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 توسعه پايدار در كنار عدالت و اخالق در اقتصاد اسالمي

 
 1/6/1394: تاريخ پذيرش         17/7/1394: تاريخ دريافت

  
  ∗∗∗∗معصومه آقاجاني
  ∗∗∗∗∗∗∗∗زهرا خيري دوست

  چكيده
 راه اين در و بوده است مند عالقه بهبود و تكامل به فطري طور به در طول تاريخ، از ابتداي آفرينش، بشر

 مـورد  و مطلـوب  موقعيـت  بـه  فعلي موقعيت از كه است اين پي در ذاتي طور و به. مي كند كوشش دائم
از طرفي، عدالت نيز گاه به تنهايي و گاه در كنار كارآيي در اقتصـاد بـه عنـوان دو     .يابد دست خود تصور

- زماني مطرح اسـت كـه خواسـته    ي و اجتماعيمساله عدالت اقتصاد .هستموضوع مهم مورد بررسي بوده و 
   .متفاوت را فراهم مي سازد يهاميان خواسته يمتعارض وجود دارد و قاعده عدالت امكان سازگار يها

را در كنـار   آدمـي  وجود روحي و ابعاد جسمي كه جامعي است دين اسالم .است زندگي روش يك اسالم
ولـذا در مـورد عـدالت و     داده ارائه معيني دستوركار و برنامه او نيازهاي تمامي براي هم در نظر گرفته و

و هر سـه مفهـوم را در   اخالق و توسعه پايدار نيز به ارائه دستورات عملي و تبيين مفاهيم پرداخته است 
  .ارتباط با هم دانسته و در كنار هم مورد بررسي قرار مي دهد

 معنـوي  و مـادي  ابعـاد  داراي) انسـان  متعـالي  اهـداف  بـه  رسيدن( اسالم و توسعه پايدار در توسعه
 وجـو  جست را جهان اين در آسايش و رفاه فقط توسعه و توسعه پايدار كلي مفهوم اسالم نظر از .باشد مي

در اين مباحـث،   .ندارد وجود فرقي هيچ دو اين بين و دارد مدنظر را جهان دو هر در رفاه بلكه نمي كند،
 بـه  خود  روزانه زندگي در را اسالمي هاي آموزه مسلمانان كه شرطي به است، اصلي محور اخالق و عدالت

ارتبـاط   اسـالم،  از ديـدگاه عـدالت و اخـالق   ، پايـدار  توسعه مفهوم توضيح ضمن مقاله در اين .گيرند كار
نتايج مقاله حاكي از آن اسـت  . شده است بررسي عدالت و اخالق با توسعه پايدار در يك اقتصاد اسالمي،

همچنـين  . كه عدالت اسالمي زماني برقرار خواهد شد كه فقر از ميان رفته و عدالت توزيعي برقرار گـردد 
از طرف ديگر، حركـت جامعـه در ايـن    . خواهد نمود ز منابع طبيعي، عدالت بين نسلي را برقرارحفاظت ا

رضايت حاصل از نيازهـاي معنـوي   . مسير نيازمند تشويق آن براي پيروي از اصول اخالقي اسالمي است
نيازمند توسعه اخالقي است و رضايت حاصل از نيازهاي مادي نيازمند توسعه همه منابع انساني و مـادي  

به صورت ابزاري براي رسيدن بـه اهـداف عـالي كـه ديـن       ماديات به شيوه اي عادالنه است؛ ضمن آنكه
   .شوند گر مي جلوه ،مبين اسالم تعيين نموده است

بررسي شاخص توسعه انساني در مورد كشـور ايـران گويـاي آن اسـت كـه بهبـود مشـكالتي چـون         
اخالق اسـالمي  بيكاري، تورم، فقر و تخريب محيط زيست، كشور را به توسعه اقتصادي در كنار عدالت و 

  . نزديكتر خواهد كرد
  

 اقتصاد اسالمي، اخالق، عدالت، توسعه پايدار: واژگان كليدي

 JEL: D63, Q01, Z12 بندي طبقه

                                                                                                               
 دانشگاه عالمه طباطبايي، مدرس دانشگاه پيام نور) گرايش اقتصاد اسالمي(دانشجوي دكتراي علوم اقتصادي  ∗
                              aghajani_1983@yahoo.com ............ ............................. ............................)نويسنده مسئول(

 z_kh63@yahoo.com            دانشگاه عالمه طباطبايي) گرايش اسالمي(دانشجوي دكتراي علوم اقتصادي  ∗∗
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  مقدمه

ميالدي در اقتصـاد رواج يافتـه اسـت و مـي      1940توسعه اقتصادي اصطالحي است كه از دهه 
هـيچ تـوافقي درمـورد    . توان آن را فرايند تغيير از وضع موجود به سمت وضـع مطلـوب دانسـت   

بنابراين بسياري معتقدند كه توسعه مفهـومي ارزشـي   . اينكه شرايط مطلوب چيست وجود ندارد
بـر اسـاس اصـول و ارزشـهاي     بنابراين هر جامعه مي تواند ). 21: 1378كلمن و نيكسون، (است 

توسعه پايـدار نيـز چنـين اسـت و مـي      . خويش شرايط مطلوب و مسير حركت را مشخص سازد
اهميت اين موضوع آنجا پررنگ تـر مـي   . تواند بر اساس معيارهاي جامعه مورد تعريف قرار گيرد

شـرفت  از جملـه پي  -شود كه تا كنون شاخصي جامع كه بتواند تمامي جنبه هاي توسـعه پايـدار  
  .را پوشش دهد توسط سازمان ملل تعريف نشده است -اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي

از طرف ديگر، برخي از معيارها و شاخصهاي تعريف شده براي توسعه را مي توان يافـت كـه   
دستيابي  براي هدف توسعهبراي مثال . جامعيت همخواني با فرهنگ و دين كليه جوامع را ندارد

مادي از نظر اسالم براي انسان كمـال مطلـوب نبـوده و هـدف آفـرينش و خلقـت       به رفاه مطلق 
گـر مـي    جلوه انسانيبلكه رفاه مادي به صورت ابزاري براي رسيدن به اهداف عالي  نيست؛انسان 

بي شك اسالم كه خواستار رفاه مادي و معنوي و دنيوي و اخروي در كنار هم مـي باشـد،    .شود
ر توسعه پايدار در نظر گرفته و هر سه مفهوم را در ارتباط بـا هـم مـي    عدالت و اخالق را در كنا

تلفيق انسان دوستي و معنويت و توجه به زندگي اخـروي بـا توسـعه اقتصـادي بـه مراتـب       . داند
هاي او هنوز به پايان نرسـيده و اميـد اسـت     اما تجربيات انساني و قضاوت. كمتر ديده شده است

در اين زمينه، دين مبين اسالم كه هـم  . صورتي زيبا در هم ادغام كند كه بتواند اين دو امر را به
ترين تلفيق را ارائه داده  ترين و علمي راهنماي دنيوي انسان است و هم راهنماي اخروي، منطقي

  ) 125: 1389رضايي، ( .است
 الم،اس پايدار، عدالت و اخالق  از ديدگاه توسعه مفهوم توضيح ضمن تا است آن بر مقاله اين

اهميت كاركرد  و نموده بررسي ارتباط عدالت و اخالق را با توسعه پايدار در يك اقتصاد اسالمي،
  . اين سه مفهوم در كنار يكديگر در پيشرفت اهداف در يك جامعه اسالمي را بيان كند

  
  تعريف مفاهيم كليدي. 1

مـرادف بـا رشـد اقتصـادي در نظـر       اقتصـادي  توسعه 1970تا قبل از دهه :توسعه اقتصادي -
گرفته مي شد اما با گذشت زمان روشن شد كه رشد اقتصـادي نمـي توانـد بـه تنهـايي گويـاي       

بـه دليـل فقرعمـومي،     -يك اقتصاد ممكن است رشد كنـد بـدون آنكـه    . توسعه اقتصادي باشد
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ه دليـل فقـدان   توسعه يابد؛ و يك اقتصاد ممكن است ب -هاي اجتماعيبيكاري فراوان و نابرابري
ايـن در  . تكنولوژي مدرن توليد و تغييرات زيربنايي و فقر كماكان روند نزولي خود را طـي كنـد  

و  7:  1381قـره باغيـان،   (است كه توسعه اقتصادي همواره با رشد اقتصادي همراه اسـت  حالي 
 را فهوم توسعهم ،تلقي جديد. بنابراين به تدريج ابعاد بيشتري به توسعه اقتصادي افزوده شد). 8

كليه عوامل مؤثر در بهبـود  بلكه  عوامل اقتصادينه تنها كه  در نظر مي گيردجانبه  فرايندي همه
. نيـز هسـت  اجتماعي، فرهنگي و سياسـي   عوامل را شامل مي شود و دربردارنده شرايط زيستي

كه رشـد   اندازه گيري اين مفهوم نيز افزوده شد شاخص هايبنابراين با گسترش تعريف توسعه، 
  .اقتصادي يا افزايش درآمد ناخالص داخلي يكي از آنهاست

بسياري از معيارها يـا  . سنجش سطوح نسبي توسعه كاري مشكل است :اندازه گيري توسعه -
از طرف ديگر، بنابر . اهدافي كه توسعه را ارزيابي و يا درمورد آن قضاوت مي كنند كيفي هستند

ضـمن آنكـه   . كه اندازه گيري نشود نمي تواند مديريت شودنظر هيات توسعه سازمان ملل آنچه 
گيري شاخص توسـعه واحـد بـه جـاي مجموعـه اي از شـاخص هـاي        كارتحليلگران خواستار به

هـيچ شـاخص كمـي تـوان انـدازه      : اول .اما برسر اين كار مشكالتي وجـود دارد . جداگانه هستند
اخص ها نمي توانند سطوح كيفـي بـه   هيچيك از ش: گيري دقيق يك معيار كيفي را ندارد؛ دوم

دست آمده بر اساس تمام ابعاد توسعه را به طور قابل قبولي برآورد كنند، بـويژه اگـر بـه خـاطر     
در اتخاذ روشـي كـه بـه    : آوريم كه اين ابعاد، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است؛ سوم

ا يكـديگر جمـع كـرد و بـه     هاي مختلف بموجب آن بتوان شاخص هاي گوناگون را براي كيفيت
شاخص واحدي براي سطح توسعه يـك كشـور دسـت يافـت، مشـكالت محسوسـي وجـود دارد        

  ).28: 1378كلمن و نيكسون، (
ايـده   1987در سـال   1و توسـعه  زيسـت  محـيط  جهاني كميسيون: توسعه اقتصادي پايدار -

پايـدار را چنـين   را گسـترش داد و توسـعه   ) 1928(2موجود در تئوري پس انداز فرانـك رمـزي  
 در آتـي  هاي نسل توانايي به زدن لطمه بدون حاضر هاي برآورده ساختن نيازمندي: تعريف كرد

 ).، ديكشنري پالگريو43: 1987 3و توسعه، زيست محيط جهاني كميسيون(خود  تأمين نيازهاي
و صـنعتي   -پيشـرفت اقتصـادي  (وسعه پايدار، تركيبي از دو واژه اسـت كـه دو جنبـه متفـاوت     ت

   .متحد مي سازد) توسعه پايدار(را در يك نماد  )كيفيت محيط زيست

                                                                                                               
1. World Commission on Environment and Development (WCED) 

2. Frank Ramseys seminal work on the pure theory of saving  
3. World Commission on Environment and Development (WCED) 
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دو مفهوم اقتصاد و اكولوژي در كنار هم قرار گرفته و زيربناي اسـتراتژي توسـعه    ،عبارت ديگر به
    ).1376، كهن( پايدار را شكل مي دهند

بدون به خطـر  توسعه پايدار نيازهاي حال حاضر را ) 1987( 1در تعريف كميسيون برونتدلند
به طـور خالصـه، تمـام    . انداختن توانايي نسل هاي آينده براي رفع نيازهاي خود تأمين مي كند

تعاريف توسعه پايدار اشاره دارند به مفهوم توسعه، كه بهبود در حال حاضر و همچنين در نسـل  
اين مفهوم تالش مي كنـد  ). 3: 2011و همكاران،   2پاتماواتي(هاي آينده را به ارمغان مي آورد 

توسـعه پايـدار   . تا به نحو روشن تري نتايج آينـده رفتارهـاي كنـوني را مـورد توجـه قـرار دهـد       
اي، تغييـرات آب و هـوايي،    تأثير گازهاي گلخانه: هاي مختلفي را مورد توجه قرار مي دهد زمينه

رائـو،  (تجديـد پـذير، آلـودگي هـواي شـهرها       تخريب اليه ازن، تخريب زمين، كاهش منابع غير
2000 .(  

براي اندازه گيري توسعه پايدار عالوه بر مشكالتي كه در انـدازه  : اندازه گيري توسعه پايدار -
بـه همـين سـبب تـا كنـون      . گيري توسعه وجود دارد، مشكالت ديگري نيز بـه نظـر مـي رسـد    

از جمله پيشـرفت اقتصـادي، اجتمـاعي و     -شاخصي كه توسعه پايدار را با تمامي جنبه هاي آن 
تنهـا سـه اسـتاندار در زمينـه     . اندازه گيري كند، مورد تعريف قرار نگرفته است -زيست محيطي

رشد اقتصادي، : توسعه پايدار مطرح شده كه شاخص مورد نظر بايستي آنها را در خود جاي دهد
  ). undpسايت (توسعه اجتماعي و توسعه پايدار محيط زيست 

براي مثال در اولين كنفرانس اسالمي وزراي . ته پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه شده استالب
محيط زيست، چالش هاي عمده جهان اسالم در زمينه توسعه پايدار مورد شناسايي قرار گرفتـه  
است كه عمدتاً  فقر، بي سوادي، انباشت بدهي هاي خارجي، تنزل شرايط اقتصادي و اجتماعي، 

بين رشد جمعيت و منابع طبيعي در دسـترس، ضـعف توانـايي هـاي فنـي، فقـدان        عدم تعادل
تخصص و مهارت در محيط زيست، مديريت، درگيري هاي منطقه اي و اشغال خارجي را شامل 

