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 نقش اخالقی و عملکرد دولت در برنامه پنجم توسعه کشور
 

 1زاده پرویز رستم
 2 مجتبی پناهی

 

 30/1/1395تاريخ پذيرش:   22/11/1394 تاريخ دريافت:
 

 چکیده
و تعریف واحدی از توسعه وجود ندارد. توسعه از دیدگاه  است هایی مواجه شدهاخیرا مفهوم توسعه با چالش

اسالمی نیز دارای تعریف خاصی است، مفهوم توسعه در اسالم به دو بعد دنیوی و اخروی بشر توجه دارد و 
شود. در تعریف جدید توسعه و همچنین توسعه مد نظر اسالم توجه صرف به تنها به جنبه مادی خالصه نمی

رفاَ اقتصادی جایی ندارد بلکه  هم به جنبه مادی و هم به جنبه معنوی بشر التفات دارد و مادیات و اهداف ص
های ها توسعه است. دولتدولت هایای در توسعه دارد. از طرفی یکی از دغدغهاخالق، نقش تعیین کننده

توانند بسیار موثر اخالقی غنی اسالمی می -اسالمی نیز برای دستیابی به توسعه با توجه به نظام ارزشی
 باشند.

 گیریپذیرد و دین در شکل در این مقاله، با تاکید بر این که توسعه از نظام ارزشی و اخالقی جامعه اثر می
اخالقی و به تبع آن در توسعه موثر است، وظایف اخالقی دولت اسالمی در توسعه مورد بررسی  -نظام ارزشی

ری اسالمی ایران در برنامه پنج ساله پنجم توسعه در این حوزه قرار گرفته و همچنین عملکرد دولت جمهو
مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، آمار عملکرد هفت شاخص مهم برنامه پنجم شامل 

ایرانی، بازارکار، توزیع درآمد، آموزش و پرورش، حقوق شهروندی، محیط  -فرهنگ اسالمیهای شاخص
 آوری شده و تحلیل صورت گرفته است.ماعی جمعزیست و تامین اجت

  

 اخالق، توسعه، دین، دولت اسالمی، نهاد واژگان کلیدي:

 JEL:.z1, z12, z18طبقه بندي 

 

  

                                                                                                                   
 Parvizrostamzadeh@shirazu.ac.ir                . استادیار بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز )نویسنده مسئول( 1

 m.shariatjavid@gmail.com                                 . دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شیراز 2
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 مقدمه -1

های پیشرفت و توسعه در تمام بعدها، اعم از سیاسی، اجتماعی، پیشرفت اقتصادی و رسیدن به قله

است.  ها و جوامع گوناگون به ویژه طی چند قرن اخیر بودههای ملتفرهنگی و اقتصادی، از دغدغه

اند. اما توسعه مطلوب چیست؟ تا ها نیز همواره  به دنبال راهی برای رسیدن به توسعه بودهدولت

شد و پیش از دهه هفتاد میالدی توسعه امری اقتصادی و مساوی با رشد تولید ملی تلقی می

شد. در چنین فضایی به ترین شاخص توسعه قلمداد میشاخص رشد تولید ناخالص ملی عمده 

شد و بعضاَ این مفاهیم ضد توسعه نیز های اخالقی و انسانی توجه نمیمفاهیم معنوی و ارزش

شد. این نگرش به فرآیند توسعه و همچنین در نظر نگرفتن عوامل اجتماعی، فرهنگی، قلمداد می

های توسعه و همچنین آسیب رساندن به ن برنامهتاریخی و نهادی در توسعه باعث شکست خورد

ها برطرف شود و مفاهیمی های بعدی توسعه سعی شد این کاستیمحیط زیست شد. در برنامه

 مانند اخالق، آزادی، ارزش، وارد تعریف توسعه شد. 

اخالقی غنی اقتصادی است، پس مفاهیم  -از آنجا که دین اسالم نیز سرشار از منابع ارزشی

های اسالمی کمک تواند به عنوان یک منبع نظری غنی به توسعه کشوری و اقتصادی اسالم میاخالق

های اخالقی است که عمل به آنها کشور را به سوی توسعه کند. متون اسالمی سرشار از آموزه

ساخت عواملی مثل کار و تالش، تجارت، انفاق، کسب دانش،  اجتماعی رهنمون خواهد -اقتصادی

 ورزی و سود رساندن به مردم از مواردی است که در اسالم به آنها توصیه شده است.توسعه کشا

دولت در به وجود آوردن یک بستر و محیط اخالقی در ایجاد توسعه مطلوب اسالمی نقش 

ها و هدایت نظام تولید گذاریدهی سرمایهپررنگی دارد. اختیارات دولت در تدوین قوانین برای جهت

ی نظارت و ی توزیع مواد اولیه و منابع ثروت طبیعی و نحوههایی در زمینهصمیمکشور و اتخاذ ت

های اجتماعی، آموزش و کنترل بر این امور همچنین در بخش فرهنگ، تعلیم و تربیت، شبکه

پرورش و ... همه در قلمرو آزادی نظر قانون دولت اسالمی است و این همان عنصر دینامیک و فعال 

دهد تا نظام و پویای اهل بیت وجود دارد و اجازه میفقه ناب  و اقتصاد اسالمی و است که در حقوق

ها به حیات اسالمی همواره بتواند در سطح نظری و در میدان عمل متناسب و هماهنگ با واقعیت

( و 179، ص 1384خود ادامه دهد و جوابگوی مسائل جدید در هر عصر و زمان باشد )خلیلیان، 

 هایاسالمی را در دستیابی به توسعه مطلوب کمک کند.  پس دولت با نهادینه کردن ارزشبتواند کشور 

 اخالق اسالمی در جامعه می تواند به فرایند توسعه کمک کند.

در این مقاله، ابتدا پیشینه تحقیق آورده شده، سپس تعاریفی از اخالق، توسعه و نهاد بیان 

های و توسعه مطرح گردیده سپس به بررسی برخی از آموزهشود و ابعاد مختلف رابطه بین اخالق می

. همچنین عملکرد اخالقی دولت جمهوری شوداخالقی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی پرداخته می
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 گیرد و در آخر هم نتیجه گیری  و منابع آورده شده است.اسالمی ایران مورد بررسی قرار می

 

 پیشینه تحقیق -2

ضعف فرهنگ اقتصادی و تاثیر آن بر توسعه "در پایان نامه ای با عنوان ( 1379ساعی و حیدری )

اند ضمن تعریف فرهنگ و توسعه، کوشیده "های توسعه نیافته )با تاکید بر ایران(اقتصادی در کشور

های فرهنگی ورها و باکه جایگاه فرهنگ را در توسعه اقتصادی روشن کنند و سپس به ویژگی

اند که اگر ایران خواهان فرهنگ اقتصادی و فرهنگ صنعتی توسعه پرداختهمناسب جهت رسیدن به 

کوشی، کار و کوشش دسته است، باید زندگی براساس و محور فعالیت، روحیه انظباط، سخت

 خواهد بود.ن در غیر این صورت شاهد توسعه نگری باشد؛جمعی، صرفه جویی و آینده

ضمن تعریف  "سالم و فرهنگ توسعه اقتصادیا"ای تحت عنوان ( در مقاله1380موسایی )

فرهنگ، توسعه و اسالم به بررسی رابطه بین فرهنگ و توسعه اقتصادی پرداخته و درصدد اثبات این 

 موضوع است که آیا فرهنگ اسالم با توسعه در تعارض است یا خیر؟

یر آن بر های اخالقی اسالم و تاثهویت دینی و آموزه"( در مقاله 1387غفاری و کریمی )

اند به طور اجمال نقش فرهنگ ناب اسالمی را در کوشیده "رفتارهای اقتصادی در فرایند توسعه

سازی عنصرهای الهام بخش توسعه و پیشرفت همه مبارزه با توسعه نیافتگی و تشویق به فراهم

 جانبه و پایدار بررسی کنند.

های اسالمی تالش کرده است اثر وزه( در مقاله اخالق داد و ستد از دیدگاه آم1385ایروانی )

 های اخالق اسالمی را بر رونق و بهبود داد وستد بیان کند.آموزه

های ( در کتاب فرهنگ و توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی برخی از جنبه1375عزتی )

دنیاگرایی دوستی، اخالقی را که بر توسعه اثر دارد همانند: اخالق کار، اخالق مدیران، برادری و نوع

 کند.و... را مطرح می

به  "نقش بانکداری اسالمی در توسعه اقتصادی"( در مقاله saleemshahid, 2007سالم شهید)

 کند.های اخالق اسالمی در بانکداری و توسعه اقتصادی اشاره مینقش آموزه

 

 نقش اخالق در دين و اقتصاد -3

های مختلفی ارائه شده است. در فارسی و عربی واژه اخالق جمع خلق است و در برای اخالق تعریف

دانند که برند. در مفهوم آن را یک صفت نفسانی پایدار، میبه کار می ethicsانگلیسی واژه 

های خاصی است که حتی گاهی بدون فکر و اندیشه و از روی عادت از انسان سر دهنده رفتارشکل

م است این است که اخالق و نظام اخالقی اسالم ابزاری برای دستیابی انسان به زند. آنچه مسلمی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             3 / 29

http://mieaoi.ir/article-1-323-fa.html


 نقش اخالقي و عملکرد دولت در برنامه پنجم توسعه کشور / پرويز رستم زاده و مجتبي پناهي                         112

اهداف عالیه حیات دنیوی و اخروی مطابق نظر دین است. یعنی اخالق نیز ابزاری برای حرکت 

انسان بسوی هدف عالی خدا گونه شدن است. اخالق در اسالم ابزاری است که در ساماندهی همه 

شود. چون هدف عالی تحقق زندگی مطلوب در دنیا و آخرت ز آن استفاده میهای انسانی افعالیت

 (.1387است این ابزار نیز باید در راستای آن به کار برود )عزتی، 

اخالق و دین ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. زندگی اخالقی اساساَ بدون زندگی دینی امکان پذیر 

گفتن دارد. اهمیت اجتماعی، اقتصادی دین اساساً  نیست، در سایه دین است که اخالق حرفی برای

است و پذیرش این  کند، نهفتههای اخالقی که دین آن را ایجاد میدر پذیرش اجتماعی ارزش

ای برای تضمین آرامش و امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. بعد ها خود به خود پایهارزش

اند که تحقق تعالی اخالقی و همبستگی یجه رسیدهاز بررسی گسترده تاریخ، به درستی به این نت

