردمعموم
؛هستندمردمههمي برامتعادلاشتغالهنیزمساختنفراهموخودي اقتصادي هاتیالفعهتوسع
درآمدازی مهمبخشورودیمنیبازدکنندهیتولوکنندهمصرفنیبهواسطنیهمچن

دیخرقدرتوشدهیی جوصرفهکنندهمصرفي براد،یرسیمهاواسطهبهکهکنندگانمصرف
دارانهیسرمابهقبالًکنندگانمصرفطرفازکهي سودآن،برافزون. ابدییمشیافزاآنان

آناندیخرقدرتشیافزاباعثاي یدیتولامورانجامصرفکنندگان،مصرفنفعهبد،یرسیم
گیري شود.تحقق این الگو نیازمند آن است که اصولی تحت عنوان اصول اجرایی پی. شودیم

ي اقتصاديآزادي الگویی اجرااصول
. استی اصخیی اجرااصولازمندینشده،انیبراهبردزینوي اقتصادي آزادي الگوتحقق
وي اقتصادي آزادي الگوهنیزموطیشراکهداشتانتظارتوانیماصولآنتیرعابافقط

ی ابیارزموردوانیبی اسالمي هاآموزهبراساساصولآنادامه،در. شودمحققآنراهبرد
. رندیگیمقرار

مسئوالنهوآزادتیعضواصل. 1
ها حق دارند تا ه انسانن در فرایند اقتصادي، همجایگاه انساهشده درباربراساس مبانی بیان

وی عمومرفاهنیمأت،یتعاوناقتصادازهدف.بکوشندهاي اقتصادي آزادانه تدر فعالی
ي براي همکارتیظرفوی مقتضاگرنیبنابرا؛استجامعهیی داراوثروتهعادالنعیتوز

وي همکارتیفعالنوعنیادرندهستمختارلیتماصورتدرآنانباشد،داشتهوجودافراد
همراهگناهووند متعالخدای نافرمانباکهیصورتدريهمکارنیا. یابندتیعضو
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ی علتعاونوا«: استدادهفرمانآنبهمتعالوندخداکهاستي تقووبرّمصداقنباشد،
.دیکني همکاروتعاون،اتقووریخاموردر؛ یعنی )2:مائده(»يالتقووالبرّ

اقتصاددري همکاروتیعضوبهازمندینخود،ی زندگي ازهاینرفعي براي افراداگر
. کنندیمدایپي همکاروتیعضوحقاسالم،دري برادرحقوقبراساسباشند،ی تعاون
ههمحق،يآزادکهچرا؛هستندآزادومختار،تیعضورشیپذعدمیارشیپذدرهاانسان
ي وتیعضورشیپذبهی تعاوني اعضات،یعضوبهي فردلیماتصورتدرالبتهاستافراد

تیظرفوی مقتضوبودهي همکارتیصالحواجدی متقاضفرداگرچندهر. ستندینملزم 
خالفي کار،يورشیپذعدمصورتدری تعاوني اعضاباشد،داشتهوجودزینرشیپذ

رشیپذبهمجبوررايفرددینباگریدي سواز. انددادهانجامي برادرحقوقواخالق
ی تعاوندري همکاروتیعضوبهمجبوري افرادتاآوردشیپرای طیشرایاکردتیعضو

. شودیمارشانیاختوي آزادحقازهاانساني مندبهرهمانعرفتارنوعنیاکهچراشوند؛
وهستندآزادخودمالوجانازي مندبهرهچگونگیدرمردماسالمدگاهیدبراساس

نیابرعلتراعقاليبنااسالمنهایفق. شودانشیآزادازآنان هاستفادمانعدینباکسچیه
ي هازمانازعالمي عقالي بنا. )43ـ19ص،2ج،1370ي، رازیشمکارم(دانندیمي آزاد
خودنفسومالدربخواهدگونههرکهاستآزادانسانکهاستبودهنیابرتاکنونمیقد

امبریپاز. استانساني اقتصادي آزاددیمؤهاتیرواعقال،ي بنابرافزون. کندتصرف
)؛ 273ص،2ج، 1374(مجلسی، »أموالهمعلىمسلطونالناس«:استشدهنقلاکرم

.هستندمسلطخوداموالبرمردمیعنی 
.کندباموالشدرتصرفیهرگونهبتواندمالصاحبکهدارداقتضااموال،برتسلط

؛)2ـ1ح،13ج، ق1288عاملی، (حرّهاستانساني آزاددیمؤزیني گریدهايتیروا
بايوحق،نیابرابردرامااستانسانحق،یتعاونتیفعالدرتیعضوي آزادنیبنابرا
.استرو روبهی فیتکال