اين كنفرانس چهارچوبي كلي را ارائه كرد است كه به عنوان اعالميه اسالمي در توسعه . مي شود
محورهايي مانند رشد اقتصادي، ريشه كن كردن فقر، جمعيـت و  پايدار شناخته مي شود و حول 

: 2011پاتمـاواتي و همكـاران،   (توسعه شهري، بهداشت، محيط زيست و منابع طبيعي قرار دارد 
6(  

                                                                                                               
1. Brundtland 

2. Patmawati 
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 يو درسـت  يداد و انصـاف و داور  ،يسـادگ  ،يراسـت  يعدل و به معنـ  شهيعدالت از ر: عدالت -
امـور، اسـتقامت در    اعتدال و تـوازن در   يح به معناو در اصطال  )581 :1412ي، روزآباديف( است

 زيـ دو چ انيـ برقـرار كـردن م   ينفس، تسـاو  يهوا يسو و منحرف نشدن از راه راست به قيطر
  ).20: 1362 ،يحيطر( آمده است

علـي شـرع    همـن االسـتقام   هعبـار  لـه العدا«:گونه تعريف مي كنـد  اهللا صدر عدالت را اينيتآ
در اين ) ره(طباطبايي هعالم. »و االعتدال في السلوك ههي الواسط هالعدال«يا  ؛»هاالسالم و طريق
هي اعطاء كل ذي حق من القوي حقه و وضعه فـي موضـعه الـذي ينبغـي     «: دارد رابطه بيان مي

از آن در جايي است كه البالغه در نهج؛ كه بر گرفته از تعاريف عدالت )12: 1385 صيادنژاد،(»له
 هها در افاضـ  رعايت كردن استحقاق«و در جاي ديگر » ديز در سر جاي خوهر چگرفتن  قرار«به 

بنـابراين  . تعبير شـده اسـت   »وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان وجود دارد
وضـع الشـيء   « :اين دو تعريف عبارتند از .وجود دارددر اسالم براي عدل دو تعريف كلي و اصلي 

اعطاء كـل ذي  «و  لت تكويني است و نقطه مقابل آن بي تناسبي استكه همان عدا» في موضعه
  . كه همان عدالت تشريعي بوده و نكته مقابل آن ظلم است» حق حقه

اخالق از نظر لغت به معناي عادت، خصلت و خوي است و در اصطالح به اين امر مـي  : اخالق -
به عبارت ديگـر،  . پردازد كه چگونه بايد زندگي كرد، چه كاري درست و چه كاري نادرست است

بنابراين اصطالح اخالق هم به تحليل مرتبط است و هم با رفتـار سـرو كـار    . با عمل ارتباط دارد
  ). 21: 1385دادگر، ( ه هنجاري و دستوري دارد و هم جنبه اثباتي پس هم جنب. دارد

اخالق پيش زمينه كليه داوري هاي ذهني و عامل اصلي در انتخاب راهبرد زنـدگي، تعامـل   
با اين اوصاف، تغيير و تحول ارزش ها منـوط بـه يـك نسـل و     . اجتماعي و تا حدي تجارت است

اي اخالقـي و تربيـت نسـل هـا در بررسـي خاسـتگاه       پذيرفتن آنها نيست بلكه استمرار ارزش ه
اخـالق اقتصـاد، شـاخه اي از اخـالق     . سنتي اخالق در اقتصاد از اهميت بسزايي برخوردار است

از ايـن رو، اخـالق بـه معنـاي     . است كه موضوع آن مسائلي است كه از راه اقتصاد پديد مي آيـد 
تارهاي با فضيلت تمـام اعضـاي جامعـه    در يك جريان مرتبط و وابسته جبري از راه رف» مورال«

رفتاري عقالني و با نيت است كه فضيلت شمرده مـي  » آتيك«تحول مي يابد و اخالق به معناي 
بنابراين اخالق اقتصاد همان اقتصاد هنجاري متكي . شود و به صورت يك منش قلمداد مي شود

 .)1: 1392طباطبايي يزدي و مافي، (بر معيارهاي اخالقي است 
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  پيشينه تحقيق .2

» هـا و آثـار  اقتصاد اخالقي، مباني بينشي، آمـوزه «اي تحت عنوان در مقاله) 1386(معصومي نيا 
ضمن بيان سير اجمالي رابطه اخـالق و اقتصـاد در غـرب، عمـده تـرين مبـاني بينشـي اخـالق         

ن بـر  هـاي اسـالمي افـزو   اقتصادي اسالم را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده است كه آمـوزه 
هـاي شخصـي و منـافع    ارتقاي معنوي انسان با كمترين هزينه و به مطلوبترين وجه بين انگيـزه 

  .   عمومي هماهنگي پديد مي آورند
نيز در مقاله اي با هدف بهره برداري از تجربـه تـاريخي ظهـور و نهادينـه     ) 1385(خاندوزي 

ان و اخـالق اقتصـادي، مراحـل    شدن اخالق سرمايه داري و ديگر تجربه ها در موضوع اخالق ادي
  .  تحقق الگوي توسعه اقتصادي بر اساس آموزه هاي اسالمي را مورد بررسي قرار داده است

 پايـدار  توسـعه «در ترجمه اثري از منذر كهف با عنوان ) 1383(سعيد و محمدعلي فراهاني فرد 
ه زيست محيطـي،  به بررسي اقتصاد كشورهاي اسالمي و با توجه به جنب» اسالمي كشورهاي در

  . اندبر پايداري اقتصادي توسعه تمركز داشته
 ابتـدا » درآمدي بر توسعه پايدار در عصر ظهـور « در مقاله اي با عنوان ) 1384(فرد  فراهاني

 كـه  كنـد  مي ادعا سپس با توجه به اصولي پردازد؛ مي آن هاي ويژگي و پايدار توسعه تعريف به
 اهللا عجـل  - حجـت  حضـرت  ظهور و زمان مهدوي جامعه، نهادها و اصول اين كامل تحقق ظرف
  .  است - الشريف فرجه تعالي

 و اصـول  مفهوم،: پايدار اقتصادي توسعه«در مقاله اي با عنوان ) 2011(پاتماواتي و همكاران 
تالش مي كنند مفهوم، اصول و مديريت توسعه پايـدار اقتصـادي را   » اسالمي ديدگاه از مديريت

  .توضيح دهند از ديدگاه اسالم
  
  عدالت و اقتصاد اسالمي. 3

داشـته و حسـن    مشـغول  خـود  بـه  را بشر ذهن كه است هاييانديشه ترينكهن از عدالت موضوع
طول عمر عـدالت  . عدالت به جهت فطري بودن آن، هميشه مورد توجه مردم و مكاتب بوده است

آرزوهاي بشر در طـول تـاريخ،   به ميزان طول عمر آفرينش انسان است؛ به همين سبب، يكي از 
بعد از  نيز پيام آوران الهي ترين دغدغه مهم ).96و  95: 1384يوسفي، (تحقق عدالت بوده است 

 بـه  هـم دين اسـالم  . ايجاد و برقراري عدالت بوده است شناخت خدا و نزديك كردن انسان به او
 ،مطـابق اعتقـاد شـيعه   . اسـت اهداف خود قـرار داده   هعنوان خاتم اديان تحقق عدالت را سرلوح 

 يـد آشـمار مـي    ديـن بـه   گانه هاي دين قرار گرفته و اين اصل از اصول پنج عدل در رديف ريشه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             6 / 36

http://mieaoi.ir/article-1-170-en.html


 1394 بهار،  دهمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

 

117

روح كلي عدالت اسـالمي و جايگـاه آن را بـا بهـره گيـري از آيـات       ). 24: ق هـ 1403 مطهري،(
  .مي توان پيگيري كرد) ع(و عملكرد حضرت امير) ص(قرآن، سنت پيامبر

  
  اقتصاد اسالمي اسالم و جايگاه و اهميت عدالت در .1-3

روش تنظـيم حيـات    قواعد ارائه شده در اسالم در زمينه نظام اقتصاد اسالمي عبارت از مجموعه
آيه از آيـات قـرآن    29تعداد . اقتصادي و حلّ مشكالت اقتصادي، در راستاي تأمين عدالت است

باشـد، نـازل    ديگر هم در مورد ظلم كه ضد عدالت مـي  آيه 290عدالت و حدود  مستقيماً درباره
إن «: براي مثال در قرآن كريم آمـده اسـت  . اهميت اين موضوع است شده است كه نشان دهنده
» وجـوب «نيـز داللـت بـر    » ماده أمـر «و آشكار است كه ) 90/نحل(» اللَّه يأْمر بالعدل و االحسان

و نشر احسان را در ميـان مـردم واجـب      عدالت دارد، پس معني آيه اين است كه خداوند اجراي
  . كرده است

شود، اهميت عمل بـه  فراوان يافت مي) ع(ن از اموري كه در منابع اسالمي و سخنان معصوما
در باب عدالت، سيره حضرت نيز در حكومـت و   )ع(ي افزون بر گفتار فراوان امام عل. عدالت است

فـراوان عـدالت و جايگـاه واالي آن در اقتصـاد      پذيرش حكومـت، گويـاي اهميـت   آغاز بويژه در 
  :كنيماين باب بسنده مي در ايشانبه ذكر چند نمونه از سخنان در اينجا  كه اسالمي است

  .عدل سبب حيات است) 64: 1342، خوانساري(» اهالعدل حي«
ينـت  استحكام زندگي مردم و ز عدالت مايه) 183ص ،همان(» هو جمال الوال هالعدل قوام الرعي«

  .حاكمان است
  .يابدزندگي مردم سامان مي ،به سبب عدالت) 206، ص3ج ،همان( »هح الرعيلبالعدل تص«
در عدالت، پيروي از سـنت و  ) 403، ص4ج ،همان(» اهللا و ثبات الدول هفي العدل االقتداء بسن«

  .ها استروش الهي و استحكام و پايداري دولت
فراوان است كه به چند نمونه آن بسـنده   )ع(ن معصوماگفتار در باب اهميت عدالت از ديگر 

عـدالت از آبـي كـه    . »ناالعدل احلي من الماء يصـيبه الظمـ  «: فرمايدمي )ع(قامام صاد ؛شودمي
فـرض  «: فرمايـد مي )ع( همچنين فاطمه زهرا . تر استيابد، شيرينانسان تشنه به آن دست مي

: 1377 شـهري،  ري(ها عدالت را واجب كـرد  مش دلخداوند براي آرا »اهللا العدل تسكينا للقلوب
1838 .( 
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  مفهوم عدالت در ديدگاه اسالمي .2-3

 در همـه  آنچـه  امـا  دارد؛ متفـاوتي  مصـاديق  و تعـاريف  مختلـف  هايديدگاه و مكاتب در عدالت

 مفهـوم  در و اسـت  عـدالت  لغـوي  معنـاي  بـراي  تـوازن  گـرفتن  نظر در است مشترك هاديدگاه

 در .اسـت  شـده  رعايـت  عدالت گويندشود، مي داده او به حقي هر صاحب حق هرگاه اجتماعي،

 بـه  را اقتصادي عدالت كه است ارائه شده مفهوم اين از كامل و جامع تعريفي اسالمي، هايآموزه

   .مي داند جامعه در فرد هر مشروع و اقتصادي حقوق احقاق خالصه طور
كند با توجـه بـه تنـوع     مفهومي عدالت سعي ميدر مقام تبيين ) 72 :1377( شهيد مطهري

 كنـد  را تفسير نمايد و لذا چهار معنا براي عدل بيان مي  هاي عدل در فضاهاي مختلف آندكاربر
  :كه دو معناي اول مختص پروردگار و دو معناي ديگر قابل اجرا براي بشر است

حديث نبوي هـم بـه   چنĤنكه  .كه موجب بقاي آن است عالم هستي در موزون بودن و تعادل
عدل به معناي تناسب و توازن در . »بالعدل قامت السموات و االرض«: نمايد اين مطلب اشاره مي

  .تناسبي است نه ظلم در اين معنا بي آنمقابل  نقطهاست و نظام عالم از شئون خداوند حكيم 

ايـن  . وجود و عدم امتناع از افاضه بـه آنچـه كـه امكـان وجـود را دارد      افاضه ها در رعايت قابليت
 . كالمي كاربرد دارد معناي عدل صرفاً در حوزه

-هايي مي مقصود از عدالت، رعايت تساوي در زمينه استحقاق: تساوي و نفي هرگونه تبعيض

 ن افـراد اسـت  هـا بـي   باشد كه افراد از آن برخوردارند كه اين رفـع تبعـيض بـا مالحظـه تفـاوت     
هرچنـد كـه   ، بايد توجه داشت كه گاهي عدالت با تسـاوي تفـاوت دارد  ). 317 :1372 مطهري،(

عـدالت يعنـي    ).312 :1372 مطهـري، (. باشـد  درست مـي  آنها در جاي يكديگر گاهي استعمال
هـا و اسـتعداد    پس اگر كسـي بـر حسـب توانـايي    . داي كه حق دارد به او داده شو اينكه به اندازه

ش به فعاليت بيشتري دست بزند اما ما او را بـا شـخص ديگـري كـه توانـايي كمتـري دارد       خوي
 :1375مطهـري،  ( ايـم  ايم بلكه دچار ظلم هم شده مساوي قرار دهيم، نه تنها عادالنه رفتار نكرده

47.( 

پايمـال  (  در اين معنا عدل در برابـر ظلـم  : حق عطاء كردن حق به ذيارعايت حقوق افراد و 
معناي عـدالت اجتمـاعي     آنچه همواره بايد در قوانين بشري به. گيرد قرار مي) ق ديگريكردن ح

معناي تجـاوز بـه حـريم و      ظلم به .همين معناست ،را محترم بشمارند  رعايت شده و همگان آن
احقـاق  ) ع(امـام علـي   ). 82 :1377مطهـري،  (باشـد حق ديگري و نسبت به خداوند محـال مـي  

