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 فلسفه اقتصاد اسالمی

مبانى برخاسته از اسالم فقط » فلسفه«و در اينجا مراد ما از •

 .است بينى آن و جهان



 فلسفه اقتصاد اسالمی

است که باور به  اعتقاداتدانيم اسالم دارای يک سری  می•

هدفی که برای آن )آنها، در رسيدن انسان به هدف مطلوب 

 .  ، دخالت دارد(خلق شده

است فلسفی و کالمی های  بحث در امور اعتقادی از نوع بحث•

 . يعنی آنها از حقايق هستند

های  اين مفاهيم اعتقادی با مفاهيم ديگر بشری در زمينه•

 .کنند مختلف حيات، ارتباط دارند و در آنها نمود پيدا می

 . بخشی از آنها با مفاهيم اقتصادی مرتبط است •



ى اقتصادى  فلسفه«ى اقتصاد به دنبال  اگر ما در زمينه•

 هستيم، » اسالم

ُنُمود اعتقادات كنيم كه  وجو مى در واقع امورى را جست•

 شود  محسوب مى ى اقتصاد اسالمى در حوزه

تلقى  »مكتب اقتصادى اسالم«مبنايى براى و به عنوان •

 .  گردد مى

 فلسفه اقتصاد اسالمی



 فلسفه اقتصاد اسالمی

مدّبريت و رزاقيت و مالكيت مطلقه ى خداوند مطالبى مانند، •

متعال، محدوديت يا عدم محدوديت نيازهاى انسان و منابع 

، كه به نوعى در مبانى و اهداف طبيعى موجود در اين جهان

ى اقتصادى اسالم مورد  اقتصادى تأثيرمى گذارند، در فلسفه

 .بحث قرار مى گيرد



 فلسفه اقتصاد اسالمی

ی عقايد دينی در  ما نام اين مجموعه از مفاهيم را که از حوزه •

ی  آيد و نمود اعتقادات اسالم در حوزه ی اقتصاد به دست می زمينه

 .  ناميم ی اقتصاد اسالم می شود، فلسفه اقتصاد محسوب می

، جهانی اقتصادی اسالم، ديدگاه اسالم را نسبت به  ما در فلسفه•

کنيم و از آنجا  و ارتباط انسان با جهان مطرح می انساننسبت به 

ها همانند ديگر مفاهيم اعتقادی از مفاهيم تکوينی  که اين بحث

ی اقتصاد  باشند، بحث فلسفه هستند و ناظر به حقايق دينی می

 .  ی کالمی و فلسفی دارد اسالمی، صبغه

 .  شود ی اقتصاد اسالمی از امور اعتباری صحبت نمی در فلسفه•

 



 فلسفه اقتصاد اسالمی

دانيم و آن  مثالً در اعتقادات، خداوند را صاحب صفاتی می•

.  ب. صفات ذات. أ: کنيم صفات را به دو دسته تقسيم می

 .  صفات فعل

 

ی  خدا روزی دهنده. است« رازق»يکی از صفات فعل •

 .مخلوقات خويش است

بحث در مورد صفات خداوند، يک بحث کالمی است و  •

اما همين بحث اعتقادی با . ی کالمی و اعتقادی دارد صبغه

 .يابد کند و در آن نمود می اقتصاد ارتباط پيدا می



 فلسفه اقتصاد اسالمی

منابع اقتصاد در يک تعريف ابتدايی، دانشی است که در مورد  •
و مراد از منابع کمياب، منابعی است که هر . گويد سخن می کمياب

به  توانند ی ابنای بشر نمی همه ولی در حيات بشر دخالت دارندچند
 .از آنها استفاده کنندطور نا محدود 

گيرند؛ زيرا  قرار می رزقاين منابع در يک معنای وسيع در  •
گيرد  رزق فقط آب و غذا نيست؛ بلکه تمام چيزهايی را در بر می

 .  که بشر در معيشت به آن نيازمند است

بنابراين مفهوم رازقيت خداوند که يک مفهوم اعتقادی است، در •
شود و آنجا است که نسبت به بعضی  ی اقتصاد معنا دار می حوزه