:فرمایدمیتکلیفوحقتالزمهدربارعلیامام
نیستحقیکسیعهدهبهوهستحقیهماشعهدهبرآنکهمگرنیستکسیبرايحقی
بـر امـا اسـت حقـی بـرایش کسیاگروهستحقیهميونفعبهوويبرايآنکهمگر

، 1378آفریدگانش (رضی، ازدیگرينهاستسبحانخدايفقطنیست،حقیاشعهده
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.)248ص،216خ
وفیتکالباد،یدرآی تعاونتیعضوبهوشودمندبهرهخودحقنیاازي فرداگر
درصددکهي افراداستسیسأتحالدری تعاونکی یوقت. استروروبهییهاتیمسئول

الزمتیصالحی تعاوني اعضاکهشودمحرزآناني برادیباهستند،همکاروعضونییتع
رای کساندارندحقدیگرانصورتنیاریغدر. دارندراخودتیمسئولوفیتکلي فایاي برا
طورهمان. شوندآنانتیعضومانعندارند،راي همکاروتیعضوي برای کافتیصالحکه

دیباباشند،تیعضوی متقاضي افرادوباشدشدهسیسأتپیش از آنی تعاوناگرنکهیا
علت. شوداحرازی تعاوني اعضاي براف،یتکالوتیمسئولانجامي براآنانتیصالح
یعلحضرت گفتار،يآزادحقازي مندبهرهبرابردری تعاوني اعضافیتکالوتیمسئول

ر.ك به: (ی اخالقوی حقوقي هاتیمسئولازاعمهاتیمسئولنیا. شدانیبشتریپکهاست
آنهاانجامبهمتعهدتیعضوهنگامی تعاوني اعضاکه)، فصل اصول راهبردي1386یوسفی، 

.کنندیمانیبرااهآنی تعاوني هاارزشواصولوشوندیم

ی همگانتیریمداصل. 2
تیحاکمنیبنابرا؛دانندیماعضاواشخاصمجمعآن،هفلسفبامتناسبرای تعاوناقتصاد
بای تعاوني اعضاتمام،جهینتدر؛استي اقتصادي هاتیالفعدرمالكواریمعهاانسان
(طالب، دارندي اقتصادتیریمدندیافردري مساوي أرحقسهمشانزانیمازنظرصرف
، 1352،بوگاردوس/89ـ 86ص، 1352،وزارت تعاون و امور روستاها/157ص، 1376

ازاستفادهي براآنان. )167ـ164ص، 1383ي، انصار/53ـ51ص، 1356بکن، /33ـ31ص
نظارتوتیریمداعمال،راهنیاازی تعاوني اعضا. هستندآزادکاملطور بهحقنیا

درشد،خواهدروشنی آتهايبحثردکهعللیبهزینوجهتنیهمبه. کنندیمی همگان
.استشدهاستفاده» یهمگانتیریمد«هواژقیتحقنیا

یکعضوهراصلاگرکهباور داردی تعاوناقتصادورانهشیاندازی کیمیدراهجرج
خطربهاشخاصمجمععنوانبهی تعاونتیماهنشود،تیرعای تعاوناقتصاددري أر
برمردمحکومتلیتحصرغمبهجهانکهباور داردراسل).171ص،1376، طالبد (افتیم

وی صنعتهعرصدری حکومتنیچنبهستمیبقرنجهانهنوزی اسیسهعرصدرمردم
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ویی اکارشیافزاي براراهنیبهتری نظامنیچنکهی حالدر؛استافتهیندستي اقتصاد
اصلدرکهي دارهیسرمانظامي ونظربه. استي اقتصادبخشدرقهخالي روینتیتقو
هاياختالفبروزباعثدیتردیباست،اجتماعخاصي هاگروهمنافعسیسأتبری مبتن

یی اکارحداکثرتواندینمدارهیسرماکهچراشودیمکارفرماوکارگرهايهطبقانیممتعدد
دررامزدحداکثرتا حد ممکنداردعالقهکارگرکند امانیتضممزد،حداقلي ازادررا
وهماهنگی اجتماع،يدارهیسرمانظامازتوانینمنیبنابرا؛کندافتیدرخودکاريازا

وکارگري هاگروهروزافزونیی جداچون؛داشتانتظاررای تینارضاویی جونهیکازي عار
ی تعاوننظامفقطباور داردي و. بردارددرنامطلوبعواقبآنانمنافعاختالفودارهیسرما
دهدکاهشراگفتهپیشنامطلوبعواقبازي اریبستواندیمکیدموکراتاصولبری مبتن

.)1357راسل،ازنقلبه،136ص، 1372ی،مدن(
نظامبهجامعهی اسیسقدرتازمردمههمي مندبهرهي برای اسیسهعرصدربشر