: فرمايداي عادالنه و از وظايف حاكم اسالمي مي داند و در اين رابطه مييهحقوق مردم را يك رو
خوارترين افراد نزد من عزيز است تا حق او را باز گردانم و فرد قوي در نزد من پسـت و نـاتوان   «
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مرد را سرزنش نكنند كه چرا حقش را بـا  «) 37نهج البالغه، خطبه (» است تا حق او را بازستانم
نهـج البالغـه، حكمـت    (» رد، بلكه سرزنش در آنجاست كه آنچه حقش نيست بگيردگيتأخير مي

166.( 

هـا كـه    استاد مطهري اين تعريف از عدالت را متكي بر دو امر مي داند، يكي حقوق و اولويت
كنـد و   نيمي از افراد بشر نسبت به يكديگر و در مقايسه با يكديگر نوعي حقوق و اولويت پيدا مي

اي است كه در دستيابي به مقاصـد و سـعادت خـود بـا      گونه  صوصيت ذاتي بشر بهديگر اينكه خ
برد؛ لذا براي رسيدن افراد جامعـه بـه    عنوان آلت فعل بهره مي هاي اعتباري به استفاده از انديشه

 .رعايت شود اين دو  ي ازسعادت بايد يك

  
  عدالت اقتصادي از ديدگاه اسالمي .3-3

واجب شرعي بزرگي را » اقتصاد«و » اجتماع« اصول و تعاليم بنيادين دين اسالم درباره مجموعه
گذارد كـه قيـام بـراي زنـده كـردن       اسالمي و علماي اسالم مي  بر دوش امت مسلمان و حكومت

هـاي  بركنـدن پايگـاه  و از بـن  » ظلم اقتصادي و معيشتي«و نبرد با » عدل اقتصادي و معيشتي«
ت و قانونگـذاري و    هـاي كرسـي  هاي اقتصادي و دور كردن ايشان از همـه اجتماعي طاغوت حاكميـ

  ).515: 1371 ، كيمي ح(اقتصادي و اجرايي است 
منظور از عدالت در اين مبحث عدالت اقتصادي است، كه از يك طـرف شـامل نحـوه توزيـع     

ود و از سـوي ديگـر،   هاي مختلف جامعه مي شامكانات مصرفي يا توليدي بين افراد و گروه اوليه
. نمايدتقسيم درآمد حاصل از فعاليت هاي توليدي را ميان صاحبان عوامل توليد تعيين مي نحوه

در واقع، قضاوت جامعه را در چگونگي توزيع رفاه ميـان افـراد آن و برداشـتي كـه آن جامعـه از      
  .عدالت دارد، تعيين مي كند

  
  مساوات  .1-3-3

ت مساوات در تقسيم امكانات اوليه مصرفي و توليدي ميـان افـراد و   يكي از مصاديق عدالت، رعاي
دانـيم بـا توجـه    همان طور كه مي. هاي مساوي به افراد جامعه در بهره برداري استدادن فرصت

ها بين دو نفر يا دو گروه وقتي عادالنـه اسـت   كاالها يا نهاده اجورث، توزيع اوليه به مفهوم جعبه
توزيـع مجـدد آن كاالهـا يـا     . ياد شده قرار داشته باشد ه درست وسط جعبهتوزيع اولي كه نقطه

ها در مبادالت و داد و ستدها در صورتي عادالنـه اسـت كـه سـهم طـرفين مسـاوي باشـد        نهاده
در اين صورت، چنانچه در فعاليتي، يكي بـا كـار و   ). 317:1385و  316: 1374 صدر، زيوري و(
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رفاه يا محصول بيشتري دسـت يابـد، و ديگـري بـه خـاطر سـهل       برداري به تالش يا حسن بهره
  .كمتري رسد، خالف عدالت نيست انگاري به نتيجه

  

  مراعات حقوق اقتصادي در حوزه رفتارها و روابط اقتصادي .2-3-3
  ايـن امـر بـه   . يعني مراعات حقوق اقتصادي در حوزه رفتارها و روابط اقتصاديعدالت اقتصادي، 

ي، هنگامي محقق مي شود كه هر يك از افراد جامعه به حق خود از ثـروت  صورت هدف اقتصاد
 ،هاي اسالمي اگر عدالت در جامعه مراعات شـود  اساس آموزه بر .دنو درآمدهاي جامعه دست ياب

 سـيره . منـد خواهنـد شـد    رود و همه مردم از سطح زنـدگي در حـد كفـاف بهـره     فقر از بين مي
  بـراي ريشـه  ) ع( حضـرت آن تأكيـد   و المال اوي در تقسيم بيتتعجيل و تس نيز )ع( اميرمؤمنان

هـاي حقـوقي مـالي الزامـي و اسـتحبابي       از آموزه و. بوده است كن كردن فقر و ايجاد رفاه نسبي
مقصـود از تـوازن اقتصـادي وضـعيتي اسـت كـه        كه اسالمي مي توان استنباط كرد افراد جامعه

مردم توزيع گردد كه تفـاوت درآمـدها باعـث شـكاف      هاي بين هم گونه  ثروت و دارايي جامعه به
  ).1384يوسفي، ( نشود موجب فساد  و طبقاتي

هـاي ثابـت،    ماليـات : عبارتنـد از در جهت برقراري عدالت در نگاه اسـالم  منابع توزيع مجدد 
هـاي   ماليـات . هـاي حكـومتي   هاي طبيعي، انفاقات و صدقات و ماليات از ثروت درآمدهاي حاصل

اقسـام  . پرداخـت كننـد   آن را واجب است با شـرايطي  شامل اقسامي است كه بر مسلمانانثابت 
اسالم عالوه بر الزامـات و  . )فطره( زكات بدن، زكات مال، خمس :از است هاي ثابت عبارت ماليات

هـاي   بر واجبات مالي حكومتي به خاطر مصالح جامعه، از طريق آموزه  تكاليف فردي و نيز افزون
، ، عاريـه الحسـنه  قـرض ، انفـاق، وقـف  ( هاي مالي مسـتحبي  مردم را به خيرات و نيكيتشويقي، 

  ).1384يوسفي، ( كند دعوت مي) در راه خدا...  و صدقه
نيـاز بـه    ولي مالي شرعي خود را ادا كنند هاي اغنياي جامعه تمام دين اگر بايد توجه داشت

و پـارك وجـود داشـته باشـد، در ايـن      راه  ،آموزشـگاه ،  عمومي همانند پـل  كاالهايبرخي ايجاد 
صورت دولت اسالمي با لحاظ حد اين مصالح عمومي مي تواند بر اموال اغنيا ماليات وضع كند و 

بنابراين در نظام اقتصادي اسـالم   و  اغنيا نيز بايد آن را به عنوان يك واجب مالي پرداخت كنند
توازن اقتصـادي محقـق    ،اي تشويقيه هاي تكليفي حداقل و با پيگيري سياست با اعمال سياست

  ).1384يوسفي، (خواهد شد 
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  عدالت در توليد و مصرف .3-3-3

اگر عدالت اقتصادي را به عنوان فرايندي تعريف كنيم كه در آن تمام نهادها، سازمان ها و افـراد  
در افراد نيز به حقـوق خـود برسـند؛     هخود را انجام دهد و هم هكنند، هر كس وظيففعاليت مي

توليـد، توزيـع و مصـرف تعريـف نمـائيم؛ بـه عبـارتي         هاين صورت عدالت را بايستي در سه حوز
باشـد  تعريف عدالت، استقامت در طريق حق مـي . عدالت اقتصادي در اين سه محدوده قرار دارد

  . كه در هر سه حوزه اين تعريف حاكم است
زمين و منابع انسـاني، منـابع    هايعدالت در توليد به استقامت در جهت تحقق تمام ظرفيت

هـاي  عدالت در توزيع هم به معنـاي فرصـت  . فيزيكي و مديريت صحيح اين منابع گفته مي شود
-برابر، برابري در فرايند بازار كاالها و خدمات و همچنين برابري در نتيجه يا برابـري در حـداقل  

ر اسراف، تبذير و زندگي عدالت در مصرف هم به معناي اين است كه بش. باشدهاي معيشتي مي
در بحث مصرف بايستي الگوي سـبك زنـدگي   . مصرف كنداشرافي نداشته باشد و در حد كفاف 

  .شودارائه براي رسيدن به عدالت مصرفي اسالمي 
  
   عدالت توزيعي .4-3-3

و از سـخنان حضـرت    ميبـدان » مراعـات حقـوق  «آن را متـرادف بـا    عيوسـ  ياگر عدالت به معنا
تـأمين   يبـرا  يجامعـه، حـق اقتصـاد    رانيمحرومان و فق و  فانيضع يبرا) ع(يعل نيرالمؤمنيام

 ميمـي تـوان   م،ياستفاده كن  را يعموم مردم تأمين رفاه نسب يو برا شانياقتصاد يازهايحداقل ن
عـدالت   قيرا از مصـاد  ياسـالم  و رفـع فقـر در جامعـه    يدرآمد، تأمين رفـاه نسـب   هعادالن عيتوز

كه مراعات حقـوق موجـب عـدالت اسـت، مراعـات حقـوق        ميرياگر بپذ. ميينما يمعرف  ياقتصاد
اقشـار و تحـت    نيبـ  ياقتصـاد  فاصـله  درآمد و رفع فقر و كم شـدن   عيكه مستلزم توز ياقتصاد

عـدالت   ياسـت، متضـمن برقـرار    يتوسـط دولـت اسـالم    ريپـذ  بيپوشش قرار دادن اقشار آسـ 
  ).65: 1385 زيوري،( خواهد بود زين ياقتصاد 

تـأمين   )الـف  :را شامل سه بخـش زيـر مـي دانـد     شهيد صدر عدالت اقتصاديدر اين زمينه 
ها و حـدود مصـرف و جلـوگيري از     تعيين مرز )افراد جامعه، ب حداقل رفاه و آسايش براي همه

جلوگيري از انحصار و احتكار اموال و تجمـع ثـروت در دسـت بخشـي از جامعـه و       )رفاه زياد، ج
  ).273: 1360صدر، (افراد جامعه  همكان كار و توليد براي همفراهم كردن ا

عـدل  » العدل ما تزاح به حاجات الجماهير باسـرها «: گفته شده است) ع(در كالم معصومين 
لو عـدل فـي   « :فرمايدمي) ع(امام كاظم . افراد مرتفع مي شود چيزي است كه به سبب آن حاجات همه
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 ، كيمـي  ح(نياز خواهند شدآنها بي مردم به عدالت رفتار شود، همهيعني اگر با » الناس ال تستغنو
-ثروتمنـدان  -أغنياؤهم يسرقون زاد الفقـراء «: فرمايند مي) ع(امام حسن عسكري ). 515: 1371

بـه ايـن   ). دارند و با ايجاد تورم و گراني از دسترس آنان دور مي(» دزدند فقيران را مي شان توشه
محسوسي براي عدل معرفي شـده اسـت؛ اگـر در جامعـه اي محتـاج و       ترتيب، مالك ملموس و

افـراد   به عبارت ديگـر، اينكـه همـه   . فقير پيدا شود، ظلم شده است و هنوز عدالت برقرار نيست
 زيـوري، (جامعه در حد كفاف برخوردار باشند، يك واجب اوليه براي نظام اقتصادي اسالم اسـت  

1385 :65.(  
افـراد جامعـه از    در نظام اسالمي، اين است كه عالوه بر اينكه همه ديگر بحث عدالت مرحله

هاي الهي، در حد كفاف برخوردار باشند، تفاوت برخورداري بـين مـردم نبايـد بـه صـورت      نعمت
هاي اقتصادي را بـراي جلـوگيري از تكـاثر ثـروت و     از اين رو اسالم انواع سياست. فاحشي درآيد

  ).همان(برده است ايجاد تعديل اقتصادي به كار 
  
 راه هاي تحقق عدالت در عرصه اجتماع .4-3

نمـوده  را پيشـنهاد   هـايي دستورالعملاستاد مطهري براي تحقق عدالت در جامعه و رفع بحرآنها 
 :كه شامل موارد زير است

عدل تنهـا در جـوامعي برقـرار مـي      :رعايت حقوق توده ملت و احترام به حق حاكميت -1
هرگاه تـوده ملـت بـه حقـوق حكومـت      . شود كه مردم و حكومت حقوق يكديگر را رعايت كنند

هـا و عاليـم عـدل بـدون هيچگونـه       نشـانه  ،حقوق مـردم را ادا كنـد  نيز وفادار باشند و حكومت 
 ).1369:107، مطهري( شوند انحرافي ظاهر مي

. هاي برابـر اسـت   از تبعيض در صورت وجود قابليت يها و دور تتوجه به قابلي: مسابقه بقاء -2
راه به مفهوم مسابقه بقاء در مقابل تنازع بقاء در شرايط مساوي براي همگان اشـاره   استاد در اين

افتد و ديگري جلو و لذا هر كس مي تواند بـا سـعي بـه     در ميدان مسابقه يكي عقب مي. كند مي
 ).109 :1373 -1مطهري،( حق خود برسد

بـراي اجـراي   . باشـد  عمل به قانون مستلزم گذشتن از منـافع مـي  : ايمان و عمل به قانون -3
و ديگـري   خـود حفـظ حقـوق    در شـناخت و يكي بيداري شعور عامه : عدالت دو چيز الزم است

 -2مطهـري، (و حقوق ديگران را رعايـت نماينـد    اينكه از حد الهي تجاوز نكنند رايب ايمان قوي
1373 :56(. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            12 / 36

http://mieaoi.ir/article-1-170-en.html


 1394 بهار،  دهمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

 

123

عنوان پشـتوانة اجـراي عـدالت در جامعـه      ترين راهي كه ايشان به اساسي: معنويت اسالمي -4
ها با هم يكي شوند تا مـردم بـه حكـم     خواهد روح اسالم مي. كند، معنويت اسالمي است ارائه مي

هـا گـام    بلوغ روحي، عاطفه انساني و اخوت اسالمي ناشي از معنويت اسالم بـراي رفـع تبعـيض   
 )159: 1368مطهري،( بردارند

اگر دولـت انسـان را آزاد گذاشـته تـا مطـابق مـيلش        :رفع اجبار و اعطاء مال به رضايت -5
اين عين انسانيت و عدالت در جامعه  ،حاصل دسترنج خود را به ديگري كه محتاج است واگذارد