 .گردد هايی آشکار می گيری ها و نتيجه مطالب اقتصادی، داوری



 فلسفه اقتصاد اسالمی

ای در مورد اقتصاد وجود  های بدبينانه ديدگاه: به عنوان نمونه•

رشد جمعيت در مقايسه با رشد منابع به : شود گفته می. دارد

ای است که به مرورزمان، منابع پاسخ گوی نياز بشر  گونه

 .  رسد ی قحطی می نخواهد بود و بشر حتماً به نقطه



 فلسفه اقتصاد اسالمی

 .  اين همان بحثی است که مالتوس مطرح کرد•

 :او گفت•

.  رشد بشر تصاعد هندسی دارد و رشد منابع تصاعد حسابی •

و منابع . گيرند در نتيجه به مرور اينها خيلی از هم فاصله می
 .  گوی بشر نخواهد بودجواب

ی مالتوس با  در مقابل، شهيد صدر معتقد است که نظريه•

کند، تنافی  روايات و آياتی که خداوند را رازق معرفی می
 .  دارد



 فلسفه اقتصاد اسالمی

شود که چگونه آن امر  با توجه به اين نمونه واضح می•

شود و قضاوت  اعتقادی در اين بحث اقتصادی معنا دار می

 .  گردد هايی نسبت به آن ارايه می

اگر خداوند رازق است که هست، هيچ گاه نظريه مالتوس •

 . درست نخواهد بود

 . اين نمونه، يکی از گزاره های مطرح در اين زمينه است•

وجو کنيم، مفاهيم ی عقايد خويش را جست اگر مجموعه•

 .توانيم استخراج کنيم متعددی در رابطه با اقتصاد می



3مثال   ايمان به قيامت 

 نمود اقتصادی

 افزايش نرخ پرداخت ماليات 

ماليات های منصوص 

مانند خمس و 

غيرمنصوص در حکومت 

 اسالمی

 افزايش نرخ عمل به تعهدات اقتصادی

 (منافع عمومی)افزايش نرخ توجه به منافع جامعه اسالمی 

 کاهش نرخ مفاسد اقتصادی 

ربا، احتکار، گران 

فروشی، کم فروشی، 

...دزدی، اختالس،  

افزايش نرخ سرمايه گذاری در بخش های 

...(راه سازی، سد سازی، صنايع مادر، )عمومی   

 شاخص های توسعه اسالمی
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نمونه 
عناصراخالق 
 اقتصادی اسالم

دل بستن )توکل 
 (به خدا

دل نبستن )زهد 
 (به دنيا



1مثال   (دل بستن به خدا)توکل  

 نمود اقتصادی

 کاهش نزخ پس انداس بانکی

 افشایش نزخ ریسک پذیزی اقتصادی

 کاهش نزخ بیمه گزی

 افشایش نزخ کمک های بالعوض

 شاخص های توسعه اسالمی



2مثال   (دل نبستن به دنيا)زهد  

 نمود اقتصادی

 افزايش نرخ فعاليت های اقتصادی تالش اقتصادی حداکثری

 ساده زيستی برداشت شخصی حداقلی

 کاهش نرخ مصرف گرايی

 افزايش نرخ کمک های بالعوض

 شاخص های توسعه اسالمی
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 مكتب اقتصادی اسالم

مکتب هثاًی 
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 تقدم ثبًتی مباوی بر اهداف ي تقدم اثباتی اهداف بر مباوی

اًذ،  هثاًى تش اّذاف همذم -عالن ثثَت  -ّش چٌذ دس تحمك خاسجى •
تاضٌذ، ٍلى دس تشسسى عولى  ى هثاًى لاتل ٍصَل هى ٍاّذاف تش پايِ
ضايستِ است تحث اّذاف ترش هثراًى    -عالن اثثات  -ٍكطف هكتة 
 پیطى گیشد، 

 



27 

 تقدم ثبًتی مباوی بر اهداف ي تقدم اثباتی اهداف بر مباوی

 
تاضرٌذ ٍترا    اّذاف تِ عَس هستمین اص هٌاتع، لاتل دسرتیاتى هرى  صيشا •

تَاى تا حذٍدى هثاًى سا استٌثاط كشد، چَى ّش ّذفى  كطف آًْا هى
التضا هثاًى خاصى سا داسد ٍپزيشش آى ّذف اص سَى ير  جْراى   

 .تیٌى هستلضم لثَل هثاًى هضتَس اص ًگاُ آى اعتماد است
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 اهداف اقتصادى اسالم

اهداف 
اقتصادى 

 اسالم

شمولى كه اسالم  كليات جهان
ى  رسيدن به آنها را در زمينه

 اقتصاد مطلوب شمرده است
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 اهداف طًلی ي عرضی