 دار آن است ممکن نیست.اجتماعی بدون حمایت اخالقی که دین عهده

دین به طور کلی و اسالم به طور خاص از جمع سه عنصر عقیده، اخالق و احکام تشکیل 

دتی خود با باشد. زیرا بخش عقیترین بخش آن میترین و کارسازشود که بعد اخالقی فراگیرمی

های اخالقی، ارزش واالیی قائل است شاید به همین فلسفه اخالق سروکار دارد و برای تربیت انسان

ام )انما بعثت کند که برای پایداری مکارم اخالقی مبعوث شدهعلت باشد که پیامبر اسالم تصریح می

، خود ابزار تحقق اهداف التمم مکارم االخالق(. یعنی بعثت که یکی از ارکان اعتقادات دینی است

 (.1385است )دادگر، اخالقی واقع شده

ای دارد، آنچنان که اهداف شارع اسالمی رساندن در نظام اقتصادی اسالمی اخالق جایگاه ویژه

ها به حد اعالی مکارم اخالقی است که البته این موضوع درباره نظام اقتصادی متعارف نیز انسان

تصاد در ساحت فلسفه اخالق، رشد پیدا کرده و علمی اخالقی در نظر صادق است و اساساً دانش اق

ای از ها اگر چه همچنان به اقتصاد به عنوان شعبهشود. با پیدایش سوداگران و فیزیوکراتگرفته می

شد اما به تدریج زمینه جدایی اخالق از اقتصاد پدید آمد. پس از مارشال و با اخالق نگریسته می

گرایی و اهمیت یافتن کاربرد ریاضیات در اقتصاد، فاصله میان اخالق و ه اثباتغالب شدن اندیش

وران اقتصاد، دانش اقتصادی را به عنوان تر شد، به طوری که برخی اندیشهاقتصاد به تدریج گسترده

 ند.ابرد وصف کردهدانشی که از فقر بنیادی رنج می

اقتصاد متعارف پس از گذشت سالیان دراز، امروز ای از اخالق بوده و پس علم اقتصاد ابتدا شاخه

برد. و اگر بخواهیم نسبت علم اقتصاد و اخالق را بهتر بیان کنیم این موضوع از فقر اخالقی رنج می

گردد. ریشه یونانی اقتصاد )اکونوموسی( که به عصر افالطون و ارسطو به زمان یونان باستان بر می

ی امور زل است که اصوالً معجونی از اخالق و سیاست برای ادارهشود به معنای تدبیر منمربوط می

 (.1385معیشت است و در کتاب سیاست ارسطو طراحی شده است )ارسطو، 
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توان از اندیشه ای چون شومپیتر معتقد است که ایدئولوژی را هم نمیاقتصاددان برجسته

که خود از اقتصاددانان مشهور  اقتصادی جدا ساخت تا چه رسد به اخالق و مذهب. پروفسور هایک

نئوکالسیک است، توجه به پیوند اقتصادی با فلسفه حقوق و اخالق و سیاست و حتی تاریخ را برای 

داند و تصریح می کند، اقتصاددانی که فقط اقتصاد بداند، اقتصاددان خوبی خود اقتصاد کارساز می

ها نیز ید اقتصاددانان حتی از تعصبات آنکند که نظریات و عقانیست. جون رابینسون نیز تصریح می

است و یا شما را. گوید تعصبی ندارم، یا خود را گول زده باشد و اگر اقتصاددانی به شما میجدا نمی

دهد که علوم بدون عناصر او در فصلی از کتاب خود تحت عنوان علم، اخالق و متافیزیک ادامه می

 (.1385بود )دادگر،  دریافت نخواهندمتافیزیکی و اخالقی به طور کامل قابل 

ها نسبت به اخالق متفاوت است و هر مکتبی با توجه به جهان بینی و نظام ارزشی که نگرش

کند، به همین جهت نظام کند یا نمیدارد، تعریفی از اخالق را دارد و امری را اخالقی قلمداد می

خاص نسبت به اخالق دارد و در قرآن و  اقتصادی اسالم نیز با پشتوانه نظام ارزشی اسالم نگرش

است. همانطور که گفته شد اخالق نقش پررنگی را در احادیث فراوانی نظام اخالقی توصیه شده

های اخالقی هستند که دولت اسالمی با های اسالمی دارای گزارهکند و آموزهحوزه اقتصادی ایفا می

های اخالقی در یک اقتصاد معه تسهیل دهد. گزارهتواند فرایند توسعه را در جاگیری آنها میبکار

توانند به اقتصاد کمک کنند تا مسیر توسعه را بپیماید. چون، در صورتی که امور اخالقی دینی می

پشتوانه عقیدتی و دینی داشته باشد نوعی مرکز انرژی زا برای کارآمد ساختن آن حاصل خواهد 

کند لذا همراهی دین با اخالق یک و تعهد ایجاد میشد. التزام به یک عقیده خاص نوعی وظیفه 

 (.1385افزاید )همان، پتانسیل جدید به کارآمدی می

 

 توسعه اسالمي و اخالق -4

نسل اول اندیشمندان توسعه در چارچوب مکانیکی پارادایم نئوکالسیک غایت توسعه را افزایش 

دانستند تولید ناخالص ملی میدرآمد سرانه واقعی و به تبع آن قدرت خرید از طریق رشد 

دومار، مدل دو بخشی لویئس، مراحل رشد رستو، فشار  -های رشد هارود(. مدل1،2001:24)میر

گذاری فیزیکی توجه خاصی داشتند. هایی بودند که به سرمایهرودن، همگی مدل -بزرگ روزنشتاین

های توسعه اقتصادی در برنامه ها در جریانگذاریبا این حال هنگامی که نتایج مطلوب از سرمایه

تر الزامات های جهان سوم به دست نیامد، نسل دوم اندیشمندان توسعه به بررسی دقیقکشور

مکاتب مختلفی پدید آمدند، که از  80و اوایل دهه  70توسعه پرداختند. در این میان در اواخر دهه 

دار مفهوم توسعه انسان بود عهجمله آنها مکتب نیازهای اساسی بود که به قول استرنیتن طلی

                                                                                                                   
1. meier 
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(. این رویکرد جدید به تدریج توجه را به سوی مسائلی فراتر از تولید 711: 1955، 1)استرنتین

های کالن و ناخالص ملی جلب کردند و به تدریج اندیشمندان توسعه ضمن فاصله گرفتن از الگو

ای بهداشت و آموزش توجه ویژههای فردی، خیال پردازانه به بحث بنگاه در سطح خرد، توانایی

گرفت های قبلی مورد غفلت قرار می(. در واقع آنچه در نظریه19-17: 2001مبذول داشتند )میر 

( که به تدریج توجه به 4: 1995، 2های انسانی بود )محبوب الحقها و مهارتها، بنگاهتوجه به نهاد

به تدریج تغییر کرد و توجه از رشد درآمد این سو جلب شد. همزمان با این تحول، غایت توسعه نیز 

 (.24: 2001سرانه به رشد کیفی، کاهش فقر، عدالت توزیعی و مباحث دیگر جلب شد )میر، 

 شود:اکنون چند تعریف جدید توسعه که به تعریف مطلوب این مقاله نزدیک است بیان می

بط مادی، معنوی و اجتماعی توسعه فرآیندی است که تحولی مداوم در ابزار، قوانین و روا -الف

حیات به منظور دستیابی به تکامل جامعه و اهداف انسانی ایجاد نماید. در این تعریف مفاهیمی اعم 

از حرکت، تحول، کمی و کیفی بودن، حرکت از یک نظام سنتی به یک نظام مدرن نهفته است. به 

است، به  شده دیگر در نظر گرفتهعالوه در این تعریف ابعاد مادی، معنوی و اجتماعی، در کنار هم

که تحول در روابط و قوانین و ابزار صرفاً مادی یا صرفاً معنوی، تکاملی را برای جامعه در پی طوری

نخواهد داشت، چرا که اگر توسعه را صرفاً تحول و ترقی در یک بعد خالصه کنیم، تکاملی را برای 

ی چنان چه در جامعه اروپایی شاهد آنیم و یا یک ایم و از انسان یک موجود مادانسان رقم نزده

ایم که اگر این مقصود است پیش از این به آن گرا، در قالب رهبانیت و تصوف ساختهموجود آخرت

ایم. در تعریف مذکور، هدف و غایت از توسعه مشخص و معلوم است و تحول خواسته دست یافته

اجتماعی، بلکه تکامل و ترقی در همه ابعاد به  شده نه به منظور تحقق اهداف مادی، معنوی و

منظور دست یابی به اهداف انسانی است. یعنی همه چیز در جهت تکامل و تعالی انسان باید انجام 

بگیرد و هر چه در این مسیر موجب نقیصه و خدشه در تعالی انسان و تکامل جامعه گردد، مشمول 

 (.108، ص 1378بود )اکبری، این تعریف و فرآیند نخواهد 

سازد، تا های گوناگون انسان را فراهم میتوسعه، فرآیندی است که زمینه شکوفایی استعداد -ب

با استفاده بهینه از منابع مختلف، بستر مناسبی برای رشد تولیدات ملی، هماهنگ با تأمین 

تکاملی شایسته خود های اصیل انسانی دیگر فراهم آید. در نتیجه افراد در این فرآیند، مسیر خواسته

کننده زمینه شکوفایی استعداد های این تعریف عبارتند از اینکه اوالً توسعه فراهمرا بپیمایند. ویژگی

های مادی و معنوی )جسمی و برای همه افراد جامعه است. ثانیاً در این فرآیند، تأمین خواسته

دار و هدف نهایی آن رآیندی است جهتباشد. ثالثاً توسعه فروحی( انسان در کنار یکدیگر مطرح می

                                                                                                                   
1. streeten 

2. MahbubUlHaq 
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بینی و فرهنگ اسالمی، کمال رسیدن انسان به کمال نهایی شایسته مقام اوست که بر اساس جهان

باشد و با شکوفا گردیدن و به فعلیت رسیدن کلیه استعدادهای درونی نهایی انسان، قرب الهی می

 (.22، ص1381گردد )خلیلیان، اشکذری، انسان محقق می

نفسه  ای چند بعدی است و فیتوسعه به عنوان یک مفهوم متعالی دستاورد بشری و پدیده -ج

گردد، آید. توسعه به دلیل اینکه دستاورد انسان محسوب مییک مسلک )ایدئولوژی( به حساب می