 ).همان( باشد مي

لـت بايـد بـا حفـظ     دو: نظارت دولت در امور اقتصادي در كنار آزادي سياسي جامعـه  -6
  .مانع ازدياد فاصله طبقاتي گردد ،آزادي سياسي در جامعه

  
 اخالق، اقتصاد اسالمي و اقتصاد متعارف .4

را  "نظريه احساسات اخالقـي "وي ابتدا كتاب . آدام اسميت پدر علم اقتصاد، فيلسوف اخالق بود
اي از طيـف گسـترده   او در كتابش به بررسي. را نگاشت "ثروت ملل"منتشر كرد و سپس كتاب 

او علـم  . پردازد و در آخر باالترين فضـيلت اخالقـي را خيرخـواهي معرفـي مـي كنـد      فضايل مي
لـيكن نظريـه نفـع شخصـي او مبنـاي      اقتصاد را بر اساس ارزشهاي اخالقي پايه گـذاري نمـود؛   

  .اي از نظريه پردازي هاي صاحب نظران بعدي قرار گرفتقسمت عمده
. اقتصاد به رياضيات و حوزه الگوسازي، ايـن علـم از اخـالق تهـي شـد     با گسترش دامنه علم 
هـاي عينـي و فاقـد    آل را هدايت توسعه علوم مدرن با تجمـع واقعيـت  ديدگاه دكارتي، علم ايده

معرفت شناسي دكارتي يعنـي  . ارزش مي داند، به صورتي كه توسط افراد مستقل قابل فهم باشد
اقتصاد در جدايي اقتصاد اثباتي از اقتصـاد دسـتوري متبلـور     تمايز ميان عين و ذهن، خود را در

اقتصاددانان، فلسفه علم را در دستور كار روش شناسي خود قـرار داده و فلسـفه علمـي    . ساخت
مسائل اخالقي و ارزشي از علوم اقتصـادي رخـت بربسـت و علـم     . اثبات گرايي را گسترش دادند

اقتصاد دانان اثبات گرا اقتصـاد را علمـي   . به دست آورد اقتصادرياضي به سرعت جايگاه ويژه اي در 
آنهـا معتقدنـد اقتصـاد علمـي اسـت كـه در       . تعريف مي كنند 2و داراي گزاره هاي فاقد ارزش 1اثباتي

                                                                                                               
1. Positive 

2. Value-Free 
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 هـاي در مورد سياست) اخالقي(هاي ارزشي گويد و از قضاوتپذير قطعي سخن ميمورد حقايق اثبات
  .Robbins,1932:148(1(اقتصادي مجزاست 

اقتصاد نئوكالسيكي در روش شناسي خود اكيداً به قواعد منطـق رياضـيات و پيچيـدگي در    
اين عامل باعث شده اسـت كـه اقتصـاد از رشـته     . استفاده از تكنيك اقتصاد سنجي پايبند است

 ,Bordo, 1987 & Easlea(هاي نرمتر مانند جامعـه شناسـي و علـوم سياسـي فاصـله بگيـرد       

درگير است و پيوسته  "ديگران"ليست كه انسان اقتصادي، انساني است كه با اين در حا). 1987
رفتار اقتصادي با رفتار اخالقي گره خورده و بـدين  . در وابستگي و تعامل متقابل با آنها قرار دارد

  ).6: 1391طالبي و كياني، (ترتيب، علم اقتصاد و اخالق نيز به يكديگر نزديك مي شوند 
ارزشهاي اخالقي از درون يك علم رياضـي  ": ددان مكتب نهادي مي گويد اقتصا "گالبرايت"

علمي سازي "اين قبيل اقتصاددانان انفصال اقتصاد از مبادي اخالقي خود را . "رخت بر مي بندد
مي دانند و مي گويند ارزش گذاري هاي اخالقي هرچه هم مهـم باشـند نبايـد در     "علم اقتصاد

  .ه باشندتحليل هاي اقتصادي نقش داشت
انسان در جستجوي تمتع بيشتر بـا  "ها نيز، علم اقتصاد را بر اساس اين اصل كه نئوكالسيك

اين تفكر امـروزه روح حـاكم بـر نظـام سـرمايه داري      . پايه گذاري كرده اند "كوشش كمتر است
گويـا در  «: مـي گويـد   )64: 1372(به همين دليل غني نژاد ). 12: 1391طالبي و كياني، (است 

ديشه اقتصاد مدرن، به علت اينكه نفع فردي انگيزه اوليه و اصـلي فعاليـت انسـاني تلقـي مـي      ان
  .»شود، هيچ اصل اخالقي ملحوظ نشده و دنياي اقتصادي، دنياي بي رحم ماديات محض است

ها روش رياضي را با اين استدالل به كار مـي گيرنـد كـه اطمينـان نسـبت بـه       البته نئوكالسيك
نتـايج اقتصـادي را امكـان پـذير سـازد، امـا گروهـي از اقتصـاددانان معتقدنـد درك          بيطرفي از 

ــد    ــي كنـــ ــمين نمـــ ــي را تضـــ ــي خنثـــ ــايج ارزشـــ ــم نتـــ ــتي از علـــ  پوزيتيويســـ

)Barker and Kuiper, 2003; Zein-Elabdin and Charusheela, 2004(.  
طرفانـه ادراك  هاي بيرونـي را كـامالً بي  آنها مي گويند هيچ مشاهده گري قادر نيست واقعيت

به طور كلي فصل پـيش رو در  «: براي مثال در يكي از كتب درسي اقتصاد رايج آمده است. كند
با اين حال اغلب جنبه هاي اثبـاتي موضـوعاتي مـورد تحليـل     . رابطه با اقتصاد اثباتي خواهد بود

                                                                                                               
1. Economics as science is about "ascertainable facts" of the positive as distinct from 

normative (ethical) judgments on economic policy (p. 148).  
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و  1رايـي قرار خواهد گرفت كه در آن عقايد اقتصاد هنجاري قـوي وجـود دارد؛ ماننـد اتحاديـه گ    
  ).Truett & Truett,1982:12(» فقر

هاي پست مدرن راديكال تعلق دارند بر همين اساس ادعـا  گروهي از اقتصاددانĤنكه به جريان
برخي هـم معتقدنـد   . مي كنند كه اصوال واقعيتي وجود ندارد و همه چيز صرفاً مشاهدات ماست

د از آن ادراكـي شخصـي و براسـاس    گري صرفاً مي توان يك واقعيت موجود است، اما هر مشاهده
دانش ويژگـي   ،معتقدند فمينيست به همين دليل اقتصاددانان. هاي خود داشته باشد فرض پيش

تر از موضوع دانش، جايگاه تـاريخي و اجتمـاعي توليدكننـدة آن     تاريخي و اجتماعي دارد و مهم
ا و موقعيـت تـاريخي و   هـ  يافته براسـاس منـافع، ارزش   كنيم ساخت دانشي كه ما توليد مي. است

اين انديشه كه همة علوم جانبدارانـه و وابسـته بـه موقعيـت تـاريخي و       .اجتماعي ما خواهد بود
وجـه مشـترك ميـان اقتصـاددانان      ،انـد  اجتماعي فرد يا افرادي هستند كه آنهـا را پـرورش داده  

   .فمينيست است
ارزشهاي انساني، به فرجـام  هاي علمي، بدون توجه به برخي اقتصاددانان مي گويند پيشرفت

براي مثال نلسون معتقد است ابعاد اجتمـاعي و احساسـي رفتـار    . غيرانساني خدمت خواهد كرد
انسان بايد در مدلهاي اقتصادي وارد شود و با اين حال وي حذف كامل مدل انتخاب عقاليـي را  

دن از انگيـزه  هم جايز نمي داند؛ بلكه او معتقد است منطقي فكر نكـردن صـرف و پرسـش نمـو    
رفتارهاي فردي، يعني انجام مطالعات تجربي، تاريخ و جامعه شناسي هم بـه  انـدازه انديشـيدن    

در حركـت از يـك مـدل عقاليـي سـاده يـا در       : وي مي گويد. منطقي از اهميت برخوردار است
   .(Nelson,1995:140)استفاده از ساير رشته ها درجه اي از مراقبت بايد حفظ شود 

. هم مي گويد عينيت گرايي دانش بـر پايـه مشـاهده موضـعي اسـت     ) 1: 1992(سن آمارتيا
عينيت قوي با جدايي محقق از هدف مطالعه حاصل نمـي شـود بلكـه از طريـق اتصـال وي بـه       

  .دست مي آيدجامعه بحراني بزرگتر به
از (با دور شدن مسير اصلي اقتصاد و نظريه هاي آن از مبـاني اخالقـي، برخـي اقتصـاددانان     

و جريان هاي اقليت بر )) 1968(و جان اليوت) 1957(، تيلور)، فصل دوم1964(جمله هاچيسون
آن برآمدند تا دوباره پيوندي ميان اين دو ايجاد كنند و در واقع گرايشي با نام اقتصـاد اخالقـي،   

  . تالشي در همين جهت است
كه از مسـايل  بوده، و زمانيمنظور از اصول اخالقي دراينجا، تأكيد بر ارزشهاي ديني خاصي ن

و احكام اخالقي و رابطه آن با علم اقتصاد صحبت مي شود، منظور آن دسته از اصول قابل تغيير 

                                                                                                               
1. unionism 
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و انعطاف پذيري هستند كه طي زمان و با توجه به نيازهاي جديد جامعه و انسان پديد مي آيند 
  ). 6: 1392 آقاجاني،(
 

  توسعه پايدار در يك اقتصاد اسالمي .5

آنچه در تعاريف مربوط به توسعه پايدار مشترك اسـت، جنبـه پويـايي    پيش از اين گفته شد كه 
آن، رفع نيازهاي اساسي، توجه خاص بـه حفاظـت از محـيط زيسـت و جلـوگيري از تخريـب و       

شرط الزم جهت دسـتيابي بـه توسـعه پايـدار، حفـظ       ).1386و دادگر،  ديرباز( آلودگي آن است
تقليل منابع تجديد نشدني و احيـاي   :بع و شرط كافي آن عبارت است ازكارآيي در تخصيص منا

ايجـاد تعـادل در   و  دوباره و حفاظت از آن؛ جايگزيني منابع تجديدپذير بـا منـابع تجديدناپـذير   
عـرب  ( جذب فضوالت توسط محيط زيست در مقابل مقدار فضوالت وارد شده به محيط زيسـت 

  ).1382،مازار
پايدار، دستيابي به سطحي معقول از خوب زيستي اقتصادي است كه از اهداف اصلي توسعه 

به طور عادالنه بين اقشار جامعه توزيع شده باشد و بتواند به طور مداوم بين نسـل هـاي آينـده    
در اين تعريف پايداري در واقع گذار جامعه از رشد اقتصادي مبتني بر مصرف بي حد . تداوم يابد

ه پيشرفت بهبود كيفيت زندگي مبتني بر اسـتفاده بيشـتر از منـابع    و حصر منابع تجديدناپذير ب
تجديدپذير در درازمدت اسـت كـه مفـاهيمي چـون عـدالت و اخالقيـات در آن مشـهود اسـت         

  ).2: 1392 طباطبايي يزدي و مافي،(
بيـان  ) 1993( 1در زمينه تعريف توسعه و تعريف وضع مطلوب توسعه يافتگي در اسالم چپرا

ايت حاصل از نيازهاي معنوي به توسعه اخالقـي نيـاز دارد و رضـايت حاصـل از     مي كند كه رض
نيازهاي مادي، به توسعه همه منابع انساني و مادي به شيوه اي عادالنه نياز دارد به گونه اي كـه  

مـي   )8: 2011(همكـاران  و پاتمـاواتي . در آن نيازهاي همه انسانها به اندازه كافي بـرآورده شـود  
باشـد بـراي انسـان كمـال      ي به آن رفاه مطلق مادي كه هدف توسعه در غرب مـي دستيابگويند 

بـه صـورت ابـزاري     ماديـات ست، بلكه يمطلوب نبوده و هدف از آفرينش و خلقت انسان نيز آن ن
   .شوند گر مي براي رسيدن به اهداف عالي كه دين مبين اسالم تعيين نموده است جلوه

از طريق بنـدگي   2آن هدف يك فرد مسلمان را افزايش ايماناين مقاله با استفاده از آيات قر
هـدف   بر طبق قرآن. مي داند 3و آزمايش انسان 2و الزمه آن را وجود اختيار در انتخاب 1خداوند

                                                                                                               
1. Chapra 

����/  ١٣،١٦: ���ان �ل/  ٢٢٣و٢١٢، ١٠٨، ١٠٣: 	���. ٢ :٥٧  /��: %$�اء/  ٦٢و  ٥٥: م"م!�ن/  ٨٨و ٧٣: م�
٥: 0.���/  ٣٩: م.�-/  ٤٧: ا+*اب/  ٨٠: )'&/  ١٢٠و  ١١١.  
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از طـرف ديگـر    .4نهايي، چيزي جز رسيدن به نزد خـدا و برخـورداري از لـذت وصـل او نيسـت     
 بر طبـق آيـه كريمـه   . و معنوي است 5ابزار ماديرسيدن به اين اهداف مستلزم در دست داشتن 

تَعمرَكُم فيهـا  « اسـضِ ونَ األَرأَنشَأَكُم م و ؛ خـدا انسـان را مـأمور آبـاداني زمـين قـرار داده       6»هو
هو الَّذي خَلَقَ « وي قرار دادهدر اختيار رسيدن به اين هدف را نيز امكانات و ابزارهاي الزم براي 

كه ظاهرا اعطاي منصب خالفت الهي به انسـان در زمـين بـه همـين     7»رضِ جميعالَكُم ما في األَ
  . »8وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَةِ إِنِّي جاعلٌ في األَرضِ خَليفَةً«: منظور است

عمران و توسعه مورد نظر اسالم تنها داراي بعد مادي و اقتصادي نيست، بلكه به اين ترتيب، 
بـه  ؛ ن و توسعه ابعاد انساني، اخالقي، رواني و معنوي نيـز در نظـر گرفتـه شـده اسـت     براي عمرا