هدف 
 نهايى دين

اعتالى معنوى انسان 
 در ساحت علم وعمل

تمامى 
نظام هاى 

 اسالمى

طرق وابزارى براى 
نيل به اين مقصد 

 أعلى
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 اهداف طًلی ي عرضی

ى اغشاضِ هستمین  گاّى تشتیت ٍ اعتالى هعٌَى اًساى، دس صهشُالثتِ •
 . تشخى دستَسات التصادى اسالم لشاس هى گیشد

هثال دس صكات، خوس، ٍ صذلِ، لصذ لشتت ٍ ًضدي  ضذى تِ تشاى •
خذاًٍذ هتعال ضشط ضذُ است تا آى كِ ايي اهَس عالٍُ تش اثشى كرِ  
دس تأهیي فمشا ٍ تَاصى التصادى داسًذ، هَجة تزكّش ٍ تمشّب تِ سَى 

 .پشٍسدگاس ضًَذ
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 اهداف طًلی ي عرضی

افضٍى تش ايي، اهَس پیص گفتِ توشيٌى تشاى دل تشيذى اص هال دًیا هى  •
 . تاضٌذ ٍ اص ايي جْت ًمص تشتیتى داسًذ

اسالم ٍاجثات ٍ هستحثات فشاٍاًرى دس تراب هعراهالت ٍ اهرَس     دس •
هشتَط تِ هصشف ٍ تَلیذ تطشيع ضذُ است كِ اثرش هسرتمین تشتیترى    

 ، داسد ٍ دس حمیمت اخالق ٍ التصاد آهیختِ تا ّن تیاى ضذُ
عثاست ديگش ي  الگَى سفتاسى دس حَصُ ى التصاد تِ گًَرِ اى  تِ •

 .عشّاحى ضذُ كِ چٌذ ّذف سا تا ّن تأهیي هى كٌذ
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 اقتصادىاقتصاد با اهداف اهداف تفايت 

 اهداف اقتصاد

اهدافى كه بر رفتارهاى 
اقتصادى مترتب مى شود، اعم 
از اينكه خود اقتصادى باشد، يا 

 تربيتى و اخالقى و يا سياسى

اهداف 
 اقتصادى

اهدافى كه چهره ى اقتصادى 
 دارند
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 اقتصادىاقتصاد با اهداف اهداف تفايت 

 
صيشا دس غیش ايي صَست، تِ دلیل ترشاتظ ٍ ٍاتسرتگى ًمرام ّرا دس      •

هٌمَهِ ى ًمام ّاى اسالهى، تايذ اّذاف ّش حرَصُ اى سا دس صهرشُ   
ى اّذاف سايش حَصُ ّا ركش كٌین كِ ايي اهش اهكاى تفكی  هكاترة  

 .ٍ ًمام ّاى هشتَط تِ ّش ساحت سا اص تیي هى تشد
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 مكتبتًسعه يافتگى اقتصادى ي اهداف 

 تَسعِ يافتگى التصادى ٍ اّذاف هكتة•

كرِ يكرى اص    -التصادى دس ادتیات التصادى هعاصش، تَسعِ يافتگى  •
تِ عٌرَاى ّرذف ًمرام     -ّاى تَسعِ دس هفَْم ٍسیع آى است  جٌثِ

 .ضَد التصادى هعشفى هى
هماان مممًعاه اهادافى    » تًسعه يافتگى اقتصادى«در ايه وگرش  •

 . آيرد است كه يك مكتب اقتصادى با خًد به ارمغان مى
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 مكتبتًسعه يافتگى اقتصادى ي اهداف 

ايي ٍصف، تَسعِ يافتگى التصادى اص ديذگاُ اسرالم چیرضى جرض    تا •
ترَاى آى سا دس عرشض    تحمك اّذاف التصادى اسرالم ًیسرت ًٍورى   

اّذاف التصادى اسالم، يا ّش هكتة ديگش هحسَب كشد، تلكرِ تايرذ   
 .تا هعشفى ٍتَضیح اّذاف التصادى، تَسعِ يافتگى سا تطشيح ًوَد
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 تًسعه يافتگى اقتصادى

اهداف اقتصادى 
 اسالم 

 عدالت اقتصادى

 رفاه عمومى 

 تعديل ثروت
قدرت اقتصادى 
 حكومت اسالمى

 رشد اقتصادى

 استقالل