در محتوا و نمود دارای مختصات فرهنگی است و بر تحول ارگانیک داللت دارد، هدف از توسعه 

شود. بنابراین توسعه دستیابی فزاینده ای است که توسط فرهنگ تعریف میندگی پر ثمرهایجاد ز

 های فرهنگی، اجتماعی خود است. این مفهوم بر معانی زیر تأکید دارد:انسان به ارزش

شود. ها مربوط میاوالً توسعه یک فرآیند است نه وضع ایستا. ثانیاً این فرآیند در نهایت به ارزش

های مردمانی است که متعلق به جهان غرب یا هر جهان دیگری نیست ها، ارزشاین ارزش ثالثاً،

داند که (. میسرا، در واقع توسعه را فرآیندی می6، ص 46)میسرا، مجله گزیده مسایل اقتصادی، ش 

شود و از این رو به نظر وی باید، توسعه یک کشور های ذاتی انسان میسبب شکوفایی کامل توانایی

ها، مذاهب، های سه گانه حقیقت، خوبی و زیبایی را دنبال کند؛ از این سه مقوله از نگرشهدف

های متفاوتی متصور است. از این رو توسعه ای که بخواهد بر های مختلف، برداشتعقاید و فرهنگ

اساس این سه رکن صورت گیرد مدل و الگوی آن نه وام گرفتنی است و نه تحمیل کردنی، بلکه 

 (.11، ص1374تنها توسط هر قوم و ملتی ساختنی است )ستاری فر، 

نظر است و توسعه اقتصادی را این گونه در تعریف دیگری جنبه اقتصادی توسعه بیشتر مد

ای است هاست و نتیجهتعریف کرده که، توسعه اقتصادی به معنی واقعی کلمه، محصول تالش انسان

های معقول را در ها و سیاستهای شخصی ایجاد شود و نهادهها و پروژتواند در سطح شرکتکه می

ها را کاهش کند تا هزینهیک محیط تولیدی توانمند، ایجاد کند. همچنین مدیران را تشویق می

تواند از بعد کند. نقش دولت اسالمی میها به توسعه اقتصادی کمک میدهند و این کاهش هزینه

تواند ها و اشخاص، مطالعه شود. این نقش میها، پروژههمه شرکتکاری برای گونه محیطایجاد این

های قوانین اجزای قرارداد و پاداش بازار توسعه سرمایه انسانی قابل عرضه در بازار، ایجاد و در حوزه

وری و بهبود دادن کارایی بازار هایی برای افزایش بهرهگرا معیارهای توسعهها و نهادارتقای سیاست

 (.171-170، ص 1388شود )منذر کهف، به نقل از:عزتی و همکاران، ادهنشان د

هایی که در اقتصاد توسعه جدید به گیریم که، گزارهبا عنایت به تعاریفی که بیان شد نتیجه می

 شود.هایی اخالقی فرهنگی هستند که در دین اسالم مشاهده میاست اصوالً گزارهآن توجه شده

های فرهنگی موثر در توسعه را که در اسالم وجود دارد د از پیش نیازبه طور مثال چند مور

توان به این صورت خالصه کرد: اعتقاد به مطلوبیت به دنیا در اسالم، اعتقاد به برخورد علمی با می
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ها و مسائل و اهمیت دادن به نقش عقل، اعتقاد به آزادی ابزار اندیشه، اعتقاد به برابر بودن انسان

به حقوق دیگران، اعتقاد به پذیرش نظم جمعی، اعتقاد به توسعه، عدم تعارض فرهنگی در احترام 

 (.1387جامعه )موسایی، 

های انسان از جمله رفتار اقتصادی وی از نظام توان گفت که، تمام رفتارتر میدر یک نگاه وسیع

ها ول رفتار اختیاری انسانای به نام توسعه که در واقع محصعقیدتی و ارزشی او متاثر است و پدیده

در ابعاد گوناگون به ویژه بعد اقتصادی است از این حکم مستثنا نیست، بنابراین توسعه به صورت 

ای از علل اقتصادی استوار است. پیوندی ناگسستنی با پدیده چند بعدی و پیچیده که بر مجموعه

علم اقتصاد در جایگاه یکی از ی های اخالقی دارد چنان که دربارهفرهنگ، اعتقادات و ارزش

 (.29، ص 1384توان همین سخن را گفت )خلیلیان،های علوم انسانی میشاخه

های ارزشی هر جامعه در آن نقش اساسی ایفا به همین جهت در تعاریف اخیر توسعه، دیدگاه

از  بینی مکاتب گوناگون و تعریفی کهمند بودن روش زندگی بر اساس جهانکند، زیرا ارزشمی

دهند متفاوت است. تعاریف جدید با محوریت انسان و مقام و منزلت و کمال و سعادت او ارائه می

( givenشده )های مورد قبول جامعه به صورت دادهانسان است و در آن اخالق، فرهنگ و ارزش

ای مورد ههای اعتقادی و مکتبی و ارزشبینی آموزهشود، بلکه افراد جامعه بر اساس جهانفرض نمی

های قبولشان، مسیر توسعه مطلوب و مورد نظر خود را تبیین و برای رسیدن به اهداف، راهبرد

 (. 43کنند )همان، صمتناسب با آن را ترسیم می

پردازیم، نظام اقتصاد اسالمی نگرش جامع به اکنون به بررسی توسعه مطلوب اسالمی می

تماعی، دنیایی و آخرتی انسان دارد و در صدد های مادی و معنوی و همه ابعاد فردی، اججنبه

رو کوشش برای رسیدن به رشد و های عقالنی و عاطفی اوست. از اینپاسخگویی به انواع خواسته

توسعه در ابعاد مذکور از یکدیگر تفکیک ناپذیر است. بر اساس بینش اسالمی محور تالش برای رشد 

المی، ارزش و کرامت انسان پایه و اصل قرار دارد و و توسعه و قلب آن، انسان است و در جامعه اس

 (.91شود )همان، ص کلیه قوانین با توجه به این اصل تدوین می

پذیرد به این معنا که با هدایت درست پس توسعه مورد نظر اسالم با محوریت انسان انجام می

روح او را همزمان فراهم  های مناسب رشد جسم وتوان زمینهها میهای بشر و تصحیح انگیزهاندیشه

 ساخت.

 بود:در نتیجه تعریف توسعه پیشنهادی مطلوب اسالمی چنین خواهد

گیری هایی منتهی شود که در آن، با بهرهتوسعه اقتصادی فرآیندی است که به تحول و جهش

های علمی پیشرفته، از های جامع نگر و عقالنی برآمده از حقایق هستی، فنون و روشاز اندیشه

منابع انسانی و مادی جامعه در جهت تامین رفاه بشر و دستیابی به کمال شایسته مقام انسان 
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 (.45استفاده بهینه صورت گیرد )همان، ص

ای هدف رشد و توسعه در مکتب اقتصادی اسالم، رسیدن به جامعهتوان گفت که، همچنین می

ی اقتصادی هدف نیست، بلکه است که در آن عدالت اقتصادی برقرار باشد. در اسالم توسعه

. پس توسعه رساندای است که جامعه را به هدف یعنی عدالت اقتصادی و اجتماعی میوسیله

ها و اخالق دارد. در ادامه به این موضوع بینی و ارزشمطلوب اسالمی ارتباط تنگاتنگی با جهان

وسیله ابزار اخالقی که شارع در تواند فرآیند توسعه را بکه دولت اسالمی چگونه می شودپرداخته می

 اختیارش قرار داده است، بهبود دهد.

 

 وظايف دولت اسالمي در ارتباط با توسعه -5

با بررسی سیر توسعه در اقتصاد متعارف به این نتیجه رسیدند که اخالق یکی از ارکان اساسی 

ها به حد اعالی توسعه است. از طرفی دین اسالم دینی است که وظیفه خود را رساندن انسان

ارزشی اسالمی  -های اخالقیداند، پس قطعاً دولت اسالمی باید با توجه به گزارهکماالت اخالقی می

 و نهادینه کردن آنها در جامعه گام در مسیر توسعه مطلوب بردارد.

امة فلیست تصلح الرّعیة الّا بصالح الوالة وال تصلح الوالة الّا باستق»فرمایند: حضرت علی )ع( می

شود و پایداری مردم در طریق حق امور مردم جز با شایسته بودن حاکمان اصالح نمی« : الرعیة

ای دیگر از ق(. این سخن امام همام را به گونه1404باعث اصالح زمامداران است )ابن ابی الحدید، 

گی شنویم که: دولت مسئول نهایی رشد و توسعه یا رکود و عقب ماندزبان داگالس نورث می

 (.9باشد )متوسلی، صها میکشور

( معتقد است امروزه اهداف توسعه گسترش یافته و شامل توسعه 1998) 1همچنین استیگلیتز

شود. به اعتقاد وی بهبود حکمرانی عامل اساسی تحقق پایدار و توسعه برابرخواه و مردم ساالر می

های رسمی و غیررسمی گرای جدید کیفیت نهاداین اهداف است. از سوی دیگر اقتصاددانان نهاد

 کنند.های توسعه پایدار قلمداد میترین موانع و محرکهمها را به عنوان مکشور

های دقیقی و قاطعی دارد و نخستین معیار این است اسالم در تعیین مشروعیت حکومت معیار

شود، مسئول گذار و منشا اصلی قانون شمرده میترین قانونکه حکومت در برابر پروردگار که بزرگ

اسی شریعت اسالمی رفاه و خوشبختی و توسعه یافتگی مردم است و از آنجا که یکی از اهداف اس

است به حکومت از جهت اخالقی و شرعی واجب است تا این رفاه را از طریق اقدام به تمام 

(. پس دولت اسالمی نقش اساسی در فرآیند 358: ص 1384های الزم محقق سازد )چپرا، تدبیر

کنیم. دولت اسالمی با اخالقی دولت را برجسته میهای توسعه دارد که در این نوشته بیشتر ابزار

                                                                                                                   
1. Joseph Stiglitz 
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تواند به فرایند توسعه کمک کند. نهاد عبارت است از مجموعه های اخالقی و مذهبی میتقویت نهاد

ای از قواعد قوام بخش مند می باشد. مثال آموزش نهاد است، زیرا مجموعهقواعد قوام بخشی که نظام

 اند.است که دارای نظام

تر اند یا به عبارت دقیقکند: نهادها قوانین بازی در جامعهادها را اینگونه تعریف مینورث نه