قدرتازاستفادهنوعدرمردمهارادکهاستیافتهدستمردم،برمردمحکومتی اسیس
هاي اشکالباسکوالری مبانبری مبتنی حکومتنیچناگرچه؛استاثرگذارجامعهی اسیس

،ياقتصادهعرصدراما)؛ 336–307ص،1388،فرزانه:.ك بهرت (اسرو روبهی فراوان
درـیملیی داراوثروتـجامعهي اقتصادقدرتازآناني مندبهرهدرمردمههمآزادهاراد

. استی تعاوناقتصادزند،مقررامردمبرمردمتیحاکمکهي اقتصادمنظاچارچوب
حیصحی مبانبراساسمردمبرمردمحکومتاگری اسیسهعرصدرکهي طورهمان

شد،خواهندمندبهرهعادالنهصورت بهجامعهی اسیسقدرتازمردمههمشود،ي ریگیپ
درگرانتعاونآزادهارادفتد،یبفاقاتی واقعی تعاوناقتصاداگرزیني اقتصادهعرصدر

. شدخواهداعمالعادالنهصورتبهجامعهیی داراوثروتازي مندبهره

یاسالمي هاآموزهدیدازی همگانتیریمد
است؟مجازتیریمدنوعنیاایآی فقهدیداز

: کندیممشخصزینرا آنتیاهمبودن،مجازبرافزونل،یذاموربهتوجه
ی بررسموردی فقههايبحثدرراباطلوحیصحي هاشرکتانواعاسالمنهایفق. 1
شتریبیانفردونیباموالدري عقدشرکتح،یصحي هاشرکتانواعازی یک. انددادهقرار
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عقل،بلوغ،مانندي اموراگرودهستناموالدري عقدشرکتشماردرهایتعاون. است
اسالمدیدازشوند،تیرعاهایتعاوندردارند،اعتباری لماهايعقددرکه... واریاخت

زینوعقدي مقتضاخالفکهکنندی شرطنیمشارکاگری تعاوندر. بودخواهدحیصح
،26ج، ق1394ی، نجف(استحیصحمشارکت عقدآننباشد،ی شرعنیموازباناسازگار

تیریمددرنیرابناب؛)5ـ3هلئمس،593ـ592ص،1ج، 1379ی، نیخمموسوي/284ص
باشد،داشتهي أریکحقفقطعضوهرکهرندیبپذکاملاریاختبااعضاههماگرهایتعاون

دراگریزن. اندشدهملتزمباشد،شرعخالفکهي امربهنهوعقدي مقتضاخالفنه
تیعضوهسابقوتخصصمالكبراساس،يأریکعضوهربرافزون،هایتعاونتیریمد

. استاشکالیبقطعطوربهگذشتکهعللی بهیابد،اختصاصاعضابهي أريتعدادزین
وضعمردمعموممصلحتبهکهی نیقوانشودیمباعثاعضاي ریپذتیمسئول. 2

استقرارالزمنظمودشوي ریجلوگهایسامانهنابازوشدهتیرعاآنانوسیله بهشود،یم
اعضاکهاستممکنی صورتدری تعاونتشرکي اعضادرتیمسئولپدیدساختن. یابد

حقاگرنیبنابرادارد؛ تیاهمتعاونیتیریمددرآنانهاينظری واقعطوربهکننداحساس
اعضاتیمسئولاحساسزانیمقطعطور بهباشد،آنانهیسرمازانیمبراساسافرادي أر

شدهحیتصرفراوانمهبرابردرافرادي هاتیمسئولبهی نیدي هاآموزهدر. شودیمکاسته
قرارخطابموردرامردمی فراوانسخناندرامامان معصومواکرمامبریپ. است
وراعکلکم«:فرمودپیامبر اکرم. اندکردهدیکأتهمبرابردرآنانتیمسئولبهوداده
ههم؛ )38ص،75ج، 1374ی، مجلس/160ص،1ج، م1981ي، بخار(»تهیرععنمسئولکلکم
.دیهستمسئولمردمبرابردرشماههمودیهستگهباننشما

والاصبحمن«:فرموداننامسلماموربهاهتمامي براي گریدفرمایشدرپیامبر اکرم
بهوکندصبحکسهر؛ یعنی )164ص،2جتا]،[بی،ینیکل(»منهمسیفلنیالمسلمباموریهتم
.شودینمشمردهمسلماننورزد،اهتماممسلمانانامور

ههمي براامرنیابستردیباورزند،اهتمامگریهمداموربهی تعاوني اعضانکهیاي برا
دربسترنیاکردنفراهمي هاراهنیترمهمازی یککهستیني دیترد. شودفراهماعضا
کهداردتیاهمی تیریمداموردرآناننظرکهکننداحساسافرادکهاستآنهایتعاون