وجـو   عبارت ديگر، از نظر اسالم مفهوم كلي توسعه فقط رفاه و آسايش در ايـن جهـان را جسـت   
  .نمي كند، بلكه رفاه در هر دو جهان را مدنظر دارد و بين اين دو هيچ فرقي وجود ندارد

است كه رشد و افزايش ثروت انسانها همـراه بـا   ) توسعه يافته(نگاه آباد بر اين اساس، زمين آ
به همين خاطر، برخي آيات قرآن يك رابطه معنوي بـين ايمـان بـه    . آرامش و آسايش آنان باشد

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُـرَي آمنُـواْ   «: سازد خدا، عبادت او و آبادي زمين و رفاه مادي انسانها را مطرح مي
هـا ايمـان آورده و تقـوا     ؛ و چنانچه اهـل آبـادي  9»قَواْ لَفَتَحنَا علَيهم برَكَات منَ السماء واألَرضِواتَّ

را بـه  ) توسعه مادي(و زميني ) توسعه معنوي(بركات آسماني ) درهاي( كردند، به يقين پيشه مي
  .گشوديم روي ايشان مي

المي، اساسي تـرين نگرانـي توسـعه    در يك سيستم اقتصادي اس«: مي گويد )1991(صادق 
اهميت رفاه مردم و تسـكين ايشـان   ) فقه اسالمي(رفاه انسان است چراكه هدف اساسي شريعت 

بدين ترتيب، توسعه اقتصادي در اسالم مي توانـد بـه عنـوان يـك     . در رابطه با مشقتها مي باشد
مل بهبـود رفـاه از طريـق    بهبود متوازن و پايدار در رفاه مادي و غير مادي بشر تعريف شـده شـا  

                                                                                                               
  .56: و ذاريات 61: يس. 1
 .145: انعام/  256و  173: بقره. 2

 .2: ملك/  7: هود/  7: كهف. 3

  .119و 118: هود.  4
  .61: هود. 5
  .)61: هود( شما را از زمين ايجاد كرد و به آباداني در آن گماشت) خدا(او . 6
 .29: بقره. 7

  ).30: بقره( دهم من در روي زمين خليفه قرار مي: به ياد آر هنگامي كه خداوند به فرشتگان فرمود .8
  .96: اعراف. 9
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پيشرفت، سازماندهي مجدد و جهت گيري مجدد تمـام سيسـتم هـاي اقتصـادي واجتمـاعي، و      
: مـي گوينـد   )8: 2011(همكاران  و پاتماواتي. »تعالي معنوي مطابق با آموزه هاي اسالمي باشد

انـواع توسـعه    انسان به عنوان عامل اقتصادي براي. تمركز توسعه پايدار در اسالم بر انسان است«
اين عامل اقتصادي نياز دارد كه در مورد اهميت توسـعه پايـدار   . اي كه مي پذيرد، مسؤول است

روي آمـوزش افـراد در مـورد اصـول و     بنابراين، تمركز توسعه پايدار در اسالم بر . آموزش داده شود
  .»مديريت توسعه پايدار مطابق با چهارچوب اسالمي است

  
  اهداف توسعه پايدار اسالمي .6

  :اهداف توسعه پايدار اسالمي را مي توان به شرح زير دانست

 حكمراني خوب  .1-6

شامل چهار اصل حكمراني خـوب، يعنـي، مشـاركت، پاسـخگويي، اثربخشـي و      (حكمراني خوب 
؛ كـه همـان سياسـت    )2008، 1پالجـه (معرفي شده اسـت  ) EU(انسجام كه توسط اتحاديه اروپا 

. هاي توسعه و رويه هاي تصميم گيري است كه، در واقع، منجر به تغيير نهادي مـي شـود  روش 
براي هر كشوري بسيار مهم است كه احزاب مختلف رابراي شركت در تصـميم گيـري و فراينـد    

در اسالم، مشاركت در هر برنامه مي تواند با شـورا  . اجراي هر برنامه توسعه اقتصادي دعوت كند
) ص(سـال پـيش، بـه پيـامبر اسـالم       1400بـيش از  . متصل شـود ) اي مشورتيمشاوره يا شور(

، 2البراعـي (دستور داده شد كه با پيروان خود در مسائل مربوط به دولت و سياست مشورت كند 
حاكمان بايد امور جمعي مسلمانان را توسط يك فرايند مشورت متقابـل، كـه يـك امـر     ). 1985

ورت كـردن بـا ديگـران در چنـين امـوري نبايـد بـه        ضروري ديني است مـديريت كننـد و مشـ   
آنچه مورد نياز است يك نهاد مستقل براي بحث بدون مانع و بـي  . صالحديد حاكمان ترك شود

نهـاد  . باك و آزاد در مورد تمام مسائل مربوط رفاه عمـومي در درون چهـارچوب شـريعت اسـت    
طـور مسـتقيم يـا از طريـق     شورا خواهان وسيع تـرين مشـاركت مـردم در امـور دولـت، يـا بـه        

  ) .1993، 3چپرا( نمايندگان خود است 
  
 

                                                                                                               
1. Paltje 

2. al-Buraey 

3. Chapra
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 مديريت توسعه پايدار محيط زيست  .2-6

مي گويد تغييرات منفي و مخرب مديريت نشده در دارايي هاي طبيعي ممكـن  ) 2003( 1صالح
 است ناقض اصول اقتصادي باشد؛ لذا پيش از حصول توسعه اقتصادي پايدار ابتدا بايد بـه لحـاظ  

توسـعه پايـدار را مـي تـوان از طريـق      . اخالقي و جهت برقراري عدالت محيط زيست حفظ شود
، كه مطابق بـا  "انجام اعمال صالح"پاداش براي . ايمان، دانش و اعمال رفتار خوب به دست آورد

نشان مي دهد كه با پيـروي   1 شكل. همراهي مي شود "اعتقاد و ايمان"دستورات الهي است با 
و اصول اسالمي، مردم مي توانند خود را درك كنند و از لحاظ مذهبي به عنوان هـدف   از تعاليم

به معناي زندگي شاد و آرام و سالم و مولد  "بهشت"در اين جهان . نهايي، به بهشت دست يابند
مي تواند به صـورت زيـر تفسـير     "انجام اعمال صالح"و  "اعتقاد و ايمان"با توجه به اين، . است
  ) :2009، 2انيآشتي(شود 

براي بهترين عملكرد در مورد ) اهللا(اعتقاد داشتن به اينكه دستورات خالق ما  :اعتقاد و ايمان •
مردم به وسيله آزادي اراده، آگـاهي و دانـش بـراي پيـروي كـردن از      . انسان و زندگي بهتر است

اعتقاد به عقل، حقايق و تخصص و همچنين پذيرش، احترام گذاشتن به حقـوق  (دستورات خدا 
  .ترغيب مي شوند) وي، فردي، اجتماعي و فنيو قوانين و مقررات معن

تـرين اعتقـادات و بهتـرين    انجام بهترين كارهاي ممكن، براسـاس صـحيح   :انجام عمل صالح •
  .دانش

و در آنچـه خـدا بـه تـو داده،      ": اسـت  كرده منع را زمين به رساندن آسيب خداوند انسانها را از
ش مكن، و همانگونه كه خدا به تو نيكـي كـرده   سراي آخرت را بطلب؛ و بهره ات را از دنيا فرامو

 "نيكي كن؛ و هرگز در زمين در جستجوي فساد مباش كـه خداونـد مفسـدان را دوسـت نـدارد     
زينت خود را به هنگام رفتن به ! اي فرزندان آدم ": مي كند محكوم نيز را اسراف خدا .)28:77(

ياشاميد ولي اسراف نكنيد كـه خداونـد   بخوريد و ب) از نعمت هاي الهي(و ! مسجد با خود برداريد
 "اسراف نكنيد كـه خداونـد مسـرفان را دوسـت نـدارد      "و )7:31( "مسرفان را دوست نمي دارد

)6:141.(  
 در كننـد مـي  راهنمـايي  را بشـر  كه هستند، اسالمي هاي آموزه در اصول جمله از آيات اين

 ايـن  بـا  كنـد  اسـتفاده  زمـين  منـابع  تمـام  از و دهد قرار برداريبهره مورد را زمين چگونه اينكه
 هـدف  در كه هادستورالعمل اين .شودمي حفظ بشر آينده و حال نسل دو هر براي اطمينان كه زمين

                                                                                                               
1. Salih 

2. Ashtiany
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            19 / 36

http://mieaoi.ir/article-1-170-en.html


  توسعه پايدار در كنار عدالت و اخالق در اقتصاد اسالمي

 

 �� �����

عقل يك هديه بزرگ از 

جانب خدا است به بشر 

و يكي از موارديست كه 

انسان را از حيوانات 

حفاظت 

از عقل واضح و روشن 

است چرا كه اسالم حق 

آزادي بيان را فراهم 

كرده است، پيروان خود 

را به كسب دانش 

تشويق مي كند، و آنها 

را از هر گونه فعاليت 

را منع ) 

عالوه بر اين، 

قرار دادن مجازات براي 

كسانيكه در فعاليت هاي 

مخل ذهن نقش دارند 

نيز از اين اصل پشتيباني 

 �� �����

	�


يكي از ) دارايي(مال 

نيازهاي بشر است و بايد 

آن را از راه مشروع به 

قرآن بر اين . دست آورد

  "):2:188(نكته تاكيد دارد 

و اموال يكديگر را به باطل 

در ميان خود ) و نا حق( 

و براي خوردن . نخوريد

بخشي از اموال مردم به 

(  آن را ) قسمتي از( گناه، 

به قضات ) به عنوان رشوه

ندهيد، در حاليكه مي دانيد 

عالوه بر  ").گناه است( 

اين، خداوند مجازات هاي 

شديد براي كساني كه به 

طور غيرقانوني مال به 

دست مي آورند به منظور 

محافظت از آنها را قرار 

اسالم . داده است

دستورالعمل هايي را ارائه 

كرده است كه بايد در 

فعاليت هاي مالي رعايت 

.  شود

 مقاصـد ) 2001( اثيـر  ابـن . شـود 
 تقريبـا  شـارع  توسـط  شده مشاهده
 يـا  و منـافع  از حفاظـت  و زنـدگي 

-مـي  1شود كـه مطـابق شـكل    

در يك جامعه اسالمي، يكي از اصول توسعه اقتصادي، تضمين مقدار كـافي بـراي يـك زنـدگي     
مناسب و معقول براي هر عضو، براي ايجاد عدالت اجتماعي و حفـظ تعـادل اقتصـادي در ميـان     
در اين رابطه، به حداقل رساندن فاصله توزيعي يـك هـدف اجتمـاعي    
اين موضوع را از قرآن و سنت مـي تـوان اسـتخراج    

. و منع اسراف اسـت ) چشم پوشي داوطلبانه
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�����
 �� �����

���

حفاظت از دين 

در سطح شخصي 

از طريق رعايت 

انواع مختلف 

عبادت به دست 

عقيده، . مي آيد

عبادت و 

معامالت، كه 

توسط همه 

مسلمانان اجرا 

مي شوند، ارتباط 

بين مسلمانان و 

خدا و نيز ارتباط 

ميان خود 

مسلمانان را 

مديريت مي 

.كنند

 �� �����

���

حفاظت از نفس  

بسيار ) روح انسان(

مهم است و دليل آن 

است كه در سطح 

دوم از ضرورت قرار  

آيات  . داده شده است

بسياري در قرآن 

وجود دارد كه تاكيد  

مي كند كه كشتن اين  

.  نفس ممنوع است

يكي از اين آيات در  

قرآن (سوره اسرا ست

و كسي را "):17:33

كه خداوند خونش را  

حرام شمرده، نكشيد، 

و آن . بجز به حق

كس كه مظلوم كشته 

شده براي وليش حق 

اما  .قصاص قرار داديم

در قتل اسراف نكند  

چراكه او مورد  

".حمايت است

 �� �����

 ���

)�
���(

حفظ كرامت 

شامل حفاظت از 

حقوق حريم 

خصوصي فردي 

و افشانكردن 

سوء رفتار 

ديگران يا متهم 

نكردن ديگران 

به سوء رفتار 

اسالم نيز . است

روابط بين زنان و 

مردان را به 

منظور محافظت 

از كرامتشان 

.  تنظيم كرده است

ممنوعيت زنا در 

اسالم، مظهر 

حفظ كرامت 

.است

 �� �����

 ���

عقل يك هديه بزرگ از 

جانب خدا است به بشر 

و يكي از موارديست كه 

انسان را از حيوانات 

حفاظت . متفاوت ميكند

از عقل واضح و روشن 

است چرا كه اسالم حق 

آزادي بيان را فراهم 

كرده است، پيروان خود 

را به كسب دانش 

تشويق مي كند، و آنها 

را از هر گونه فعاليت 

) عقل(مخل ذهن 

عالوه بر اين، . مي كند

قرار دادن مجازات براي 

كسانيكه در فعاليت هاي 

مخل ذهن نقش دارند 

نيز از اين اصل پشتيباني 

.مي كند

شـود  مي شناخته شريعت مقاصد عنوان به است شده تعبيه شريعت
مشاهده هاي حكمت و اهداف": است كرده تعريف اينگونه را شريعت

زنـدگي  اداره شريعت اصلي هدف. "حقوقي احكام هاي جنبه تمام 
شود كـه مطـابق شـكل     بنديطبقه اساسي موضوع پنج به تواندمي است كه بشر مصالح
  :باشد

 

  اهداف شريعت. 1شكل 
  

در يك جامعه اسالمي، يكي از اصول توسعه اقتصادي، تضمين مقدار كـافي بـراي يـك زنـدگي     
مناسب و معقول براي هر عضو، براي ايجاد عدالت اجتماعي و حفـظ تعـادل اقتصـادي در ميـان     

در اين رابطه، به حداقل رساندن فاصله توزيعي يـك هـدف اجتمـاعي    . همه اعضاي جامعه است
اين موضوع را از قرآن و سنت مـي تـوان اسـتخراج    . دولت اسالمي استعمده سياست اقتصادي 