های دهند. نهاد از نظر نورث، به نهادها با یکدیگر را شکل میقیودی هستند که روابط متقابل انسان

سی، های رسمی مانند: مقررات، قانون اساشوند. از جمله نهادرسمی دسته بندی میرسمی و غیر

های اند. برخی نهادها در جامعه از مشروعیت باالیی برخوردارها و حقوق مالکیت. این نهادقرارداد

ها قوانین غیررسمی جامعه ها، اخالق، رسوم و ائدئولوژی. این نوع نهاداند از: هنجاررسمی عبارتغیر

 (.19-21: 1377آید )نورث، و بخشی از فرهنگ به حساب می

های تواند به وسیله نهادهای مبتنی بر اخالق اسالمی میگذاریبه وسیله قانوندولت اسالمی 

رسمی های غیرسازی و تعلیم و تربیت در بخش نهادهای اخالقی دین و فرهنگرسمی و بستر سازی

های اسالم، به نهاد اخالقی وفا و التزام به تعهدات تاکید شده به جریان توسعه کمک کند. در آموزه

است. از طرفی یکی از عوامل توسعه، سرمایه اجتماعی لف از آنها، مورد نکوهش قرار گرفته و تخ

های سرمایه اجتماعی اعتماد است. التزام به تعهدات و اعتماد نیاز به استفاده است و یکی از شاخص

کند تر میهای اقتصادی را رواندهد و مبادالت و فعالیتبر است را کاهش میاز مقررات را که هزینه

تواند یابد. پس این گزاره اخالقی می(. در نتیجه فرایند توسعه اقتصادی تسری می1393)آقانظری، 

 به توسعه کمک کند.

های معنوی ضرورت دارد که در اقتصادی برای تحکیم ارزش -اصالح ساختار نهادی اجتماعی 

یک هشدار دولتی  1942ر سال اجرایی شدن این مهم دولت نقش بسزایی را دارد، به طور مثال د

نصب شد، در نزدیکی مزرعه پنبه در خارج شهر کاریو چنین بود: از خیس کردن پنبه قبل از وزن 

اش زیان در این جهان و مجازات در جهان دیگر است. ما کردن بپرهیزید زیرا تقلب است و نتیجه

خست، تاکید بر صداقت در همه توانیم وظایف اسالمی معین را مانند: انفاق، محکومیت طمع و می

برداری مستقل از روابط، ممنوع کردن بهره و کاری، بهرهنوع رفتارها، پافشاری بر نوع درست تالش

های جدید ارتباطات که به طور سفته بازی، مخالفت با احتکار و انباشت ثروت و نظیر آن را با ابزار

، 1388یط تبلیغ کنیم )عزتی و همکاران، انبوه در دسترس هستند برای ایجاد شکل صحیحی از مح

های اسالمی (. دولت باید یک محیط اخالقی را حاکم بر اقتصاد کند که در آن محیط، ارزش40ص

رسمی اسالمی را در این فضا تقویت کند.  به طور مثال عملیاتی های غیررا عملیاتی کند و نهاد

دنیا و منافع دنیوی زود گذر، تاثیر سازی این اصل اخالقی که منفعت شخصی صرف و حرص به 

مدت دنیوی به گذاشت. اسالم منفعت شخصی را برای یک دوره کوتاهمنفی به اقتصاد خواهد
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شناسد و برای انسان زندگی ابدی متصور است که محدود به دنیای زود گذر و فانی رسمیت نمی

 ای فراوانی خواهدتوسعهشود. جاری و ساری ساختن این اصل اخالقی در جامعه توفیقات نمی

گوید: اجتماع هایی که به چیزی غیر از سود است که می 1داشت. گواه این حرف، جمله آلیک نوو

آوری مال یگانه هدف اساسی و یگانه شوند. هنگامی که جمعاندیشند، به زودی پاشیده مینمی

رونق یابد، همچنین ژوزف معیار کامیابی به شمار رود، ممکن است فساد به معنای لفظی و مجازی 

کند: هر نظام اجتماعی که در آن، هر فرد فقط به سوی منفعت شخصی نیز اشاره می 2شومپیتر

که در قرآن کریم با  "توازن"مدتش تشویق شود، ممکن نیست موفق و پیروز شود. بنابراین کوتاه

و توسعه مستمر امکانات  ( برای تضمین رفاه اجتماعی55است )رحمن، از آن یاد شده "میزان"واژه 

بشری ضرورت دارد.  قطعاَ برای توسعه یافتگی، کار و تالش مفید بسیار ارزشمند و ضروری است اما 

فرد باید مصلحت شخصی را هنگام تعارض با مصلحت  اجتماعی فدا کند. یک زمینه دیگر که دولت 

د توسعه موثر باشد، امر به معروف و تواند در فراینرسمی اسالمی میهای غیراسالمی با توجه به نهاد

های اخالقی دین اسالم است که در توسعه نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر از گزاره

شود بین دو نوع امر به معروف و نهی از منکر تفاوت قائل می 3اقتصادی بسیار موثر است. الموردی

. عمومی. امر به معروف و 2. شخصی 1شود: م میکه بر اساس آن این امر و نهی به دو صورت انجا

گذارند هایی که بر منافع عمومی جامعه تاثیر مینهی از منکر به صورت عمومی با رویه و هنجار

ها و گذاری، ایجاد رویهمرتبط است. همچنین امر به معروف و نهی از منکر عمومی به سیاست

به طور مشابه بین دو نوع سرمایه انسانی تفاوت  4نهای شخصی نیاز دارد. ام السوها و هنجارارزش

. سرمایه انسانی عمومی. و نقش آنها در توسعه اقتصادی 2. سرمایه انسانی شخصی 1شود: قائل می

 (.176-175، ص 1388داند )عزتی و همکاران، را بسیار پررنگ می

اسالمی است که به  -همانطور که بیان شد امر به معروف و نهی از منکر یک گزاره اخالقی

ها از توانند به فرایند توسعه کمک کنند. برخی اقدامات دیگر که دولتعنوان یک سرمایه انسانی می

دهیم توانند فرآیند توسعه را تسهیل کنند را در ادامه توضیح میهای رسمی میطریق سازوکار نهاد

 کنیم.و نقش اخالق اسالمی را در آنها نیز بیان می

نابع مالی عمومی: اسراف یکی از موارد غیر اخالقی است که از نظر دین اسالم . اصالح م1

انفاق و اعمال دیگر مورد توجه دین بوده است. انجام ، اسراف در مصـرف کاالهـانکوهیده است. 

زیاده از حد اعمال در شرع اسالم حـرام شـده اسـت و بـه مسلمانان و مؤمنان توصیه شده است از 

                                                                                                                   
1. Alec Nove 

2. Joseph schumpeter 

3. Al mawardi 

4. M. Olson.Jr. 
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(. دولت اسالمی باید از این رذیله اخالقی در سطح کالن دوری کند. 1387)عزتی،  نندآن اجتناب ک

از جمله اقداماتی که می توانند انجام دهند: اولویت ها در مخارج، یکی از راه حل هایی است که 

دولت می تواند از اسراف منابع جلوگیری کند و به زیر بناهای روستایی و خدمات کشاورزی که رفاه 

های ثریت جامعه به آن وابسته است، باید توجه شود. به پرورش اخالقی توجه کافی شود و فرصتاک

ای یکسان تقسیم شود. نکته دیگر اینکه دولت اسالمی باید متوجه این موضوع تعلیم و آموزش حرفه

طابق با باشد که منابع تحت تصرفشان، امانتی است از سوی خداوند برایشان، و آنها باید جامعه را م

موازین اسالمی و اخالقی اداره کنند. نخستین روش روشن برای تحقق صرفه جویی بسیار به حداقل 

رساندن فساد، ناکارآمدی و اتالف است که توانایی حکومت ها را در به کارگیری کارآمد منابع 

های الزم برای کمیاب تضعیف می کند و این نیازمند یک قانون سالم و کارآمد و تقویت و ایجاد نهاد

 این کار است.

یک ارزش اخالقی دیگر که دولت با تمسک به آن می تواند فرآیند توسعه را سرعت ببخشد، 

بینیم. ساختار های عادالنه و کارا میها در مالیاتعدالت است که نمود آن را در تصمیمات دولت

 کند.ب و توسعه کمک مییابی به رشد مناسنظام مالیاتی عادالنه و کارآمد دولت را به دست

خواهان بخش خصوصی را برای ها باید خیرنکته اخالقی دیگر کمک به هم نوع است. دولت

های اسکان فقرا، ها، پروژهایجاد و اداره بیشترین تعداد ممکن از موسسات آموزشی، بیمارستان

می تواند های ایتام و موسسات خدماتی اجتماعی دیگر ترغیب کنند و همچنین دولت خانه

ها ریشه در یک ارزش اخالقی به هایی مانند سازمان اوقاف را تاسیس و تقویت کند که همه ایننهاد

های برداری کارا از موسسات آموزشی و رسانهنوع دارد. در انجام این کار بهرهنام، کمک به هم

 تبلیغاتی به دولت کمک می کند.