.شدانیبکهاستايگونهبهي ریگيأرآن،ققتحکاملمصداق
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ي هاآموزهدیکأتموردومطلوبامورههمدری اسالمجامعهی بستگهمووحدت. 3
وعاًیجماهللابحبلواعتصموا«:فرمایدیمحیتصرکریمقرآندروند متعالخدا. استی اسالم

.دینشوپراکندهودیزننگچی الهسمانیربهی همگ؛ یعنی )103:عمرانآل(»التفرّقوا
رااعضاالفتوی بستگهموحدت،زانیمقطعطور بهشد،انیبکهايگونهبهمدیریت 

شانهایهدفبهدنیرسي برارای تعاوناقتصادهمجموعوکندیمتقویتی تعاوناقتصاددر
.کندیمکمک

)هیسرماي برامتناسبسود(هیسرمايبرامحدودسوداصل. 3
:شودیمهیاراهیسرمابهمحدودسودقتعلي برالیذهادل

دادهبازاردرهیسرماي وتقاضاعرضهازحاصلهبهربابرابري ابهرهه،یسرمابهاگر. 1
هیسرماباشد،آنمالکوهیسرماسهم،ي دیگرهانهیهزوکاري رویندستمزدمازادیاشود

اقتصادسیسأتهفلسفخالفتیوضعنیاوابدییمشأنعیترفال،فعي هايروینبرابردر
درهیسرماوپول: «باور دارد کهمعاصري ایدندرتعاوناصولکتابهسندینو. استی تعاون

بهتواندیمفراوانزانیمبهبهره... اربابنهباشدگزارخدمتهموارهدیبای تعاوناقتصاد
سالدرتعاونی المللنیبهیاتحاد.)15ص، 1348(آبوتز، »شودلمبدي سازبردهقدرتیک

ی صنعتي هاکیتکنکهاستدادهگزارشی تعاونهیسرماسودتیمحدودهدربار1966
درهستند،پولي فرمانروایامالککهي افراددارند،هیسرمابلعي براي ریناپذانیپاي اشتها

نیباالتر،دیتولعواملدیگربرابردرکهدارندي رومندینی معامالتقدرتچناندادوستدها
.)200ـ199ص،1376، طالب(آورندیمدستبهرامنافع

. رندیگیماریاختتحترادکنندگانیتولودیتولسرنوشته،یسرماقدرتبادارانهیسرما
رقمراانسانسرنوشتوآورندپدید میی مصنوعکمبودوکاذبي تقاضاپولقدرتبا
جهتي الهیوسباشد،يورفاهي براوانساندمتخدردیباکهفراوانهايدیتولوزنندیم

ه،یاولمواداحتکاربابزرگدارانهیسرما. شودیمانساني براشتریبهايمشکلپدیدساختن
عرضهترکوچکي هابنگاههلیوسبهکهی مشابهي کاالهافروشودیتولازي ریجلوگ

کردنورشکستسرانجامومحدودزماندرونیمعزانیمبهی فروشارزانوشوندیم
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خدمتبهراهاانسان،يدیتولي هابنگاهدیگربردنانیمازي براکوچکدکنندگانیتول
.)78ـ77ص، 1350، السر(آورندیمدرهیسرما
بهدادنارزشسمتبهحرکته،یسرماسودتیمحدوداصلگذشت،آنچهبهتوجهبا
. شودبرداشتهگامهیسرماوپولبرابردرانسانتیحاکمي سوبهتااستانسان
تیحاکمبااما شودیممحققي اقتصادی دموکراسي الگوه،یسرماسودتیمحدودبا. 2
هعرصدرهاانسان. داشتنخواهدمعناي اقتصادهعرصدری دموکراسه،یسرماوپول

. شدخواهند ی اسیسی دموکراسآنعیتوزوقدرتازي مندبهرهوي أردرمشارکتبای اسیس
گزارخدمتبههیسرمالیتبدوانسانگاهیجاعیترفوهیسرماگاهیجالتنزبادیباطورنیهم

ی تعاوناقتصاددیژشارلقولبه. یافتدستی واقعی دموکراسبهها،انسانههمي برای واقع
تحققاصولازی یک. شودیمروزیپهیسرمابرانسانکهي اقتصادی دموکراسازاستعبارت

،1372(مدنی، استی تعاوناقتصاددرهیسرمابهمحدودسود،ياقتصادی دموکراسنیچن
لافعي هايروینبهآن،برمازادعیتوزوهیسرمابهسودتیمحدودباحقیقتدر. )147ص

وشودیمتیتقوساالري اقتصادي، مردم،ياقتصادروابطدري ساالرهیسرماي جابه،اقتصادي
. شودیممحققي اقتصادروابطدرالفعي هايروینههمتیحاکم
،یعمومرفاهجملهازي اقتصادهايهدفي ریگیپبرافزوني تلفیقیهایتعاون. 3

