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  چكيده
گر را یدیکـار، و بدون نیـاز بـه الـزام قـانونی، حقـوق که به صورت خودکهایی است یکی از اهداف اخالق ساختن انسان

مفاهیم اخالق اقتصادي اسالم و کارکرد آن در نظام اقتصـادي  »توصیفی ـ تحلیلی«حاضر به روش  لۀند. مقایت نمایرعا
 هایی در سطح باالتر از وضـعیتگیري تعادلمقاله، گسترش اخالق اسالمی موجب شکل ۀبنا به فرضی کند.را بررسی می

ل اهتمـام بـه علـم، یـاز قب یاسالم يهاآموزه یدهد برخهاي مقاله نشان میشود. یافتهتعادلی مبتنی بر نفع شخصی می
بهینه از امکانات، هـدر نـدادن منـابع، مـتقن انجـام دادن کارهـا در نظـام  ةسفارش به تعقل، تشویق کار و فعالیت، استفاد

ل سفارش به زهد، نکوهش اقبال به دنیا، نکـوهش حـرص و یاز قب ییهاموزهآ ،شود. در مقابلیه میز توصین يدارهیسرما
رت یاز مغـا کین امـر حـایاسالم است. ا يژة نظام اقتصادیرزق مقدر و و مصرف مافوق کفاف، قناعت، کمک به دیگران

آحاد جامعـه، ضـمن  یش درونیق پاالیاسالم از طر یاخالق يها. آموزهاست يدارهیاسالم و سرما ينظام اخالق اقتصاد
اجتمـاعی، افـزایش شـفافیت در بـازار، و افـزایش  ۀمبادله، افزایش سـرمای ۀموجب کاهش هزین ها،انسان يمعنو يارتقا

و مقابلـه بـا شکسـت بـازار از  یاز اصـالت نفـع شخصـ یناش يامدهایاین امر به حداقل رسیدن پ ۀشوند. نتیجکارایی می
  است.هاي مردم دهی انگیزهطریق شکل
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  مقدمه
سـازوکار اقتصـاد  1776در سـال  ثروت مللبا انتشار کتاب ؛ زیرا دانندرا پدر علم اقتصاد می آدام اسمیت

دنبال نفـع شخصـی باشـند، بـازار ماننـد ه اگر افراد ب ،در بازار رقابت کامل ،آزاد را معرفی کرد. از نظر او
بـا گذشـت  ،اسمیتنظر کند. پس از انتشار افراد جامعه را تضمین می ۀرفاه هم ،دست نامرئی عمل کرده

در بطـن مفهـوم تعـادل، . توسعه پیدا کرده است او ةهمچنان بر اساس ایدسنتی چندین قرن، علم اقتصاد 
  کند. کار می اسمیت »دست نامرئی«هاي اقتصادي، ریهنظدر 

دانـد. ایـن رفـاه جمعـی مـی ةننـدکن یرا تضم یاز نفع شخص يروی، پ»ینامرئدست«ان یبا ب تیاسم
حـداکثر کـردن نفـع  »عقالنیت«یکی از تعاریف مطرح شده است. عقالنیت دیدگاه در چارچوب مفهوم 

هایی که یـک شـخص بر ضرورت یک تطابق خارجی میان گزینش ،شخصی است. این رویکرد در واقع
مشکل این رویکـرد  ،آمارتیاسن) از نظر 16ص، 1377دهد و نفع شخصی او مبتنی است (سن، انجام می

نفـع شخصـی بـه معنـاي حـذف جویی پی«که چرا باید عقالنی بودن منحصراً  به عقالنیت در این است
 ،این ادعا که حداکثر کردن نفع شخصـی غیـر عقالنـی نیسـت ،قعتعریف شود. در وا »تمام اهداف دیگر
حسـاب آیـد ه غیـر عقالنـی بـ دنفـع شخصـی بایـ اما این استدالل که هرچیـز جـز ؛جاي مناقشه ندارد

  .)17ص، 1377(سن،  .انگیز استشگفت
پـس از آن کتـاب  بود ونظریۀ احساسات اخالقی بود. اولین کتاب وي  ییک فیلسوف اخالق اسمیت

از جملـه: تـدبیر،  کـرد؛وسیعی از فضایل توجـه  به گروه ،را منتشر کرد. او در کتاب اول خود ت مللثرو
و شـهرت.  ،حفظ سالمت، بخت و اقبـال، مقـام ،روي، وفاي به عهدمآل اندیشی، میانه ،هشیاري، احتیاط

 .عقالنـی هسـتند ايمحاسـبهداند به تـدابیري کـه همـه هاي پست تدبیر میاو انباشت سرمایه را از گونه
را در جایگـاه  »خیرخـواهی«است. او اسمیت گرایانه اثباتهاي کانون توجه اقتصاد جریان غالب و تفسیر

  ).158ص ،1386 ،باالترین فضیلت اخالقی مطرح کرده است (الوي
مبنـاي این امـر را مطرح کرد.  »نفع شخصی« وضوعم ،ثروت مللیعنی  ،در کتاب بعدي خوداسمیت 

وي را هاي اي کـه اندیشـهبـه گونـه ،هاي اندیشمندان بعدي قـرار گرفـتپردازياي از نظریهعمده بخش
  ).123، ص1386نیا، معصومیداري برشمرد (عطفی در نظام سرمایه ۀتوان نقطمی