ا توجه شود و این نهاد مکلف است که اخالق نهاد دیگری که در مسائل توسعه باید به آنه

اسالمی را آموزش دهد، نهاد آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت است. نظام آموزش به دلیل 

ترین جنبه توسعه محسوب ترین و حساسهای جامعه مهماثرات عمیق و گسترده آن بر سایر نهاد

ها سروکار دارد و های انسانها و باورها، ارزشادمی شود. زیرا این نهاد مستقیماً با تفکرات، استعد

تنها نهادی که مستقیماً با تعقل، تفکر و اندیشه انسان سروکار دارد، نهاد آموزش و پرورش است و 

اند که تعلیم و می تواند به رشد فکری، فرهنگی و اخالقی جامعه کمک کند. امروزه همه معترف

اقتصادی و تسریع رشد  -ها و افزایش عدالت اجتماعی انسان تربیت، سهم بسزایی در بهبود زندگی

دارد. الزم است در درجه اول در تعلیم و تربیت، بر ساختن انسان پاک و مولد تاکید شود. باید به هر 

های قوی برای به دست آوردن این های مسلمان حقیقی آموخته شود و در انگیزهمسلمانی فضیلت

توان (. با نهاد آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت می383-382، ص 1384فضایل پدید آید )چپرا، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            12 / 29

http://mieaoi.ir/article-1-323-fa.html


 121                                       1395 تابستان، پانزدهمترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

ها را تشویق، تقویت و یا اصالح کرد زیرا آگاه نمودن مردم از احکام و قوانین اجتماعی، سایر نهاد

حقوقی و تشویق و ترغیب آن به پیروی از قوانین و مقررات و همکاری با سازمان و موسسات 

 یله این نهاد انجام می گیرد.اجتماعی و دولتی به وس

 

 عملکرد برنامه پنجم توسعه -6

شود که گیرد و مشاهده میدر این بخش، عملکرد برنامه پنجم توسعه کشور مورد بررسی قرار می

دولت جمهوری اسالمی ایران در نگارش برنامه پنجم به چه اندازه به نقش اخالق در توسعه توجه 

  در دو سال اول در این حوزه چگونه بوده است. داشته و همچنین عملکرد برنامه

 

 گزاره هاي اخالقي توسعه اي در برنامه پنجم توسعه -1-6

آغاز شده است و امسال آخرین سال 1390در ابتدا باید اشاره کرد که برنامه پنجم توسعه از سال 

و  1390های د سالعملکر باشد لذا ها موجود نمیآمار و اطالعات در تمامی سالباشد. برنامه می

 بیان شده است. 1391

 

 ايراني -فرهنگ اسالمي -1-1-6

ترین بینش و نگرشی است که انسان به جهان دارد. این نگرش و بینش همان معنایی فرهنگ، کلی

های ها و روشی ارزشاست که جامعه برای هستی و انسان قائل بوده و جهان شمول است که همه

بینی به کار برد. فرهنگ توان آن را مترادف با جهانگیرد و گاه حتی میمیفرد و اجتماع را در بر 

رود که زیر لوای پرچم اسالم غنای های جهانی به شمار میترین فرهنگترین و اصیلایرانی از کهن

 بیشتری نیز یافته است.

 باشد:ی فرهنگ، به شرح زیر میهای دینی در حوزهبرخی از آموزه

ها با تمام جنبه های زندگی ارتباط ی جان و روح همه نهادفرهنگ اسالم به مثابهاز آنجا که 

عمیق یافته است و در قالب قوانین و مقررات به ویژه در قانون اساسی جمهوری اسالمی و ساختار 

سیاسی و حکومتی کشور لحاظ گردیده، توجه به آن در یک برنامه توسعه همه جانبه برای کشور از 

اهمیت خاص و جایگاه منحصر به فردی برخوردار است )انجمن علمی اسالم و توسعه  حساسیت و

شود که هرگونه تالش برنامه ریزی شده در جهت تدوین (. بنابراین پیشنهاد می1384اقتصادی، 

 های توسعه باید ناظر بر تحکیم و توسعه فرهنگ دینی باشد:برنامه

 ادبیات.نگرش دینی نسبت به علم و اخالق و هنر و 

 های دینی.ایجاد باور و اعتقاد و التزام درونی نسبت به تحقق و رعایت مولفه
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 عملکردن به آموزه ها و تعالیم و احکام دین.

های دینی متعددی ها و سازمانهای کشور، به تدریج نهادبا پیروزی انقالب اسالمی، در پاسخ به نیاز

فرهنگی با محوریت دین تشکیل شدند. فرهنگ دینی، به منظور ترویج فرهنگ دینی و ایجاد تحوالت 

ها بوده و رشد اقتصادی و توسعه بدون آن محقق نخواهد شد. در اساس و بنیاد پیشرفت و تعالی انسان

 کنیم:های کلی برنامه پنجم توسعه در امور فرهنگی اشاره میادامه به برخی از سیاست

ی کار جمعی، باوری، روحیهکاری، خودگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان تقویت قانون

 درستکاری، پرهیز از اسراف و قناعت

که مستلزم رشد و « ایرانی -الگوی توسعه اسالمی»دولت موظف است با همکاری سایر قوا 

های اسالمی و انقالبی ای متکی بر ارزشها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعهبالندگی انسان

الت اجتماعی و اقتصادی باشد را تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای های عدو تحقق شاخص

 اسالمی ارائه دهد.

ی های فرهنگی و اجتماعی  و روحیههای دینی و تقویت هنجارهای اسالمی، باورتعمیق ارزش

 کار جمعی، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار و... .

 ای، دینی و قرآنینگی، هنری، رسانههای فرهها و تشکلاندازی موسسات، هیاتتوسعه و راه

ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسالمی و 

 جذب جوانان و نوجوانان به مساجد.

 ای و اداره آنها.های سینمایی، تلوزیونی و رسانهحمایت از تاسیس شهرک

ای و اینترنتی همسو و مقابله های ماهوارهرسانهارتقای آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت 

، جلد 1392جمهور، ریزی و نظارت راهبردی ریئسهای معارض خارجی )معاونت برنامهبا رسانه

 (.62-59دوم،ص 

ی های اجرایی در حوزههای کلیدی دستگاهی متغیرها و شاخص( عملکردها1جدول شماره )

 دهدفرهنگ را نشان می
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 عملکرد حوزه فرهنگ .1جدول 
 1391سال  1390سال  واحد عنوان ردیف

 520 470 هزار نفر تعداد نفرات تحت آموزش عمومی قرآن کریم 1

 2500 2170 مرکز ها و مراکز قرآنیحمایت از اتحادیه 2

 9500 7000 نفر تعداد اساتید و معلمین مورد حمایت سازمان تبلیغات اسالمی 3

 13342 10394 کانون فرهنگی مورد حمایتهای تعداد کانون 4

 9000 7900 باب های فرهنگی مساجدتعداد فعالیت 5

 345 330 سالن های سینماتعداد سالن 6

 97 86 عنوان های سینمایی تولید شدهتعداد فیلم 7

 11 93 نمایشگاه های کتاب برگزار شدهتعداد نمایشگاه 8

 68960 64606 عنوان شدههای منتشر تعداد عناوین کل کتاب 9

 2571 2078 هزار نفر های عمومی کشورتعداد اعضای کتابخانه 10

 29703 25786 هزار نسخه های عمومی کشورهای موجود در کتابخانهتعداد کتاب 11

 1392جمهور، ریزی و نظارت راهبردی رییسماخذ: معاونت برنامه

 

در این زمینه داشته است و در تمامی موارد  شود دولت عملکرد خوبیهمانطور که مشاهده می

های کتاب برگزار شده که در این زمینه روند، افزایشی بوده است به جز، در قسمت تعداد نمایشگاه

 روند کاهشی داشته است.

 

 توزيع درآمد -2-1-6

ی اقتصاد توجه به رفاه اقشار مختلف جامعه از طریق مطالعه توزیع درآمد، ثروت و ... از مباحث کانون

گذاری اقتصادی بهبود رفاه در دو قرن اخیر بوده است. چرا که، یکی از اهداف مهم هر نوع سیاست

های مختلف ها در حوزهمند جوامع است. دولتعمومی و مشخصاً افزایش رفاه اقشار کمتر بهره

ول زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای رساندن مردم به یک استانداردی از رفاه مورد قب

تواند بر کنند. در این راستا مفاهیمی مانند کرامت انسانی، سعادت بشر و ... میتالش می

 (.23مدت اثر بگذارد )همان، ص مدت و بلندهای دولت در کوتاهگیریتصمیم

های در نظام اقتصادی اسالم، جامعه و حکومت وظیفه دارند که اوالً: حداقل معاش و تامین نیاز

دگی آحاد جامعه را فراهم نمایند، ثانیاً: بستر مناسب برای همه آحاد جامعه جهت رشد و اساسی زن

پیشرفت و تالش و کوشش را فراهم آورد تا افراد با کار و تالش، کسب درآمد کرده و برای تامین 

معاش و افزایش رفاه مادی خود تالش کنند. بنابراین طبق این اصل در جامعه اسالمی امکانات به 

آید ای معدود جلوگیری به عمل میشود و از تداول ثروت در دست عدهور عادالنه تقسیم میط

گیری، های مهم در جهت اندازاز جمله شاخص(. 1384)انجمن علمی اسالم و توسعه اقتصادی، 
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کند جینی اشاره کرد. این شاخص بین صفر و یک تغییر میتوان به ضریبنابرابری توزیع درآمد می

های توزیع ای با برابری کامل توزیع درآمدی است. از دیگر ابزاری جامعهدهندهد صفر نشانو عد

باشد. برای ها از هزینه یا درآمد میامکانات رفاهی بین اقشار مختلف جامعه، بررسی سهم این گروه

ح به ها برحسب میزان درآمد یا هزینه ساالنه از کمترین سطآوردن این شاخص، خانوار به دست

،جلد اول، 1392جمهور، ریزی و نظارت راهبردی ریئسشوند)معاونت برنامهباالترین سطح مرتب می

 باشد.( نشان دهنده این شاخص می3(. جدول )233ص 

 

 هاي شهري، روستايي و کل کشورضريب جیني خانواده .1نمودار 

 
 ماخذ: مرکز آمار ایران

 

 ادامه نیز 92 سال در داشته وجود 91 سال تا که جینی ضریب کاهشی (، روند1طبق نمودار )

 است. نابرابری کاهش برای توضیحی خود کاهش این که. است یافته
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 شاخص رفاه اجتماعي .2نمودار 

 
 ماخذ: مرکز آمار ایران

 

 1387تا  1384های شود شاخص رفاه اجتماعی طی سالمشاهده می 2همانطور که در نمودار 

به دلیل کاهش درآمد ملی، شاخص رفاه کاهش یافته  1388است اما در سال  روند افزایشی داشته

 است و در ادامه به دلیل افزایش درآمد ملی و بهبود توزیع درآمد روند افزایشی به خود گرفته است.

ترین گزاره های اخالقی دین اسالم عدالت و عدالت خواهی است، که دولت اسالمی با از مهم

باید برنامه هایی توسعه ای خود را تدوین و اجرا کند. این گزاره اخالقی در  توجه به این گزاره

شاخص هایی مانند ضریب جینی و توزیع درآمد قابل بررسی است. که طبق آمارها شاهد بهبود 

نسبی در این زمینه هستیم ولی هنوز با آن استانداردهای که در دین اسالم مورد نظر است بسیار 

 فاصله داریم.