ازی تعاوناقتصاد. کنندیمدنبالزینراي آزادويبرادرصلح،مانندی اجتماعهايفهد
تحققدروکننددركدرستراتعاونهايهدفومفهومکهداردتوقعخودي اعضا

درتیمسئولقبولباوباشندداشتهي همکارهمباآنهايهدفبهوصولوتعاونمفهوم
تیالفعآندرکهی بنگاهبهنسبتتیمالکاحساسباوندکنمشارکتهايریگمیتصم

وهاهدفنیچننیتأم. بکوشندآني اعضاههمی زندگتیوضعبهبودي براکنند،یم
درانسانتیحاکمبااامستینپذیرامکانهرگزانسانبرابردرهیاسرمتیحاکمبای طیشرا
همواری طیشرانیچنتحققراهه،یسرمابهمحدودسودصیتخصوي اقتصادندیفرا

نیزتعاونی المللنیبهیاتحاد. )128ـ127ص، 1352، روستاهااموروتعاونوزارت(شودیم
ی اساسي هاتفاوتهدربارخودگزارشدر1966سالدری تعاونهکنگرنیسوموستیبدر
ی تعاوناقتصادی اصلهدفکهاستآوردهي تجارهايهمؤسسبای تعاوناقتصادمنظا

ي براستهیشای زندگیکنیمأتیاکنندگانمصرفي برای زندگاتیضرورساختنارزان
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ثروتعیتوزي براانصافي مبنابری اجتماعنظامکي یگذارانیبنسرانجامودکنندگانیتول
گرفتنوهیسرمابهمحدودسودصیتخصبافقطهاهدفنیادنکردنبال. استدرآمدو

.)200ص،1376، طالب(استپذیرامکانانسانبهسپردنشوآنازیی فرمانرواوتیحاکم

یاسالمي هاآموزهدیدازمحدودسود
رای شروطکامل،ي آزادوتیارضباافرادوشودمنعقدحیصحي قرارداداگراسالمدیداز
مخالفوقراردادي مقتضاخالفشروطنیاکهی صورتدررند،یبپذقراردادطرفعنوانبه

اعمقراردادي هاطرفنیبنابرا؛استاشکالیبي قراردادنیچننباشند،اسالممقدسشرع
ي گذارهیسرمای تعاوندراماستندینعضوکهي افرادیاهستندعضوی تعاوندرکهی آناناز
ی حترندیبپذراهیسرمابهمحدودسودکامل،تیرضاوي آزادباکهی صورتدرکنندیم

؛استحیصحاسالمدیدازي قراردادنیچنباشد،بازارمتعارفسودازکمترسودنیااگر
مقدسشرعخالفشرطنیا،اًیثان؛استنشدهی شرطقرارداد،ي مقتضاخالف،اوالًچون
کاملتیرضاوي آزادبارعضویغافرادای یتعاوني اعضااگری حتستیناسالم
ي سودافتیدرعدمبهمتعهدمطلقطور به،يگذارهیسرمابرابردرونندکي گذارهیسرما
مؤمنبرادرکهدارندحیتصرهاتیرواشد،انیبآنچهدییأتدر. استاشکالیبهمبازشوند

هاتیروادرامرنیاوکندینمافتیدرسودهاقرادادوهاهمعاملدرخودمؤمنبرادراز
المؤمنربح«:استفرمودهی تیروادرصادقامام. استشدهدهینامي برادرحقعنوانبه
گریدمؤمنازمؤمنسود؛ یعنی )297ص،3ح،17ج، ق1288ی، عاملحرّ(»رباًالمؤمنی عل

را،رباستمؤمنسود؛ یعنی»رباًمنالمؤربح«ریتعبي گریدتیروادرحضرت.رباست
.)298ص، 5ح،17جهمان،(دارد

و) 397ص، 4ح،17ج، همان(استشدهدییتقي گریدانیبدرامامگفتاراطالقالبته
درسوددریافتکهانددهیرسجهینتنیابهوکردهی بررسراموضوعنیاهايتیروانهایفق

)؛455صق،1394،ینجف(استمکروهطفقونبودهحرامزمانامامبتیغعصر
ي سوداصالًاستستهیشاباشند،نامؤمنازهمههایتعاوندرقراردادي هاطرفاگرنیبنابرا

بنابراین، ؛تر استهر چه کمتر دریافت کنند، مطلوبدر صورت دریافت سود، . نکنندافتیدر
اشکالی ندارد.گونه هیچشده براساس آنچه بیان شد، دریافت سود محدود با شرایط بیان



ی/ 
الم

 اس
صاد

 اقت
شی

ژوه
ی پ

علم
مه 

صلنا
ف

گو
ال

ي
ردم

م
الر

سا
ي

صاد
اقت

،ي
تر 

بس
...