چشم پوشي داوطلبانه(كرد كه در ارتباط با رفتار مصرف كننده مانند زهد 

130

شريعت
شريعت

 در
مصالح
باشد

  
  
  
  
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در يك جامعه اسالمي، يكي از اصول توسعه اقتصادي، تضمين مقدار كـافي بـراي يـك زنـدگي     
مناسب و معقول براي هر عضو، براي ايجاد عدالت اجتماعي و حفـظ تعـادل اقتصـادي در ميـان     

همه اعضاي جامعه است
عمده سياست اقتصادي 

كرد كه در ارتباط با رفتار مصرف كننده مانند زهد 
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اصل كرامت انساني برابر، برادري و اصل نامطلوب بودن جمـع شـدن ثـروت و درآمـد در دسـت      
  ).1985البراعي، (دست آمده است المي بهتعداد كمي از افراد نيز از اصول اس

  
  عوامل مؤثر در توسعه پايدار. 7

  :ترين عوامل رسيدن به توسعه پايدار عبارتند از مهم
  نياز به تغيير نهادهاي موجود و ايجاد نهادهاي جديد؛

  دادن به سرمايه انساني بويژه زنان و جوانان در جهت پايداري توسعه؛ اولويت
  اي از باال؛ كشيدن و باالبردن تالش توسعه وشنقش رهبري در به د

  راندن توسعه از پايين به باال؛ نقش سازمان هاي مدني اجتماعي براي پيش
  اهميت حقوق بشر و مفهوم و هدف گسترده آن؛
  آميختن توسعه با ساختار اجتماعي و فرهنگي؛

  ).137: 1384كهف، ( ارتباط دروني ميان پايداري توسعه و اعتماد به نفس
 

 اصول برگرفته از آموزه هاي اسالمي در مورد توسعه پايدار . 8

 بـه  مراجعـه . است نسلي بين عدالت و عدالت مسأله پايدار، توسعه مهم هاي ويژگي از ديگر يكي
 را توسـعه  دربـاره پايـداري   نگرانـي  آنهـا  در دقـت  كه كند مي تبيين را اصولي اسالم هاي آموزه
 و كـاربردي  اعتقـادي،  دسـته  سه در را اصول اين). 116: 1384 فراهاني فرد،( سازد  مي مرتفع

  : كرد خواهيم بيان اخالقي
 

 اعتقادي اصول .1-8

 و همه هستي مورد در كلي طور به كه است مسلمان فرد نگرش و بيني جهان درباره اصول، اين
بينـي مسـلمان كـه     جهـان . دارد وجـود  زيسـت  محـيط  و طبيعي منابع درباره خاص صورت به

 هـاي  جملـه فعاليـت   از وي هـاي  فعاليـت  كليـه  در اسـت،  اسالم مكتب رهنمودهاي از برگرفته
 .گذاشت خواهد تأثير اش اقتصادي
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 آخرت عالم به اعتقاد و خداباوري .1-1-8

دعوت انسـانها   جهت در تالش دادند، مي انجام خود رسالت از بعد پيامبران كه اقدامي نخستين
 كـه  دانستند خوبي مي به آنان. بود آنان ايمان تقويت و آخرت، عالم به اعتقاد و خداوند يگانگي به

 مـي  خداونـد  همـان گونـه كـه    را خود هاي فعاليت كند، نفوذ فردي دل در خداوند به ايمان هرگاه
 كـاهش  او هـاي  يابد، نافرمـاني  فزوني خداوند به او ايمان و عشق هرچه و دهد مي انجام خواهد

 در فراوانـي  تـأثير  نيـز  عالم آخـرت  به اعتقاد، طرفي از. يايد مي خدايي رنگ اعمالش و يابد مي
  .دارد افراد هاي فعاليت دادن جهت

 

 دنيا ارزشمندي .2-1-8

 ديگر در دنياي نيز را واقعي سعادت و دارد نظر در را آخرت خداباور، معتقد انسان اينكه وجود با
 بـه  تشويق نيز آن و فريبندگي دنيا، اعتباري بي بر ديني نصوص از برخي آنكه رغم به و داند مي

 هـايي  روايـت  و به آيات توجه بويژه با ها، عبارت اين در دقّت ورزد، مي تأكيد آن از گيري كناره
 آن نكـوهش  و ارزش دارد خـود  خـودي  بـه  دنيـا  كـه  است اين بيانگر ستوده، را دنيا زندگي كه

  .شود مي نكوهش شود، هدف اصلي از وي بازداشتن و انسان غفلت باعث اگر ولي است؛ ممنوع

 

 زمين روي در انسان امانتداري و خالفت .3-1-8

 بـه منزلـه   و تسـخير  در را جهـان  و كرده، معرفي زمين در خود خليفه را انسان متعالي، خداوند
  ).12جاثيه، (است  داده قرار وي دست در امانتي
اسـتفاده   منـابع  ايـن  از دارد مأموريـت  زمـين  روي بـر  خداونـد  امـين  و خليفه جايگاه در انسان

 .بپرهيـزد  آنهـا  بـردن  بـين  از و تخريـب  نيـز  و آنها از مسرفانه استفاده هرگونه از، كرده شايسته
 ديگـران بـر   حقـوق  تضييع و طبيعت از انحصارگرايانه برداري بهره صدد در هرگز خداوند خليفه

 بـه  دهد يـا  قرار ديگر هاي انسان اختيار در را خود دسترنج از بخشي است حاضر بلكه آيد؛ نمي
 .بينند مي بعد هاي نسل را آن نتيجه كه كند اقدام هايي فعاليت

 

 كميابي عدم و طبيعي منابع كفايت .4-1-8

 وجـود  افراد جامعه عمومي رفاه نيز و بشر حيات براي كافي اندازه به منابع اسالمي، اعتقادات در
 سـنتي  ديگر طرف از). 34ابراهيم، (است  گرفته قرار تصريح مورد قرآن آيات در مسأله اين. دارد
 شايستگي صورت در هاي فراوان، نعمت اين كه است اين شود، مي استفاده روايات و قرآن از كه
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 آن در اسـتمرار  مفهـوم  بركـت،  معنـاي  در توجـه  قابل نكته .يافت خواهد افزوني جوامع، و مردم
 بـدين  و دارد دوام كـه  فرسـتد  مـي  فـرو  انسـان  بـر  هايي خداوند نعمت، تقوا اثر در يعني است؛

، كننـد  عمـل  طبيعـي  منـابع  از برداري بهره درباره خود به وظايف نسل يك مردم هرگاه ترتيب،
 .داشت نخواهد آينده وجود هاي نسل درباره نگراني

 

 عدالت .5-1-8

 عـدل آفريـده   براسـاس  را جهـان  خداوند،، تكويني عدالت به اعتقاد براساس و كلي، نگاه يك در
 بـدون هيچگونـه   و منـد  ضـابطه  منظم، را ماه و خورشيد ها، آسمان آفرينش مجيد قرآن. است

 زبـوني  و درمانـدگي  بنگـري،  خلقـت  در نقصـان  يافتن پي در قدر هر :فرمايد مي دانسته، نقص
 آنچـه  نيـز  و گياهي و حيواني هاي گونه تمام بنابراين،). 4و 3ملك، ( كني تجربه مي را بيشتري

 بـه  خداونـد  هـاي  نعمـت ، ديگر طرف از. دارد ضرورت چرخه حيات در است، آسمان و زمين در
 مواقـع  برخـي  در و دارنـد  سهم مواهب اين از نيز موجودات حتي ساير و دارد انسانها  تعلق همه
 شـده  گوشـزد  منابع از استفاده در نيز آينده هاي نسل حقوق. شود مقدم مي انسان بر آنان حق

 و بـوده  اسـالم  اقتصـادي  نظـام  توجـه  مـورد  مباحـث  از يكـي ، اوليـه منـابع   توزيـع  بحث. است
 منـابع  بـراي  دولتي مالكيت تشريع. است شده ارائه توزيع در تحقق عدالت منظور به راهكارهايي

  ).7حشر، (است  منظور همين به مجيد قرآن طبق تصريح) فيء( طبيعي
 

 )كاربردي( فقهي اصول .2-8

 او دربـاره  هـاي  فعاليـت  ناحيـه  از مشـكلي  شـود،  تربيت االهي هاي آموزه سايه در انسان هرگاه
 مطلـوب  فقط وضعيت اسالم آيين اينكه به توجه با اما شود؛ نمي ايجاد همنوعان ساير و طبيعت

 دهـد،  سـوق  هـدف مطلـوب   به انسانها  را مناسب گيري جهت با خواهد مي و نگرفته نظر در را
 و گيـاهي  هـاي  گونه با ساير نيز و يكديگر انسانها  با روابط و رفتار تنظيم جهت را رهنمودهايي

 مـدل  ارائـه  زمينـه  در هـايي  فرض صورت پيش به كه رهنمودها اين. است كرده تشريع حيواني
 در مهـدوي  جامعـه  در جملـه  از و اقتصادي اسالم نظام در طبيعي منابع از برداري بهره مطلوب

  :از عبارتند شود، مي گرفته نظر
 

 ديگـري  زيـان  به كه را فعاليتي تواند نمي هيچكس قاعده، اين براساس: الضرر قاعده .1-2-8
 منظـور  بـه  او كـار  ايـن  اينكه ولو شود ديگري زيان مسبب كه صورتي در دهد و انجام بينجامد،

 بنگـاهي  يـا  خـانوار  هر، جهت همين به است؛ وارده زيان جبران ضامن خويش باشد، حق اعمال
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 ضـامن  شـرعي  جهـت  از، شود خود پيرامون محيط سازي آلوده باعث خود يا توليد مصرف با كه
 گـروه  حـق  تضييع به نسل يك يا گروه وسيله به طبيعي منابع از استفاده هرگاه همچنين .است

اسـت   موظف دولت و است آور ضمان قاعده اين ساس برا بينجامد، ديگر هاي نسل يا هاي ديگر
  .بپردازد آنان حق اعمال به مردم، عموم از نمايندگي به
 

 از را آن يا ببرد بين از را ديگري مال كسي هرگاه، اتالف قاعده براساس: اتالف قاعده .2-2-8
 تفـاوتي  مال آن در فرد خود بودن شريك مسأله اين در و است آن جبران بيندازد، ضامن ماليت

 زيسـت  منـابع  در انسـانها  همـه  به سهيم بودن توجه با ما بحث مورد موضوع در. كند ايجاد نمي
 بـه  زدن صـدمه  و بهينـه  غير استفاده، هاي تخريب زمينه تواند نمي بردار بهره شخص محيطي،

 بـه  عمـومي  منـابع  از يكـي  خـود  كه شود محيط زيست آلودگي باعث يا كند ايجاد را منابع اين
  .بود خواهد ضامن ديگران حقوقبرابر  در صورت، اين غير در. رود مي شمار

 

 يـا  انجـام  كـه  فعـاليتي  يا سياست هر، قاعده اين براساس :نظام اختالل از منع اصل .3-2-8
 بهـره  اينكـه  بـا ، مثـال  بـراي  است؛ ممنوع و حرام جامعه بينجامد، نظم شدن مختل به آن ترك

 ازديـاد  اثـر  بـر  هرگاه شده، شمرده مجاز اسالم اقتصادي در نظام مباحات و مشتركات از برداري
 در و ببينـد  جدي آسيب يا برود بين از مشترك منبع آن اين منابع، از استفاده كثرت و جمعيت

  .شود مي محدود مشروع آزادي اين شود، مختل ،... يا و آن مرتع از برداري بهره نظام نتيجه
 

 يـا  مصـرف  در اسـت  ممكن اسراف.  است گسترده بسيار اسراف قلمرو :اسراف قاعدة .4-2-8
 خـدمات  از، كنـيم  مصـرف  نيـاز  حـد  از بـيش  را اينكه كـااليي  مانند باشد؛ يا خدمت كاال توليد

، خـدمت  و توليد عوامل كارگيري به در يا و دهيم انجام غيرضرور استفاده...  و آموزشي، پزشكي
 .ديگري مال در يا باشد شخصي مال در است ممكن اسراف طرفي از. كنيم غيربهينه استفاده

 يك نسـل  به مربوط اموال اين گاهي. جامعه كل گاهي و است گروه يا فرد يك گاهي نيز ديگري
 يعنـي منـابع   مـا  بحـث  مورد موضوع همانند( مشتركند آن در ها نسل تمام گاهي و است خاص

 .دارنـد  آن تفـاوت  ضـعف  و شدت در حرمت، اصل در اشتراك اينها ضمن از يك هر كه) طبيعي
 كيفـي حـرام   يـا  كمـي  از اعـم  طبيعي منابع از مسرفانه استفاده هرگونه پيشين مطالب براساس

 حكـم  شـود  باعث نمي منابع، اين مالكيت در شخص بودن شريك و هست نيز آور ضمانت، بوده
 .شود برداشته آن حرمت
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 سياسـت  و قـوانين  خوب اجراي در توفيق عوامل ترين مهم از: دولت حاكميت اصل .5-2-8
 بـراي  را زمينـه ، شـد  بدآنها  اشـاره  تر پيش كه اصولي. است آنها اجرايي قوي ضمانت وجود ها،

 زيست محيط حفظ و طبيعي منابع از بهينه برداري بهره جهت در قانون مناسب و برنامه تدوين
 .است مقتدر دولتي حاكميت نيازمند ها، برنامه اين خوب اجراي اين، با وجود كنند؛ مي فراهم

 را بخـش ديگـري   و اسـت  دولت براي، منابع اين از توجهي قابل بخش مالكيت اسالمي، نظام در
 يـا  مالكيـت  از حـق  دولت برخورداري. كند مي سرپرستي مردم عموم از نمايندگي به دولت نيز

 بهـره  زمينـه  ريزي درست، برنامه با تا آورد مي فراهم را امكان اين طبيعي، منابع اكثر بر نظارت
  .سازد فراهم را طبيعي مواهب از عادالنه و مدبرانه، بهينه برداري

 