ها می توان ی تحقق عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادالنه درآمدجمله اقداماتی که در زمینهاز 

 اتخاذ نمود:

 های پایین از های باال و افزایش سهم طبقات با درآمدکاهش سهم طبقات با درآمد

 های نقدییارانه

 سازی فقرا و اقشار کم درآمد.ی کارآفرینی و توانمندتوسعه 
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 خانوارها. الیاتی مناسب و کارا در جهت بهبود توزیع درآمدایجاد نظام م 

 مندی از پذیر جامعه، در واقع بهرهدرآمد و اقشار آسیب های کمتامین حداقل معیشت گروه

بهداشت عمومی، برخورداری از آموزش و پرورش عمومی داشتن حداقل سرپناه قابل قبول و امنیت 

 (.239غذایی )همان، ص
 

 کاربازار -3-1-6

ارزش بودن کار و تالش: باید اشاره کرد که در اسالم به اهمیت کار و تالش بسیار تاکید شده است، 

است که، هدف غایی از کار و تالش، تعالی و کمال انسانی است. ضمن اینکه کار و در این رابطه آمده

شود و تا حسوب میتالش نیز باید در راه مشروع و حالل صورت گیرد. در اسالم کار و تالش ارزش م

آنجایی بر آنها تاکید شده که گفته است: اگر کسی در راه کسب روزی حالل کشته شود جز شهدا 

(. باتوجه به مطالب گفته شده 1384شود )انجمن علمی اسالم و توسعه اقتصادی، محسوب می

القی کوشیده شود که دولت در برنامه پنجم توسعه به چه میزان در راستای این ارزش اخبررسی می

 است.

های در ایران با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، جوان بودن جمعیت و عدم تعادل

زایی در اقتصاد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بازار کار از ابعاد مختلف، موضوع اشتغال و اشتغال

 است.بوده های کالن همواره مورد توجه و تاکیداست و این موضوع در برنامه ریزی

های کلی و قانون برنامه پنجم توسعه چند هدف شامل: ارتقای شاخص توسعه در سیاست

های آموزش، بهداشت و ی انسانی باال و هماهنگی رشد شاخصیی با توسعهانسانی به سطح کشورها

ه ای و توسعاشتغال در کشور، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه

ها و به تناسب آن اقداماتی در قالب احکام گنجانده شده است که اهم آنها مشاغل نوظهور و سیاست

های کوچک و متوسط و کمک های تولیدی، توسعه بنگاهها و زنجیرهها، خوشهتشویق توسعه شبکه

به منظور  دولتیپذیر، حمایت مالی از بخش غیرهای بزرگ و رقابتبه بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه

زایی بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با های کسب و کار، طرح اشتغالتوسعه آموزش

ریزی و نظارت راهبردی باشد )معاونت برنامهبیکاری باالتر از متوسط نرخ بیکاری کشور و... می

 (.28،جلد اول، ص 1392جمهور، ریئس

کار نشان داده های اشتغال و بازاربا سیاستهای مرتبط ( عملکرد برخی از متغیر2در جدول )

 شده است.
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 عملکرد مربوط به اشتغال .2جدول 
 1391سال  1390سال  واحد عنوان ردیف

 23388 23875 هزار نفر تعداد جمعیت فعال 1

 20510 20657 هزار نفر تعداد جمعیت شاغل 2

 2878 3218 هزار نفر تعداد جمعیت بیکار 3

 12.3 13.5 درصد نرخ بیکاری 4

 36.9 38.3 درصد کارنرخ مشارکت نیروی 5

 1391کار ماخذ: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری نیروی

 

سو نرخ کار نشان می دهد که در طی این دو سال، از یکهای بازاربررسی و تحلیل شاخص

جمعیت فعال و تعداد است. اما ازسوی دیگر هم، تعداد بیکاری و تعداد جمعیت بیکار کاهش یافته

کار نیز کاهش یافته است. براین اساس، شاهد هیچ روند بهبودی در شاغالن و نرخ مشارکت نیروی

باشیم. در حقیقت، اگر کاهش نرخ بیکاری با افزایش تعداد جمعیت فعال و افزایش این زمینه نمی

ریزی و نظارت برنامهی وضعیت مناسب بازار است)معاونت دهندهنرخ مشارکت همراه باشد نشان

ی منظم و دقیق در (. بر این اساس، استفاده از یک برنامه36، ص 1392جمهور، راهبردی ریئس

 ها می تواند مفید باشد. جهت ایجاد اشتغال پایدار و استفاده بهینه از ظرفیت

د دهد و حتی از تعدابر اساس آمارها روند اشتغال کشور روند رو به بهبودی را نشان نمی

شاغالن نیز کاسته شده است. به طور مشخص نرخ بیکاری جوانان، زنان و دانش آموختگان 

دانشگاهای برخی استان های کشور در سطح باالیی است. عدم رویکرد جامع در اتخاذ سیاست های 

اشتغال زایی، این عدم تعادل را شدت بخشیده است. عدم توجه به مسئله اشتغال که در دین اسالم 

آید، نه تنها اکید زیادی به آن شده است و در واقع یک گزاره اخالقی در دین اسالم بشمار مینیز ت

از بعد روانی و اجتماعی مشکالتی را برای کشور بوجود خواهد آورد بلکه باعث عدم استفاده بهینه از  

 است.شود که این یکی از موانع مهم در سر راه توسعه منابع و عوامل تولید در اقتصاد می

 

 آموزش و پرورش -4-1-6

های های قبل اشاره شد، نهاد آموزش و پرورش در نهادینه کردن گزارههمانطور که در قسمت

کند. آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اصلی اخالقی اسالمی در جامعه به دولت کمک می

های مفاهیم دانش پایه، ارائه آموزشدر نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور، عهده دار انتقال 

انداز جمهوری اصلی و پیش نیاز سطوح آموزشی باالتر می باشد. در راستای تحقق مفاد سند چشم

ای مبتنی بر ارزش های اسالمی، برخوردار از دانش پیشرفته، اسالمی ایران )یعنی دستیابی به جامعه
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های برنامه ( سیاست8اول اقتصادی و... (، بند) توانا در تولید علم و فناوری، دستیابی به جایگاه

های ها و اولویتتحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقای کیفی آن بر اساس نیاز»پنجم بر 

« آموزانی دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سالمت روحی و جسمی دانشکشور در سه حوزه

 (.161نماید)همان، صتاکید می

گرایی، انضباط های کلی ذیل امور فرهنگی آمده است: تقویت قانونتسیاس« 3»در بند

، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف ی کار جمعی، ابتکاراجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه

و اهتمام به ارتقای کیفیت در تولید. این سیاست هرچند که به عنوان یک راهبرد کلی و عمومی 

ها می تواند مطرح باشد اما مهمترین بستر آن آموزش و ه و تمامی دستگاهبرای تمام آحاد جامع

ی آموزش و پرورش فرزندان جامعه ی خطیر  و در هم تنیده شدهپرورش است. این نهاد دو وظیفه

عهده دارد. بدین معنا که اجرای آموزش الجرم با پرورش همراه است. معلمین، مسئولین را بر

ی آموزش نیستند، بلکه با رفتار و منش خود، پیوسته نقش مثبت یا منفی را مدارس و ... تنها مجر

« 3»کنند. بنابراین برای دستیابی به اهداف بند در ایجاد و تثبیت اخالق فردی و اجتماعی ایفا می

ی اجرای آن، امور سیاست کلی توسعه الزم است معلمین، کتب درسی، مقررات مدرسه و نحوه

های مسئول، با تعهد، با اخالق و انسان»ک عملکرد هماهنگ اقدام به ساختن، پرورشی و ... در ی

« تواند آینده این کشور را آباد کندمعتاد به فکر کردن، سنجیدن و تحلیل کردن و متدین که می

 .(1389گروه آموزش و پرورش،  )مطالعات اجتماعینمایند 

لیاتی آموزش و پرورش عبارتند از: های عمهای مندرج در بستهترین راهبردبرخی از مهم

سازی برای تحقق عدالت آموزشی شناسایی برای جذب و نگهداشت همه کودکان الزم التعلیم، زمینه

سازی برای تحقق کامل باسوادی ای، زمینهدر ابعاد کمی و کیفی با رعایت تفاوت فرهنگی و منطقه

در برنامه آموزشی، پرورشی و درسی با  در جمعیت کشور، توسعه و بهبود آموزشی در مدارس، تحول

رویکرد فرهنگی، تربیتی مبتنی بر برنامه درسی ملی، گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و... 

 3(. جدول شماره 161، جلد دوم، ص1392جمهور، ریزی و نظارت راهبردی ریئس)معاونت برنامه

 برخی از آمارهای مربوط به آموزش را نشان می دهد.
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 آمارهاي مربوط به آموزش .3 جدول
 1391سال  1390سال  واحد عنوان ردیف

 10358 114189 کالس فضای آموزشی استانداردسازی 1

 22.4 22.2 دان. به معلم آموز به معلم ابتدایی نسبت دانش 2

 18 18 دان. به معلم آموز به معلم راهنمایی نسبت دانش 3

 16.3 17 به معلمدان.  آموز به معلم دبیرستان نسبت دانش 4

 1542 886 میلیارد تومان تملک داراییهای سرمایه ای 5

 12695 11152 میلیارد تومان هزینه برنامه های سالیانه 6

 557 1305 هزار نفر آموزان جذب سواد 7

 ماخذ: گزارش وزارت آموزش و پرورش
 

تمهیدات  در بخش آموزش پرورش دولت عملکرد به نسبت مناسبی داشته است و همچنین

ترین تمهیدات و مناسبی را برای اجرایی شدن برنامه پنجم در نظر گرفته است. برخی از مهم

اقدامات صورت گرفته برای اجرایی کردن مواد قانونی مرتبط با آموزش و پرورش عمومی در سال 

 اول اجرای برنامه پنجم توسعه به شرح زیر است:

 در شورای عالی انقالب فرهنگی. تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش -

 های سنجش و اصالح نظام ارزشیابی.اجرای طرح نظارت بر فعالیت -

 های تحصیلی.ها و رشتهاجرای طرح نیاز سنجی و امکان سنجی برای توسعه شاخه -

 دولتی.اجرای طرح جامع نظارت بر مدارس و مراکز غیر -

 رشته ورزشی. 9ایجاد و گسترش مدارس تخصصی ورزش در  -

 تدوین نقشه خطرپذیری مدارس کشور. -

 های هوشمند مجهز به حداقل امکانات رایانه ای.افزایش تعداد کالس -

نفر بازمانده از تحصیل و آموزش آنان )با  22100ریزی، شناسایی و جذب حدود برنامه -

 اولویت مناطق محروم، روستایی و جذب دختران(.