71

یبرگشتمازاداصل. 4
هانهیهزی وقت. شودیمحاصليدرآمداعضا،ي اقتصادي هاتیالفعاثربری تعاوناقتصاددر

اقتصادرد،یگقتعلهیسرمابهي محدودسودوردیگانجامالزمهايهریذخ،شوندکسر
درکهی تعاوني اعضانیبژهیوسودنیا. شودروروبهژهیوسودبااستممکنی تعاون

در. شودیماطالقی برگشتمازادآن،بهنیبنابرا؛دشویمعیتوزاند،داشتهنقشآندیتول
باشند،هیسرماصاحبانکهی خاصتعدادنیبحاصله،سود،یرتعاونیغي اقتصادي هابنگاه
آنپدیدآمدنردکهشودیمي افرادبینصسودنیای تعاوناقتصاددرامادشویمعیتوز

دیاینپدیدي درآمدمازادگونهچیهکهاستآناصل،یتعاوناقتصاددر.باشندداشتهنقش
نیچنانجامبههایتعاونلیذلعلبهاماشده صورت گیردو فروش کاالها به قیمت تمام

:ندستینقادر ي امر
رقابـت وی خصوصـ بخـش کیـ تحرباعثاستممکنشدهتماممتیقبهکاالفروش. 1

.زاندیبرانگهایتعاونهیعلراآنانبمخر
تـا دشویمباعث،استترنییپابازارمتعارفمتیقازمعمولطور بهکهشدهتماممتیق. 2

ـ ا. دهنـد قـرار دیگـران اریـ اختدروهدیخرخودازینازشیبراکاالاعضاازی برخ امـر نی
.پدید آوردی تعاوني برارای مشکالتاستممکن

افـت تیـ فیکووزننظرازیاشودفاسدیابماندی باقانباردرکاالهای برخاستممکن. 3
.شودیمانیزاعثبشدهتماممتیقبهفروشصورتنیادر. ندک
هـر شـده تمـام متیقنییتعوکاالهاانواعي روی تعاونشرکتي هانهیهزنکردسرشکن. 4

، بکـن (دارددنبـال بـه رای فراوانـ هـاي مشکلوي حسابداري هانهیهزشیافزاآنها،ازیک
.  )175ـ174ص، 1383ي، انصار/236ـ 235ص، 1376، طالب/68ـ 66ص، 1356

راخودي کاالهامتیقوکردهعدولشدهتماممتیقازندهستناچارهایتعاوننیبنابرا
دیخرباکاالداریخر،حقیقتدر. ندکنعرضهآن،بهکینزدیابازارمتعارفمتیقحددر

کهیحالدرآورد؛پدید میرادیخرمتیقوشدهتماممتیقتفاوتاندازهبهي مازادخود،
نیبنابرا؛استی تعاوني اعضاوسیله بهمازادنیاپرداختعدم،یتعاونسیسأتازهدف
بهمعامالتشاننسبتبهدیبای مالسالانیپادری تعاوناعضايوسیلهپدیدآمده بهمازاد
ثیري که در تولید أعضاي تعاونی که به نسبت نقش و تایا به شوددادهبرگشتآنانخود

نظر فراوانی وجود دارد که در جاي خود باید شود. در این امر اختالفداشتند، توزیع می
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اموروتعاونوزارت/175ـ174ص، 1383ي، انصار/219ص، 1376، طالب(بحث شود
. )159ـ155ص، 1352، روستاها

اعضابهی دائمیرساناطالعوآموزشاصل. 5
آن،افرادازیکهروهستندی مشخصهايهدفدنبالبهکهی جمعدستهي هاتیالفعي برا
وصول،یکافی رساناطالعوآموزشبدوندارند،عهدهبرهاهدفسمتبهرای هایهفیوظ
هايرییتغختنپدیدساتعاون،نهضتهايهدفیکی از .ستینریپذامکانهاهدفبه

تفاهموي همکارراهازی زندگي ازهاینرفعمنظوربهجامعهافرادرفتاردرمناسب
کهدادهنشانتجربه. استریپذامکانآموزشراهازفقطرهاییتغنیا. استی جمعدسته
ی اطالعیب. استبودهآموزشهلئمسبهی کافتوجهعدمهایتعاونشکستعاملنیترمهم

ی تعاونودارندی تعاونازي انتظارچهنکهیاوی تعاوناصولوهاهدفازی نتعاوي اعضا
ی مهماملوع... وکنندانتخابرارهیمدتئیهدیباچگونهوداردآنانازي انتظارچه

،روستاهااموروتعاونوزارت(برندیمشیپشکستسمتبهراهایتعاونکههستند
بهنسبتقموفي هایتعاونکهدهندیمنشانهاقیتحقی برخبرعکس،. )180ص،1352
ودارندی مطلوبی رساناطالعوی آموزشي هابرنامهکههستندیی آنهاقناموفي هایتعاون