 ارزشي و اخالقي اصول .3-8

 رسـيدن بـه   در بشـر  هـدايت  بـراي  اسـالم  ديـن  جانب از الزام، صورت به كه آموزهايي بر افزون
 و برخـي امـور   انجـام  بـه  كه شده ارائه نيز ديگر رهنمودهايي است، شده تشريع مطلوب وضعيت

 تحقـق  در صورت فردي به است ممكن گرچه، ها آموزه اين. كنند مي تشويق افعال بعضي ترك
 و، هـا  ارزش سـمت ايـن   بـه  جامعه دادن سوق با، نكنند كمك منابع از برداري بهره كالن هدف
 بهـره  مـدل  كارآمـد بـودن   در مـؤثري  بسـيار  نقـش  ها، ارزش اين به تخلق در مسلمانان تربيت

 .داشت خواهند نسلي بين عدالت و زيست محيط حفظ، برداري

  
 قناعت و زيستي ساده اصل .1-3-8

 دو خصيصـه  اين و كرده تشويق قناعت و زيستي ساده به را مسلمانان اسراف، تحريم كنار اسالم
 هزينـه  مـؤمن داراي  انسـان  اصـل،  اين براساس. است آورده شمار به مؤمنان زندگي مشخصه را

 در كـه  حـال  عـين  و در ندارد پاش و ريخت با همراه و تجمالتي پرمصرف، زندگي و است اندك
 بخـش  در، داشـت  را خواهـد  توليـدات  بهتـرين  و بيشترين هزينه حداقل مراعات با توليد بخش

 طبيعـي  منـابع  از استفاده اين فرض، با. بود خواهد برخوردار اي ساده و معتدل مصرف از مصرف
 توانـايي  نيـز  تجديدشـونده  منـابع طبيعـي   بـه  نسبت و شده كنترل خود به خود بسياري حد تا

 محيط و طبيعت تخريب، اصول اين آنكه مراعات بر افزون شد؛ خواهد آنها مراعات تجديدپذيري
 محـيط  براي ناپذير جبران آسيب ناپذير، اجتناب در موارد جز و داده كاهش حداقل به را زيست
 .آورد نخواهد بار به زيست
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 مصرف همچشمي و حرص نكوهش .2-3-8

 در اسـتفاده  منفي پيامدهاي كالن و خرد سطح در اتراف، و اسراف همانند نيز مصرف در حرص
 بيني جهان در. است شده وارد حرص نكوهش در فراواني روايات. دارد همراه به طبيعي منابع از

 رقابـت  بـراي  يا و خودنمايي امتياز ابراز و ديگران بر تفاخر انگيزه به را چيزي انسان، اگر اسالمي
 .رود مي شمار منفي به هاي انگيزه از و شود مي نكوهش كند، مصرف همچشمي و

  
 اخوت اصل .3-3-8

 چنـين  اي جامعـه  افـراد  وقتـي  اسـت و  پذير امكان ديني تربيت سايه در فقط اي روحيه چنين
 تـأمين  قيمـت  بـه  ديگران، بردن حقوق بين از صدد در هيچگاه باشند، داشته يكديگر به نگاهي
 همچنـين  و طبيعـي،  منـابع  اسـتفاده از  در جهـت  همـين  به و بود نخواهند خود شخصي منافع

 خـود  نفـع  از مواردي در بلكه كنند، حفظ مي را ديگران حقوق فقط نه زيست، محيط نگاهداري
 .كنند مي نظر صرف نيز

  
 )قانونمندي( حقوق رعايت .4-3-8

 نيـز  اقتصـادي آثار  ديگران حقوق رعايت دارد؛ وااليي اهميت جامعه افراد حقوق رعايت، اسالم در
شـود؛   نمـي  منحصـر  هـا  انسان حق در و است گسترده بسيار اسالمي نظام در حقوق دايره .دارد پي در

 حقـوق امـام   رسـاله  در كـه  هسـتند  حقوقي داراي نيز گياهان و حيوانات از اعم ديگر موجودات
 ).120-117: 1384فراهاني فرد، (است  شده اشاره
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  راهكارهاي حفظ محيط زيست در اسالم

در مورد كشور ايران در زمينه شاخصهاي مربوط به توسعه اقتصادي دو شاخص توسعه انسـاني و  
محيط زيست، چهار شـاخص  

تغييـر در نـواحي   «، »اسـتفاده از انـرژي هـاي تجديـد پـذير     
ميزان رضـايتمندي  «و در مورد شاخص توسعه اجتماعي 
  .، مورد بررسي قرار گرفته است

 1394 بهار،  دهمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 
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راهكارهاي حفظ محيط زيست در اسالم. 2شكل

  111: 1385 فرد، فراهاني: منبع

  ايران و توسعه پايدار 

در مورد كشور ايران در زمينه شاخصهاي مربوط به توسعه اقتصادي دو شاخص توسعه انسـاني و  
محيط زيست، چهار شـاخص  توليد ناخالص داخلي، در زمينه شاخصهاي مربوط به توسعه پايدار 

اسـتفاده از انـرژي هـاي تجديـد پـذير     «، »استفاده از انرژي هاي فسيلي
و در مورد شاخص توسعه اجتماعي » سهم زمينهاي كشاورزي«و » جنگلي

، مورد بررسي قرار گرفته است»ميزان رضايت شغلي«و » عمومي از زندگي

فصلنامه علمي 

�$� از +�د در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

  

 

9 . 

در مورد كشور ايران در زمينه شاخصهاي مربوط به توسعه اقتصادي دو شاخص توسعه انسـاني و  
توليد ناخالص داخلي، در زمينه شاخصهاي مربوط به توسعه پايدار 

استفاده از انرژي هاي فسيلي«
جنگلي

عمومي از زندگي
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  از كشور ايران 2013توسعه انساني در سال  گزارش .1-9

در (نرخ شاخص توسـعه انسـاني كنـوني ايـران      2013با توجه به گزارش توسعه انساني در سال 
است كه ايران را در زمره كشورهايي با توسعه انساني باال طبقه بندي مـي   0.742، )2013سال 
رتبـه دهـم را پـس از كشـورهاي     در اين زمينه كشور ايران در ميـان كشـورهاي اسـالمي    . كند
، )64(، ليبـي و مـالزي  )57(، عربسـتان سـعودي  )54(، كويت)48(، بحرين)41(، امارات)36(قطر

  .دارد) 72(و لبنان) 70(آلباني
سال اخيـر داشـته    32پيش از اين ايران پيشرفت قابل توجهي را در توسعه انساني در طول 

، ارزش 2013-1980ل در بـين سـالهاي   بر اساس محاسـبات برنامـه توسـعه سـازمان ملـ     . است
افـزايش داشـته    -درصـد  1.6يا به طور ميانگين سـاالنه   -درصد 67شاخص توسعه انساني ايران 

در طول مدت مشابه براي ساير كشورها با توسعه باال، متوسط ساالنه كسب شـده تنهـا در   . است
در مـورد كـل كشـورها    . درصد 0.73يعني تقريبا  -حدود نصف ميزاني است كه ايران رشد كرده

اين نشان مي دهد كـه در ايـن سـالها سياسـتهاي     . درصد است 0.96ميانگين كمتر و در حدود 
  . ايران براي ارتقاي توسعه انساني هم مناسب و هم قابل توجه بوده است

اين گزارش همچنين نشان مي دهد كه ايـران دومـين مقـام را در كـاهش كمبـود شـاخص       
 1990سال در بين سـالهاي   22كشورهاي در حال توسعه دارد؛ در طول  توسعه انساني در ميان

در توضـيح ارتقـاي   . تنها كشور كره در اين شاخص وضعيتي بهتر از ايران داشته است  2013تا 
  .ايران در اين گزارش، اجزاي شاخص توسعه انساني مورد بررسي قرار گرفته است

. اسـت » زندگي سالم و طـوالني «اولين جزء از شاخص توسعه انساني : 1زندگي سالم و طوالني -
آمـار  . برنامه توسعه سازمان ملل در اين زمينه اميد به زندگي در بدو تولد را محاسـبه مـي كنـد   

سـال افـزايش يافتـه     73بـه   51نشان مي دهد كه اين شاخص در مورد ايران طي اين سـالها از  
  . است

معيار سـالهاي مـورد انتظـار تحصـيل     . وم دسترسي به دانش است جزء د: 2دسترسي به دانش -
سال است كه دستاوردي قابل مالحظـه بـه شـمار     14.4به  8.7ايران ركورد دار افزايش از . است

  .مي رود
 "استاندارد مناسـب و معقـول زنـدگي   "سومين جزء يك : 1استاندارد مناسب و معقول زندگي -

  .بهبود قابل توجهي داشته است ايران در زمينه اين شاخص هم. است

                                                                                                               
1. along& health life 

2. access to knowledge
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نـرخ بيكـاري بـه    . با اين حال از نظر اين گزارش چالشهاي مداومي هم براي توسعه وجود دارنـد 
. ايران با طيف وسيعي از چالشهاي توسـعه هـم روبروسـت   . همراه تورم چالشهاي موجود هستند

شـكالت بـه شـمار مـي     فقر، تخريب محيط زيست و آمادگي براي مقابله با سوانح از جمله اين م
ايران به لحاظ منابع طبيعي و حفاظـت از تنـوع زيسـتي و    . آيند كه خالف اخالق و عدالت است

حيات وحش بسيار غني است و زندگي وحش يكي از مهم ترين چالشهاي اين كشـور در زمـان   
بـه   2013در سـال   گـزارش توسـعه انسـاني    همچنـين . تغييرات آب و هوايي به حساب مي آيد

  .در كشور ايران اشاره دارد كه در آنها نابرابري جنسيتي مشاهده مي شود  يمناطق
در زمينه توسعه پايدار بررسي شاخصهاي موجود در برنامه توسعه سـازمان ملـل گويـاي آن    

در ميان كشـورهاي   2011است كه كشور ايران در زمينه شاخص توليد ناخالص داخلي در سال 
سـرانه ايـران    GDPامـا  . ندونزي درآمدي بيشتر از ايـران دارنـد  اسالمي تنها دو كشور تركيه و ا

را در ميـان كشـورهاي    13را در بين كشورهاي دنيا و رتبه  74دالر بوده است كه رتبه  10462
دالر رتبـه اول دنيـا را بـه خـود      77987در ميان كشورهاي اسالمي كشور قطر با . اسالمي دارد

. مـي باشـد   9و امـارات متحـده عربـي     6ونئي دارالسالم ، رتبه بر4اختصاص داده و رتبه كويت 
  .است كه كشور ايران به آن نزديك است 10103متوسط اين رقم در دنيا 

در زمينه توسعه پايدار محيط زيست چهار شاخص استفاده از انرژي هاي فسـيلي و تجديـد   
  .ته استپذير و تغيير در نواحي جنگلي و سهم زمينهاي كشاورزي مورد برسي قرار گرف

درصد از انرژيهـاي   0.5درصد از انرژيهاي فسيلي و تنها  99.5به ميزان  2009ايران در سال 
درحالي كه برخي از كشـورهاي اسـالمي ماننـد عمـان، قطـر،      . تجديد پذير استفاده نموده است

از انرژيهـاي  % 10و برخـي ديگـر ماننـد موزامبيـك، كمتـر از      % 100كويت، عربستان و امـارات  
البته قابل ذكر است كه آمار نشان مي دهد كه كشورهايي كه كمتـر از  . استفاده كرده اند فسيلي

از انرژيهاي فسيلي استفاده مي كنند اكثرا در گروه كشورهاي با توسـعه انسـاني پـايين يـا     % 50
% 50توسعه انساني پايين جز پاكستان و سـنگال كمتـر از   متوسط قرار دارند و تمامي كشورهاي با 

  .نرژيهاي فسيلي استفاده مي كننداز ا
تغييري در نواحي جنگلي خود صـورت نـداده    2009ايران جزء كشورهايي است كه در سال 

  .است

                                                                                                               
1. a decent standard of living 
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در ايـران نزديـك بـه    ) نسبت زمينهاي زير كشت به كـل زمينهـا  (ميزان زمينهاي كشاورزي 
برخي كشـورها   و در% 80است اما در برخي از كشورهاي اسالمي مانند نيجريه و عربستان % 30

  .مي باشد% 10مانند مصر، قطر، عمان، امارات و ليبي زير 
را  51است كه رتبـه   48در مورد كشور ايران  1شاخص ميزان رضايتمندي عمومي از زندگي

ميزان اين شاخص در ايران پايين اسـت چراكـه حتـي از متوسـط     . در ميان كشورهاي دنيا دارد
االترين رضايتمندي عمومي از زندگي در دنيا در كشـور  ب. كمتر مي باشد) 5.3(كشورهاي جهان

مشـاهده مـي شـود و در ميـان كشـورهاي اسـالمي كشـورهايي چـون          7.8دانمارك بـا سـطح   
از ايران رتبـه  ) 5.2(و لبنان) 5.3(، پاكستان)5.8(، مالزي)6.7(، عربستان)6.9(، عمان)7.2(امارات

  .بهتري دارند
نشانگر آن است كه رتبه ايران در زمينـه ايـن    2ماعبررسي شاخص ميزان رضايتمندي از اجت

ميزان رضـايتمندي از اجتمـاع   . است كه بازهم از متوسط جهاني پايين تر مي باشد 54شاخص 
و ميـزان آن در كشـورهاي اسـالمي ماننـد      79است درحالي كه متوسط جهـاني   76.3در ايران 

گفتنـي اسـت   . بـاالتر از ايـران اسـت    )87.3(، و مالزي)89.9(، عمان )90.4(، قطر)93.8(امارات 
  . مي باشد) 97.5(باالترين ميزان اين شاخص در كشور تركمنستان 

   
  نتيجه گيري

 و بـوده اسـت   منـد  عالقه بهبود و تكامل به فطري طور به در طول تاريخ، از ابتداي آفرينش، بشر
توسعه اقتصادي اصطالحي است كه از دهه چهـل مـيالدي در   . مي كند كوشش دائم راه اين در

اقتصاد رواج يافته است و مي توان آن را فرايند تغيير از وضع موجـود بـه سـمت وضـع مطلـوب      
بنابراين بسياري معتقدند . هيچ توافقي درمورد اينكه شرايط مطلوب چيست وجود ندارد. دانست