 (.162ان، صسوادی در کشور)همتدوین سند انسداد مبادی بی -
 

 تولید علم

عالوه بر بخش آموزش و پرورش جا دارد که وضعیت تولید علم در کشور را نیز در این بخش بررسی 

کرد. قطعا افزایش تولید علم در توسعه کشور سهم بسزایی دارد و همچنین دین اسالم تاکید زیادی 

قام معظم رهبری در تدوین بر علم آموزی ودست یابی به علم دارد که این موضوع در ابالغات م

 برنامه های توسعه بسیار مورد توجه بوده است.

 مشارکت که دهد می نشان ISI و اسکوپوس استنادی های پایگاه از شده استخراج اطالعات
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 شده ثبت مقاالت درنتیجه و المللی بین های کنفرانس در کشور پژوهشگران و علمی هیات اعضای

 جمهوری شده ثبت مدارک تعداد کاهش، این علیرغم ولی یافته کاهش شدت به ها کنفرانس در

 .کند می طی صعودی روند همچنان دنیا علمی مجالت در ایران اسالمی

 در کشور علم تولید وضعیت (،4( و )3مستخرج و نشان داده شده در نمودار ) اطالعات اساس بر

 در اما است، افزایش حال در شتابان صورت به همچنان المللیبین علمی معتبر مجالت بخش

 هایکنفرانس مجموعه در شده چاپ مقاالت تعداد شدید کاهش از وضعیت هاکنفرانس مقاالت

 .دارد حکایت المللیبین معتبر
 

 روند تولید علم کشور در مجالت علمي دنیا .3نمودار 

 
 ماخذ: سایت آی اس آی

 

 روند تولید علم کشور در مجالت علمي دنیا .4 نمودار

 
 ماخذ: سایت اسکوپوس
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 ،«اساسای» پایگاه مقاالت تعداد اساس بر کشور علم تولید میزان رسمی آمارهای اساس بر

 از نشان هستند کشور علمی مراکز تایید مورد هاپایگاه این سه هر که «سیاسای» و «اسکوپوس»

 که است علمی مقاالت کیفیت بازهم اهمیت حایز نکته دارد؛اما در کشور علم تولید روند تسریع

 هایزمینه در کماکان کشور و نیست مشخص رابطه این کارنامه مجریان برنامه پنجم توسعه در هنوز

  .است پیشرفت به رو کمی

المللی به شدت کاهش یافته است که این های بینشرکت در کنفرانس همچنین با وجه به آمار،

 باعث تنها نه المللی بین هایکنفرانس در شرکتشود. یک نکته منفی در تولید علم محسوب می

 واسطه به پژوهش بهتر انجام در را علمی هیات اعضای بلکه گردد،می کشور علم تولید آمار افزایش

 در مسئله این. کندمی یاری علم آینده مسیرهای درک و علمی هاییافته جدیدترین از اطالع

 ثبت مقاالت تعداد زیاد نسبتا کاهش به توجه با. است صادق نیز علمی و مطالعاتی سفرهای خصوص

 . دارد ریزی برنامه به نیاز آن افزایش اخیر، سال چند در المللی بین های کنفرانس در شده

 به علم تبدیل رهبری، معظم مقام ابالغی فناوری و علم کالن های سیاست سند اصلی هسته

 تولید کمیت به توجه بر عالوه رو، همین از. است اسالمی های ارزش حفظ ضمن قدرت و ثروت

 رفع جهت در نوآوری و فناوری به تبدیل جهت در کمیت این هدایت و مدیریت راهبرد علم،

 .یابد محوریت باید نوآوری و سرزمین آمایش به توجه با کشور نیازهای

 

 حقوق شهروندي -5-1-6

ی بشری را آرمان خود ها در کل جامعهبا توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران سعادت انسان

شناسد و اعتقاد به داند و استقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میمی

 (2اصل دوم )«6»های واالی انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا )بند کرامت و ارزش

ی افراد تامین قانون اساسی( دارد، حکومت باید شرایطی را به وجود آورد تا در آن حقوق همه جانبه

برای اداره مطلوب کشور باید به اصولی مانند اجرای قانون، شفافیت، پاسخگویی در اداره امور شود. 

ر زندگی عمومی، احترام به حقوق شهروندی، مشارکت دادن همه شهروندان در تصمیمات موثر د

ای صورت پذیرد، حقوق شهروندی از مقوالت مهم حقوقی است که در آنها و امثال اینها توجه ویژه

ی از جمله مشکالت در زمینهقانون اساسی کشور ما نیز به این بحث مهم پرداخته شده است، 

 اجرایی شدن حقوق شهروندی عبارتند از:  

رسانی کافی در جامعه و نگ سازی و اطالععدم نهادینه شدن حقوق شهروندی، غفلت از فره

توسعه  ششمبا گنجاندن پیشنهادهای ذیل در برنامه . نبود نظارت مستمر، دقیق، فعال و پاسخگو

  :کشور شاهد ارتقاء بیش از پیش سطح حقوق شهروندی در جامعه خواهیم بود

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            23 / 29

http://mieaoi.ir/article-1-323-fa.html


 نقش اخالقي و عملکرد دولت در برنامه پنجم توسعه کشور / پرويز رستم زاده و مجتبي پناهي                         132

 .ایجاد تشکیالت دفاع از حقوق شهروندی در قوه مجریه -1

 .یی ویژه برای رسیدگی به این نوع جرائم و تخلفاتایجاد تشکیالت قضا -2

 .سازی قوانین مربوط به حقوق شهروندیشفاف -3

رسانی و آموزش حقوق شهروندی از طریق مراکز آموزشی و رسانه سازی، اطالعفرهنگ -4

 .های مجلس شورای اسالمی()مرکز پژوهشملی

 

 محیط زيست -6-1-6

کره زمین میراث مشترکی است که در آن نه تنها انسان ها بلکه همه زیستمندان، حق حیات و 

طور که انسان حق دارد از محیط زیست سالم همانمندی از مواهب خدادادی را دارا هستند. بهره

لى مند باشد، این تکلیف را نیز دارد که این حق را براى دیگران به رسمیت بشناسد و از هر عمبهره

استفاده بی رویه از منابع که دیگران را از داشتن محیط زیستى سالم، محروم کند، خوددارى نماید. 

ها مشکالت فراوانی را طبیعی و زیست محیطی و انتشار حجم عظیمی از انواع ضایعات و پسماند

ر قرار داده های جهان را تحت تاثیهای سوء آن تمام کشورفراروی جامعه جهانی قرار داده که پیامد

است. جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در حال حاضر همانند بسیاری از 

کشور های در حال گذار، با معضالت گوناگون در زمینه تخریب محیط زیست مواجه است )معاونت 

ف انسان در بنابراین، تصر(. 321، جلد اول، ص1392جمهور، ریزی و نظارت راهبردی ریئسبرنامه

هایى است که باید آنها را طبیعت و محیط زیست مطلق و نامحدود نیست؛ بلکه مقید به چارچوب

هاى آینده. رعایت کند. از جمله: عدم اضرار به غیر، رعایت حقوق دیگران و حفظ حقوق نسل

بین انسان  آمیزاى مسالمتتواند رابطهعواملى همچون ایمان و اخالق اسالمى از امورى است که مى

و محیط زیست برقرار کرده و به سالمتى و شادابى انسان و محیط زیست منجر شود.بر همین 

بردارى از محیط زیست و طبیعت را براى اساس، در قرآن کریم، خداوند همان طور که حق بهره

هود آمده  لیت عمران و آبادانى زمین را هم بر عهده او گذاشته است. در سورهئوانسان قرار داده، مس

یعنى: خداوند شما را از زمین پدید آورد و آبادى ، «هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ األَْرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها»است:

شود که محافظت، عمران و آباد کردن محیط زیست از آن را به شما واگذاشت.از این آیه استفاده مى

 یست منافات داشته باشد، ممنوع است.وظایف انسان است و هر عملى که با آبادانى محیط ز

طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، در جمهوری اسالمی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل 

های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می امروز و نسل

محیط زیست یا تخریب غیر قابل های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی گردد. از این رو فعالیت

جبران آن همراه باشد، ممنوع است. همچنین در سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 

 «مندی از محیط زیست مطلوببهره»هجری شمسی، اهمیت محیط زیست در قالب عبارت  1404
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پنجم توسعه  خوشبختانه موضوع محیط زیست در برنامه ی .برای جامعه ایرانی درج شده است

مورد توجه قرار گرفته و احکام مناسبی برای حفاظت از آن مطرح شده است. افزایش احکام مرتبط 

های مختلف در برنامه پنجم، بهبود برخی از با حفاظت از محیط زیست و تسری آنها به بخش

های هها و پروژهای کلیدی محیط زیست به ویژه افزایش شمار ارزیابی زیست محیطی طرحشاخص

های حامی محیط زیست برای اثرگذار بر محیط زیست، افزایش قابل توجه نقش و جایگاه تشکل

های اقتصادی و توجه به ارزش اقتصادی منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست، استفاده از ابزار

های جانوری در معرض تهدید و خطر و ... از جمله زیست محیطی، افزایش حمایت از گونه

 (.343بوده است )همان، ص 1390های محیط زیست در سال های مثبت فعالیترددستاو

 ( بیان شده است:4های کلیدی در حوزه محیط زیست در جدول شماره )ها و شاخصعملکرد متغیر
 

 عملکرد محیط زيستي در برنامه پنجم .4جدول 
 1391سال  1390سال  واحد عنوان متغیر/ شاخص ردیف

 10.2 10.1 درصد تحت حفاظت به مساحت کل کشورمساحت مناطق  1

 69 36 درصد سطح مناطق دارای طرح جامع مدیریت به کل مساحت مناطق تحت حفاظت 2

 7 5 گونه های جانوری حمایت شدهتعداد گونه 3

 60 40 منطقه های دارای طرح مدیریت زیست بومیتعداد زیست بوم 4

 427 422 تشکل محیط زیستهای غیردولتی حامی تعداد سازمان 5

 7 5 رودخانه های دارای برنامه کاهش آلودگی در حال اجراتعداد رودخانه 6

 185 160 مورد های ارزیابی شده از نظر محیط زیستتعداد طرح 7

 ماخذ: مرکز نوسازی و تحول اداری سازمان حفاظت محیط زیست

 