. )109-108ص،1352، بوگاردوس(شوندیملمتحمی قبولقابلي هانهیهزامورنیاي برا
کهشدهگفته«:سدینویمی نتعاودرآموزشتیاهمدرتعاونی المللنیبهیاتحادسیرئ

همانبهانیبنیا. بردیمکارهبرای آموزشي هاروشکهي اقتصاداستی نهضتتعاون
کارهبراي اقتصادي هاروشکهی آموزشاستی نهضتتعاونمییبگوکهاستحیصحاندازه

وشنردركبدونی تعاوناقتصاد.)184ص، 1352، روستاهااموروتعاونوزارت(»بردیم
بدونآني اجراواصولدرك. شودینمشمرده ی تعاوناقتصادآنها،ي اجراواصولاز

بهناظرکهاستی اصولازاصلنیاگاه،یجالحاظبهنیبنابرا؛ستینریپذامکانآموزش
آموزش«ی تعاونانورهشیاندازبوگاردوسریتعببه. استی تعاوناقتصاداصولدیگر

(بوگاردوس، »آوردیمدرعملبهی عیوسطوربهوقاًیعمرای تعاوناصولکهاستي الهیوس
.)93ص، 1352

. شودیمی ناشی تعاوناقتصادسیسأتهفلسفازکاملطور بهآموزشاصلتیاهم
گوناگونابعادوهاارزشواصولبهآنانتاشودیمباعثی تعاوني اعضاوانسانآموزش



ی/ 
الم

 اس
صاد

 اقت
شی

ژوه
ی پ

علم
مه 

صلنا
ف

گو
ال

ي
ردم

م
الر

سا
ي

صاد
اقت

،ي
تر 

بس
...

73

خودتخصصبشناسند،راخودهايهفیوظوحقوقانواعد،کنندایپی آگاهواطالعی تعاون
گرفتنخدمتبهی تیریمدي هاروشودهندشیافزای علمي هاشرفتیپبامتناسبرا

عیترفباعثنییقبهآموزشنوعنیا. رندیبگفراي اقتصادگوناگونطیشرادرراهیسرما
ستیني دیترد. گیردبنیان شکل میو اقتصاد دانششودیمي اقتصادندیافردرانسانگاهیجا
.ستیناثباتواستداللازمندینوبودهی اسالمي هاآموزهدییأتموردآموزش،نوعنیاکه

ي)بندجمع(اقتصادي ساالريمردمالگوي دري اقتصادي آزادلیتحل
حقد افراههماول،همرحلدر. داردوجودي اقتصادتیالفعمرحلهسهی تلفیقی،تعاونراهبرددر

اگری تعاونرهیمدتئیه. ندیآدری تعاونتیعضوبهخودي مادي ازهاینرفعهدفبهدارند
دینبااستی تعاوندرتیعضوخواستارخودي مادازینرفعهدفبهي فردکهدادصیتشخ
قصدبهي فردکهبرسدجهینتنیابهرهیمدتئیهکهی صورتدر. شودي وتیعضومانع

حقازي مندبهرهبرابردرراخودي هاتیمسئولستینحاضریاارددتیعضوقصداخالل،
ي اقتصادالفعي هاانسانههمنیبنابرا؛شودي وتیعضومانعتواندیمرد،یبپذتیعضوي آزاد

ي آزادحقازتوانندیمکنند،یمانیبراآنهای تعاوني هاارزشواصولکههاتیمسئولقبولبا
محصولومنابعمالک،یتعاوندرتیعضوبا. شوندمندبهرهتلفیقییتعاوندرتیعضو

دومهمرحلدر. نقش مؤثر دارندکاملي آزادباي اقتصادندیفراتیریمددروشوندیمي دیتول
ی نتعاوعضوفقطیامشغول هستندی تعاوندرکهیی آنهاازاعمی تعاوني اعضاتمامسوم،و

مالک،خودي گذارهیسرمابادنشویممندبهرهی نتعاوي دیتولمحصوالتازوشدهشمرده
دري ریگمیتصمورهیمدتئیهانتخابي براي آزادحقوشوندیمي دیتولمحصولومنابع
هستندي دیتولمحصوالتکنندهمصرففقطکهی تعاوني اعضای عنی؛دارندرایتعاونمهمامور