                                                                                                               
صفر  هاييك نردبان را با پله: آيددست ميه اين شاخص از طريق پاسخ مردم به اين سوال موسسه نظرسنجي گالوپ ب .1

فرض كنيد باالي نردبان بهترين و پايين نردبان بدترين زندگي ممكن را براي شما نشان . تا ده تصور كنيد
داريد با فرض اينكه باالرفتن از پله ها تصور شما از  شما فكر مي كنيد اكنون روي كدام پله از نردبان قرار. دهد مي

زندگي بهتر مي شود و با پايين آمدن از پله ها تصور شما از زندگي بدتر مي شود؟ كدام پله به احساس شما 
 نزديكتر است؟

فكر مي كنيد درحال حاضر شرايط اقتصادي در «درصدي از افراد كه به اين سوال موسسه نظرسنجي گالوپ  .2
-پاسخ مثبت داده» شهر يا ناحيه اي كه شما در آن زندگي مي كنيد، به طور كلي، رو به بهبود است يا بدتر شدن؟

 .اند
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جامعه مي تواند بر اساس اصول و ارزشهاي خـويش  بنابراين هر . كه توسعه مفهومي ارزشي است
توسعه پايدار نيز چنـين اسـت و مـي توانـد بـر      . شرايط مطلوب و مسير حركت را مشخص سازد
از طـرف ديگـر برخـي از معيارهـا و شاخصـهاي      . اساس معيارهاي جامعه مورد تعريف قرار گيرد

با فرهنگ و دين كليـه جوامـع   تعريف شده براي توسعه را مي توان يافت كه جامعيت همخواني 
دستيابي به رفاه مطلق مادي از نظـر اسـالم بـراي انسـان      براي هدف توسعهبراي مثال . را ندارد

بلكه رفاه مادي به صـورت ابـزاري    نيست؛كمال مطلوب نبوده و هدف از آفرينش و خلقت انسان 
 معنـوي،  و مـادي  رفـاه  كـه  اسالم شكبي .گر مي شود جلوه انسانيبراي رسيدن به اهداف عالي 

 نظـر  در پايـدار  توسـعه  كنار در را اخالق و عدالت است، خواستار هم كنار در را اخروي و دنيوي
و  مسـاله عـدالت اقتصـادي    .دهـد مـي  قـرار  بررسـي  مـورد  هم كنار در را مفهوم هرسه و گرفته

امكـان سـازگاري   وجود دارد و قاعده عـدالت  هاي متعارض زماني مطرح است كه خواسته اجتماعي
   .متفاوت را فراهم مي سازد يهاميان خواسته

 و رفـاه  فقـط  توسعه و توسعه پايـدار  كلي مفهوم -به عنوان دين خاتم و جامع -اسالم نظر از
 بـين  و دارد مـدنظر  را جهـان  دو هـر  در رفاه بلكه نمي كند، وجو جست را جهان اين در آسايش

 كـه  شـرطي  به است اصلي محور اخالق و در اين مباحث، عدالت .ندارد وجود فرقي هيچ دو اين
  .گيرند كار به خود  روزانه زندگي در را اسالمي هاي آموزه مسلمانان

توسعه پايدار بايد به طريقي انجام شود كه بهبود براي نسل فعلي بدون محروم كـردن نسـل   
دي بايد آموزش و درك الزمـي در  به انسان به عنوان يك عامل اقتصا. هاي آينده به ارمغان آورد

خصوص توسعه پايدار داده شود، كه شامل هر دو جنبه هاي مادي و غير مـادي زنـدگي انسـان    
اسالم مجموعه اي از دستورالعمل ها براي توسعه پايدار داده است كه تحقق هر دو جنبـه  . باشد

توسعه پايدار، يكي ديگر  حفظ. مادي و رفاهي زندگي براي نسل هاي فعلي و آينده را در بر دارد
از چالشها است، با اين حال، اسالم دستورالعمل هايي را براي حفـظ توسـعه پايـدار ارائـه كـرده      

دهد كه شـامل مفهـوم، اصـول و    براي توسعه اقتصادي پايدار ارائه مياسالم يك رويكرد جامع . است
جامع را درك كنند تا بتواننـد   سياستگذاران و اقتصاددانان بايد اين رويكرد. باشدمديريت آن مي

ايـن  . به تدوين سياست هاي اقتصادي و برنامه هايي كه مطابق با الزامات اسالم اسـت بپردازنـد  
كار تضمين خواهد كرد كه توسعه اقتصادي شيوه اي مناسب را در پيش گيرد كه در آن منـافع  

مهمتر از همه، . اشدهمه طرف هاي مرتبط، يعني انسان، حيوان و محيط زيست محافظت شده ب
  .مسيري كه خداوند قرار داده است در توسعه اقتصادي مشاهده خواهد شد
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 ارزشـهاي  بـه  توجـه  عدم و مسؤوليتي بي زيست، محيط تخريب اصلي دليل به نظر مي رسد
 و معيارهـا  در اساسـي  تغييرات افراد به منظور اعمال سازي لذاآگاه. است انساني اخالقي و واالي

مسلمانان بايد براي قـرار نگـرفتن در   . امري ضروري به نظر مي رسد پايداري تحقق يبرا ارزشها
و ساير موجودات نسبت به محيط ) هاي آيندهخصوصا نسل(زمره ظالمان از حقوق خود، ديگران 
 زيسـت،  محـيط  زمينه در مردم عمومي براي مثال آموزش. زيست آگاه شوند و به آن عمل كنند

 قـرار  تبليغي و مدارس و مراكز علمي و دانشـگاهي  مراكز و گروهي هاي رسانه كار دستور در بايد
 و قـانون  هـيچ  گـردد؛ چراكـه   اصالح طبيعت به نسبت افراد رفتار و نگرش طريق، اين از تا گيرد

 نتيجـه  هـا ايـن آگـاهي   .نمايـد  مجبـور  زيست محيط به گذاردن احترام به را افراد نمي تواند نگهباني
  . است باره اين در ديني تعاليم آموزش

از بين بردن فقر، بهبود توزيع درآمد، گذار جامعه از رشد اقتصادي مبتني بر مصرف بي حـد  
به پيشرفت بهبود كيفيت زنـدگي مبتنـي بـر اسـتفاده      -خصوصا در منابع تجديدناپذير -و حصر

ـ     ... بهينه تر از منابع در دسترس، و  ه و اخالقـي  همگي جهت رسـيدن بـه توسـعه پايـدار عادالن
اسالمي ضروري است كه اسالم وظيفه آن را عالوه بر دولت بر گردن آحاد افراد جامعـه اسـالمي   
. قرار داده است و بهبود آنها را شاخصي در زمينه دستيابي به عدالت و اخالق اسالمي مـي دانـد  

 ت،زيسـ  محـيط  دانشـمندان  و دينـي  رهبـران  بين عميق همكاري پايداري، به رسيدن لذا براي
 .ضروري مي نمايد سياستگذاران و آموزشي كارشناسان اقتصاددانان،

 

   منابع

 .قرآن كريم .1

 .نهج البالغه .2

بانكـداري اخالقـي و بانكـداري اسـالمي؛     ؛ )1392(محمدعلي آقاجـاني؛  و آقاجاني، معصومه  .3

 .نخستين كنفرانس ملي توسعه مديريت پولي و بانكي؛ تهران

 :تهـران  ؛ترجمه غالمعلـي فرجـادي   ؛اقتصادي در جهان سومتوسعه ؛ )1369(تودارو، مايكل؛  .4

 .1سازمان برنامه و بودجه، ج
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فتـه از  ؛ برگر2542عدالت از منظـر اقتصـاد اسـالمي؛ كـد گـزارش     ؛ )1390( ؛زهره ،حيدري .6

  .سايت تبيان

نقش بستر سازي اخالقي در توسعه اقتصادي؛ اقتصاد اسـالمي؛  ؛ )1385(خاندوزي، احسان؛  .7

 .سال ششم

،  ران ه ت  اه گ شـ  دان : ران ه ت ؛شرح غررالحكم و دررالكلم ؛) 1342( ؛د م ح م   ن دي ال ال م خوانساري، ج .8

 .1اپ، ج و چ  ارات ش ت ه ان س مؤس

اخالق بازرگاني و كسب و كـار از منظـر اقتصـاد و اقتصـاد اسـالمي؛      ؛ )1385(دادگر، يداهللا؛  .9

 .38پژوهشنامه بازرگاني؛ شماره 

تهـران، كـانون    ؛نگـاهي بـه اسـالم و توسـعه پايـدار     ؛ )1386( يداهللا؛ ،و دادگر باسديرباز، ع .10

  .انديشه جوان

ي جمهـوري  هـاي توسـعه از منظـر اسـالم، قـانون اساسـ       شاخصه ؛)1389(، عليرضا؛ رضايي .11

 .دو فصلنامه معرفت سياسي سال دوم، شماره اول ؛)ره(اسالمي ايران و امام خميني 

مؤسسـه علمـي    :م ق  ؛ي خ ي ا شـ  درضـ  ي م ح  ترجمه ؛الحكمه ميزان ؛)1377( ؛شهري، محمد  ري .12

 .3، ج فرهنگي دارالحديث، سازمان چاپ و نشر

 ؛اقتصـاددانان و انديشـمندان معاصـر    مباني عدالت اقتصادي در آراء ؛)1385( ؛زيوري، عطيه .13

  .چهره، دانشگاه تهرانپايان نامه كارشناسي ارشد، به راهنمايي دكتر محمد خوش

درآمدي بر عدالت اقتصـادي در الگـوي ايـده آل اقتصـاد      ؛)1388( ؛سميعي نسب، مصطفي .14

 .10فصلنامه برداشت دوم، شماره  ؛اسالمي

  .انتشارات دانشگاه بهشتي :تهران ؛ماقتصاد صدر اسال ؛)1374( ؛صدر، سيد كاظم .15

انتشـارات جامعـه    :، قـم 2ج  ؛ترجمه اسـپهبدي  ؛اقتصاد ما ؛)1360( ؛صدر، سيد محمد باقر .16

 . مدرسين حوزه علميه قم

دانـش   ؛عدالت وجايگاه آن در اسالم از ديـدگاه شـهيد مطهـري    ؛)1385( ؛صيادنژاد، عليرضا .17

 .8پژوهان، شماره 

بررسي نقاط مشترك و تمايز آن با : بانكداري اخالقي ؛)1391(؛ طالبي، محمد وحسن كياني .18

 .بانكداري اسالمي؛ بيست و سومين همايش بانكداري اسالمي
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تحليلي بر بازارهاي اخالقي و توسعه پايـدار؛   ؛)1392(فرزانه مافي؛ و  طباطبايي يزدي، رويا  .19

به تـاريخ   2838ماد، شماره روزنامه اعت و ؛ پژوهشكده پولي و بانكي80413: كد  ،1392نهم آذر 

 ).اقتصاد(، صفحه92/9/9

 المكتبـه  :تهران ،5 ج الحسيد، السيد تحقيق البحرين؛ مجمع ؛)1362( الدين؛ فخر طريحي، .20

 . المرتضويه

درآمدي بـر توسـعه پايـدار در عصـر ظهـور، فصـلنامه علمـي        ؛ )1384(فراهاني فرد، سعيد؛  .21

 .20هنگ و انديشه اسالمي، سال پنجم، شپژوهشگاه فر :پژوهشي اقتصاد اسالمي، تهران

 ؛مشكالت و راه هاي برون رفت از منظـر اسـالم  : محيط زيست؛ )1385( ؛فراهاني فرد، سعيد .22

 .اقتصاد اسالمي؛ سال ششم

توسـعه پايـدار در كشـورهاي اسـالمي؛ اقتصـاد      ؛ )1383(سعيد و محمـدعلي؛   ،فراهاني فرد .23

  .اسالمي؛ سال چهارم

 .العربي التراث االحياء دار :لبنان المحيط؛ القاموس ؛)1412( يعقوب؛ فيروزآبادي، .24

 .دانشگاه صنعتي شريف :تهران ؛انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار ؛)1386( ؛.عباسپور، م .25

چهارچوب اسالمي دستيابي به توسعه اقتصـادي   ؛)1382( يداهللا؛ ،و دادگر باسعرب مازار، ع .26

  .دفتر نشر معارف :مجموعه مقاالت دومين همايش اسالم و توسعه، تهران ؛پايدار

 67شماره  ،اقتصادي –؛ اخالق و اقتصاد؛ نشريه اطالعات سياسي )1372(غني نژاد، موسي؛  .27

 .68و 

  .انتشارات صدرا ؛پيرامون انقالب اسالمي؛ )1368(؛ مطهري، مرتضي .28

 .انتشارات صدرا ؛سيري در نهج البالغه؛ )1369( ؛مطهري، مرتضي .29

 .تهران، انتشارات صدرا ؛اسالم و مقتضيات زمان ؛)1372( ؛مطهري، مرتضي .30

 .انتشارات صدرا ؛بيست گفتار؛ )1-1373( ؛مطهري، مرتضي .31

 .انتشارات  صدرا ؛بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسالمي؛ )2-1373( ؛مطهري، مرتضي .32

 .تهران، انتشارات صدرا ؛ياي بر جهان بيني اسالم مقدمه ؛)1375( ؛مطهري، مرتضي .33

 .انتشارات صدرا :، تهران16 و 1ج  ؛مجموعه آثار ؛)1377( ؛مطهري، مرتضي .34
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انتشـارات   :تهـران  ؛بررسي اجمالي مباني اقتصـاد اسـالمي   ؛)هـ ق 1403( ؛مطهري، مرتضي .35

 .حكمت

 اقتصاد اخالقي، مباني بينشـي، آمـوزه هـا و آثـار؛ اقتصـاد     ؛ )1386(معصومي نيا، غالم علي؛  .36

  .26اسالمي؛ سال هفتم؛ شماره 

 ؛فـرد  ترجمه سعيد و محمـد فراهـاني   ؛توسعه پايدار در كشور اسالمي؛ )1384(منذر، كهف؛  .37
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