 تامین اجتماعي -7-1-6

اسالم، است. پذیرفته شده و انکارناپذیر  یا، مسئلهیو رفاه عموم یمین اجتماعأامروزه ضرورت ت

پذیر به حال آسیب یهارا مطرح کرد که گروه یمین و باالتر از آن توازن اجتماعأمسئله ت یزمان

بار آنها احساس مسئولیت نکبت یو زندگ یاقتصاد کس در برابر مشکالتهیچو  خود رها شده بودند

تواند یارائه کرده است که عمل به آن م یرا در زمینه تأمین و رفاه اجتماعی لاسالم، اصو رد.کینم

تقوا  لیاص یهاانفاق را از شاخص ،کریم را متناسب با زمان حل کند. قرآن یمعضالت بشر

ذلک الکتاب الریب »داند: یرا در گرو انفاق و احساس توانگران م یشمارد و ثبات و امنیت عمومیم

 ینیست، راهنما ککه در آن ش یاین کتاب: قین، الذین ... مما رزقناهم ینفقونللمت یفیه هد

وانفقوا » (.3و 2، آیه )بقره« کنندیایم انفاق مداده یآنان که از آنچه به آنان روز است، پرهیزگاران

فاق کنید و احسنوا ان اهلل یحب المحسنین: در راه خدا ان هالتهلک یاهلل و التلقوا بایدیکم السبیل یف

.  «کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد یو خویشتن را به دست خویش به هالکت نیندازید و نیک
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و اولیه محتاجان، وظیفه  یمین نیاز ضرور، تاشودیطور که از آیات و روایات فوق استفاده مهمان

در راستای تحقق  است که همه ثروتمندان مسئولیت دارند آن را به انجام برسانند. یالهی تکلیف

ها و خدماتی اطالق ها، کمکای از برنامهعدالت اجتماعی، نظام رفاه و تامین اجتماعی به مجموعه

گردد که هدف آن حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و می

سرپرستی، در راه ، بیهای آن از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگیطبیعی و پیامد

( 5(. جدول )29های جسمی، ذهنی و روانی است)همان، صماندگی، حوادث، سوانح و ناتوانی

 دهد.های کلیدی تامین اجتماعی را نشان میها و شاخصعملکرد متغیر
 

 هاي کلیدي تامین اجتماعيها و شاخصعملکرد متغیر .5جدول 
 1391سال  1390سال  واحد  عنوان/ متغیر شاخص ردیف

 61 59 درصد های اجتماعیدرصد پوشش بیمه 1

 56 51.2 درصد سازمان تامین اجتماعی -های اجتماعیدرصد پوشش بیمه 2

 ماخذ: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی )سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سالمت(

 

 گیريبندي و نتیجهجمع-7

هایی را انجام دهد که موازین اخالقی و اسالمی را که نمونه های خوددولت اسالمی باید تمام تالش

ها برای این کار نیازمند مشارکت همه از آن را در باال آوردیم در جامعه اجرا کند، حکومت

اند. این مشارکت از دانشمندان دینی و اساتید و مربیان اجتماعی در تمام عملیات تغییر اجتماعی

شود. مسئولیت خطیر دولت این خواهد ازی ادبیات الزم انجام میسطریق آموزش مناسب و آماده

ای در جهت های مناسب توسعهبود که این منابع غنی نظری را بوسیله نخبگان و از طریق برنامه

های مذهبی که نتایج اخالقی موثری در توسعه همه جانبه جامعه به کار ببرد در این میان نهاد

مذهبی را  -های اخالقیند به دولت کمک کنند. دولت باید این نهادتوانفرایند توسعه دارند می

تقویت، اصالح و در مواردی باز تولید کند. به طور مثال تقویت نهاد امر به معروف و نهی از منکر و 

 های مردم نهاد مانند مسجد.یا تقویت سازمان

های تبلیغاتی استفاده رسانهها و تواند از موسسات آموزشی، شبکهبرای اجرای این مهم دولت می

ای که اخالقی و ضد توسعهتواند به دولت در رفع و کاهش زیان های غیرکند، که این ابزار همچنین می

گرایی و یا فرار مالیاتی در جامعه وجود دارد کمک کند به طور مثال: در مبارزه با فساد، ربا خواری، مصرف

اسالمی هستند و وجود آنها اخالقی و غیرها غیرکرد.  قطعاَ این ارزشتوان به خوبی از این ابزار استفاده می

 شد. در جامعه باعث آسیب زدن به فرایند توسعه خواهد

های اسالم اعم از نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام حقوقی و ... هدف نهایی تمام نظام

های اخالقی و و حاکمیت ارزش ها به کمال الیق آنها و اعتالی مکارم اخالقی استرساندن انسان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            26 / 29

http://mieaoi.ir/article-1-323-fa.html


 135                                       1395 تابستان، پانزدهمترويجي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

ها دارد، از جمله: رشد و توسعه اقتصادی، که ما در این معنوی اثر به سزایی در تحقق دیگر هدف

مقاله چند آموزه اخالقی اسالمی را برشماردیم که در فرایند توسعه اثر بخش هستند و جاری و 

وانی دارد. تحقق این مهم نیازمند ای فراساری ساختن آنها بوسیله دولت در جامعه اثرات توسعه

ای با توجه به منابع مشارکت همه جانبه نخبگان جامعه در بوجود آوردن یک ادبیات قوی توسعه

های توسعه و عملی و پیاده کردن آن در جامعه بوسیله نظری غنی اسالمی و گنجاندن آن در برنامه

اند و به آنها متون اسالمی مورد توجه بودهتمام موارد اخالقی ذکر شده در این مقاله در دولت است 

اشاره شده است .بنابراین اقشار مختلف جامعه اعم از دولت، مردم، دانشگاهیان و روحانیون بایستی 

در این  های توسعه با استفاده از الگوی ایرانی اسالمی کشور کوشا باشند.در تبیین و اجرای سیاست

مقاله  به طور خاص بررسی شد که دولت جمهوری اسالمی در برنامه پنجم توسعه به چه میزان به 

نقش اخالق در توسعه عنایت داشته است و  چه مقدار توفیق داشته است که این اهداف را در 

 .جامعه پیاده سازد
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 منابع و ماخذ

آموزه اخالقی التزام به تعهدات، مجموعه (، چیستی نهاد با رویکرد به 1393آقانظری، حسن )

مقاالت هشتمین همایش دو ساالنه اقتصاد اسالمی، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه 

 .تربیت مدرس

 ق.1404ج، قم، مکتبه آیت اهلل مرعشی،  20ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، 

 بی.(، سیاست، مترجم حمید عنایت، کتاب های جی1358ارسطو)

 (، مباحثی از توسعه در ایران، اصفهان: نشر هشت بهشت.1378اکبری، نعمت اله )

های های دینی در برنامه(، جایگاه مبانی و ارزش1384انجمن علمی اسالم و توسعه اقتصادی )

 .2، شماره 1384توسعه، راهبرد توسعه، تابستان 

 مایت اسالم در فرآیند توسعه اقتصادی.های اخالقی مورد حبافنده ایمان دوست، صادق، نقش آموزه

(، فرهنگ اسالمی و توسعه اقتصادی )سازگاری یا نا 1381) خلیلیان اشکذری، محمد جمال

 سازگاری(، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )س(.

های توسعه اقتصادی از دیدگاه اسالم، قم: موسسه (، شاخص1384اشکذری، محمد جمال ) خلیلیان

 ی و پژوهشی امام خمینی )س(.آموزش

های اقتصادی، ترجمه سید حسین میر معزی، علی اصغر هادوی چپرا، محمد عمر، اسالم و چالش

 ش. 1384نیا، احمدعلی یوسفی و ناصر جهانیان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسالمی، 

سالمی، پژوهشنامه بازرگانی، دادگر، یداهلل، اخالق بازرگانی و کسب و کار از منظر اقتصاد و اقتصاد ا

 .38شماره 

(، درآمدی بر سرمایه و توسعه، چاپ اول، انتشارات دانشگاه عالمه 1374فر، محمد )ستاری

 طباطبایی، تهران.

قحف، منذر، نقش دولت در توسعه اقتصادی از دیدگاه اسالمی، مرتضی عزتی و همکاران، تهران، 

 ش. 1388های ما، انتشارات نور علم و پژوهش

 قرآن کریم.

توسعه در آیینه تحوالت، قم: پژوهشگاهحوزه و  ،(1384)  یو علیرضا لشکر ی،سید هاد ی،عرب

 .دانشگاه و سازمان سمت

ی اقتصادی، ارایه شده در همایش های اخالق اسالمی بر توسعه(، اثر آموزه1387عزتی، مرتضی )

 اخالق در اقتصاد، مرکز تحقیقات استراتژیک مصلحت نظام.

(، نقش دولت در توسعه اقتصادی از دیدگاه اسالمی، تهران، 1388عزتی، مرتضی و همکاران )

 های ما.انتشارات نور علم و پژوهش
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سازی با ترکیب مطلوب دولت و بازار، تهران، موسسه مطالعات و متوسلی، محمود، خصوصی

 ش. 1373های بازرگانی، پژوهش

 (.1390کار )رویگیری نیمرکز آمار ایران، نتایج آمار

 زیست.مرکز نوسازی و تحول اداری سازمان حفاظت محیط

(، گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم 1392جمهور )ریزی و نظارت راهبردی ریئسمعاونت برنامه

 .1390توسعه در سال 

بررسی سیاستهای کلی برنامه پنجم در حوزه »(،1389مطالعات اجتماعی )گروه آموزش و پرورش( )

 «.زش و پرورشآمو

(، پیش نیازهای فرهنگی توسعه اقتصادی از دیدگاه اسالم، فصلنامه راهبردی 1387موسایی، میثم )

 .1387، 14یاس، شماره 

ی پنجم (، حقوق شهروندی و ارتقای آن در برنامه1388مهرورزیان، طاهره، و محمدرضا شمسا )

 توسعه کشور، مطالعات سیاسی )گروه سیاست داخلی(.

(، برداشتی نو از مسائل توسعه، ترجمه حمید فراهانی راد، انتشارات سازمان 1364پراساد ) میسرا،

 برنامه و بودجه، تهران.

 (، گستره اثرگذاری فرهنگ اسالمی بر توسعه اقتصادی.1389نظرپور، محمدنقی )

نی، (، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معی1377نورث داگالس سی )

 سازمان برنامه و بودجه.
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