به،هستندی تعاوندردیتولیاعیتوزخشبدرشاغلکننده،مصرفبرافزونکهیی اعضازینو
حقّازآناني مندبهرهزانیمهکنندنییتعآنهاهیسرمازانیمودارندي اقتصادي آزادی واقعي معنا
درزینوی تعاونتیعضودرهمتلفیقی ی تعاوني اعضاههمنیبنابرا؛ستیني آزاد
ههمي براحقّنیاازي مندبهرهطیشراوکنندپیدا میحقّي اقتصادندیفراي هايریگمیتصم
ساالر مردمي اقتصادي آزاداین الگو، دري اقتصادي آزادجهت،نیهمبه. استفراهمآنان
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ي آزادي الگوطیشراتحققهنیزمزینی تعاونگریداصوله بیان شد، کچنانالبتهشودیمدهینام
. کنندیمفراهمراآنراهبردزینوساالر مردمي اقتصاد
ازی راخالقیغسودحذفمانندي آثارساالر،مردمي اقتصادي آزادي الگوهبردرا

م،تورازي ریجلوگ،ياقتصادرکودازي ریجلوگعادالنه،متیققتحق،ياقتصادي هاتیالفع
نوشتارخودکهدارددنبالبهرای ملداتیتولازتیحماوي کاریبرفعومتعادلاشتغال

.طلبدیمراي اجداگانه
که با دارد ساالر اقتصادي راهبردهایی ر بحث انواع راهبردها بیان شد که الگوي مردمد

؛اقتصادي خود را دنبال کنندهايتوانند هدفال اقتصادي میتمام نیروهاي فعاجراي آنها 
ها و راهبردهاي اقتصادي نیست بلکه بخشدیگرهکنندبنابراین راهبرد تعاونی تلفیقی، نفی

االن اقتصادي است. هاي تمام فعهدفهکنندمینأساالري اقتصادي تگوي مردمراهبردهاي ال
هاي دیگر باید ارایه شود.ابعاد این الگو در نوشتهتمامتبیین 

و مآخذمنابع
تعـاون ي مرکـز سازمانهترجم؛اصول تعاون در دنیاي معاصرگران؛یدوفردآبوتز،.1

.1348،کشورتعاوني مرکزسازمان: تهران،1چ؛کشور
: تهـران ،3چ؛مخبـر عبـاس ترجمه؛ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب؛آنتونىآربالستر،.2

.1377مرکز،نشر
.  1383نور،امیپدانشگاه: تهران،1چ؛تعاونی مباند؛یحم،يانصار.3
.م1981دارالفکر،]:جایب[،1چ؛يالبخارحیصحل؛یاسماعمحمدبن،يبخار.4
؛کشـور تعـاون مرکزيسازمانترجمه؛یواقعاونتعازی انیبنتصورات؛يهنربکن،.5

.1386،کشورتعاونمرکزيسازمان: تهران،1چ
؛روسـتاها اموروتعاونوزارتترجمه؛آنهیاولاصولوتعاون؛ياموربوگاردوس،.6

.1352تعاون،وزارتانتشارات: تهران
.1375،یننشر: تهران،2چ؛اقتصاديعقایدتاریخفریدون؛تفضلی،.7
.ق1288، نا]جا]: [بی[بی؛ وسایل الشیعهمحمد؛ بنعلیبنحسنعاملی، محمدبنرّح.8
ـ مـن کـه ی جهانبرتراند؛راسل،.9 : تهـران ، 1چ؛یعباسـ اهللاروحهترجمـ ؛شناسـم یم

.1357،یبیجانتشارات
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، 2، سفصلنامه رفاه اجتماعی؛»ساالردر اقتصاد مردماجتماعیتأمین «؛علیرشیدي،.10
.1381، 5ش

.1377، تهران: آواي نور، 1چ؛مدنیجامعهرشدبسترساالرمردماقتصادــــــ؛ــ.11
.1376بودجه،وبرنامهسازمان: تهران،1چ؛نابازاریابازار؛محسنرنانی،.12
ـ عقاخیتار؛ستیژشارل وشارلد،یژ.13 ،1چ؛یسـنجاب میکـر ترجمـه  ؛ياقتصـاد دی

.1370تهران،دانشگاهانتشاراتسسهؤم: تهران
، تهـران: شـرکت   1چ؛؛ ترجمـه احمـد تـدین   لیبرالیسم و منتقدان آنندل، مایکل؛ سا.14

.1374انتشارات علمی و فرهنگی،
شـرکت : تهـران ،4چ؛يدیشـه جعفـر ترجمـه ؛البالغهنهجن؛یحسمحمدبن،یرض.15

.1378،یفرهنگوی علمانتشارات
چـاپ وتانتشـارا مؤسسـه : تهران،1چ؛یتعاوني هاشهیاندواصول؛يمهدطالب،.16

.1376تهران،دانشگاه
.1372، 37، شتدبیرنشریه؛»اقتصاديرشدوساالريمردمپیوندهاي«؛محمدعلیطوسی،.17
؛»بـرال یلیدموکراسيهاییکننده نارساجبرانینیديساالرمردم«؛دیفرزانه، عبدالحم.18
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