 اسـمیتکننـدگان رسد بسیاري از تحسینبه نظر می« :کندبیان می گونهرا این  موضوعاین  آمارتیاسن
 ،اما اگر همین عبارت ساده را با دقـت بخـوانیم ،اندقصاب و آبجو فروش فراتر نرفته او دربارة از عبارت

است که داد و سـتدهاي معمـولی در وضوع نشان دادن این م ،در اینجا اسمیتشویم که هدف متوجه می
ضـوع همـان مو ایـن دقیقـاً ؟شوددهند، و چرا و چگونه تقسیم کار عملی میچرا و چگونه رخ می ،بازار
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بـه رواج معاملـه  اسـمیتشود. اما این واقعیت که از آن نقل میمزبور فصلی از کتاب اوست که عبارت 
دو طرفه سودمند توجه کرد، به هیچ وجه مبین آن نیست که او صرف خود دوستی را بـراي رسـیدن بـه 

  .)26ص، 1377(سن،  .معتقد به عکس آن بود او دقیقاً ،دانست در واقعمی ییک جامعه خوب
تـر اسـت خاص از تعادل کلـیهاي یکی از حالت ،گذار آن بودپایه اسمیتکه  ،تعادل در بازار رقابتی

که بـا وجـود اخـالق و تصور کرد شود، در حالی که می توان تعادلی را که در آن نفع شخصی دنبال می
  اص انتقال دهد.اخالقی، وضعیت تعادلی را به سطح باالتري از این حالت خهاي گسترش فضیلت

ه کـنیاز ا اعـم ه و عـادت اسـت،ی، طبع، سجيخو يبه معنا »خُلْق«جمع  ،ياز نظر لغو »اخالق« ةواژ
و اطـالع از عـادات و  یعلم آگاه«علم اخالق به  ،مثال براي. ا زشت و بدیو باشد یکه و عادت نیآن سج

  ).53ص، 1373(ژانه،  ف شده استیتعر» يبشر يایآداب و سجا
ان یـه از مآنچـ نـد.اهردکـان یـب يدتعـاریف متعـد »اخـالق« يلسوفان برایعلم اخالق و ف دانشمندان

نفـس  يبـرا یتـیفکیاخـالق «: نمود عبارت است از يتوان جمع بندیم یدانشمندان اسالم يف هایتعر
رفتارهـاي متناسـب بـا انسـان  ،د. در اسـالمنـکیمتناسب با آن از انسان بروز م ییه رفتارهاکاست  یآدم

  .  »کندتر میهایی است که در طول بندگی پروردگار است و انسان را به خدا نزدیکرفتار
رسـد هنجارهـاي اخالقـی در آن ی از زندگی اقتصادي وجود دارد که به نظر میگوناگونهاي عرصه

از طریـق  ياست تـا حـد نکچون پیامدهاي جانبی آلودگی هوا ممهممعضالتی  ،ثر است. براي مثالؤم
ابد، اما هنجارهایی که بر ضد چنین رفتارهاي هنجارشکن در جامعـه شـکل یاهش کقانونی هاي مجازات

تـامین کاالهـاي خصـوص در  وضـوعرد، می تواند نقش مهمی در برابر این مشکل ایفا کند. ایـن میگمی
  ).98، ص 1386مک فرسن، و  هازمنکند (گیري صدق میيأر بارةعمومی و همچنین در

الزم اسـت مجموعـۀ اجـزاء و عناصـر  ،اسـالم يگاه اخالق در نظـام اقتصـادیروشن شدن جا يبرا
ر یـغ ياد شـده را از اجـزای يبه معنا یاخالق ياسالم را در نظر گرفت، اجزا يدهندة نظام اقتصادلکیتش

عمـدة چـون بخـش البته . نمودل یرا تحل یاخالق يهار آموزهیگاه و تأثیو سپس جا کرد کیکتف یاخالق
  محال است. يمواردل و در کمشکیک کاري ات است تفیبا اخالقهمراه اسالم  يم اقتصادیتعال

بخشی از ضوابط اخالقی عبارت است از: کراهت شکایت از کمی سود، نکوهش تبلیغات، اجتناب از 
هـاي در نظـر داشـتن ارزشهاي مخل، نفی رفتار انحصارگرایانه، مداخله در معاملۀ دیگران، نهی از داللی

  اخالقی در دریافت سود، یاد خداوند هنگام دادو ستد،  حسن خلق، توکل به خدا، انصاف، و احسان.
و  بـه انسـاننسـبت بررسـی رویکرداسـالم و موضـوع  ۀبر پیشین یوتاهکپس از مرور  ،در این مقاله

، اسـت ناسـازگارقتصـاد متعـارف که با چارچوب ا ،اسالمهاي اخالقی آموزه از برخیتحلیل به ، اخالق
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 کـه شـوندشـوند و نشـان داده میمـیمطالعـه اخالق در نظام اقتصادي هاي کارکرددر ادامه . پردازیممی
تواننـد اهـداف می ،سازوکار اجرایـی یـا نظـارتو بدون نیاز به  ۀهزینتحمیل ها بدون چگونه این آموزه

اقتصـادي هـاي اخـالق بـر اقتصـاد و رفتارتأثیرگذاري  شرایط ،پایانیمین کنند. در بخش أمورد نظر را ت
  گیرد.قرار میررسی بمورد 

 موضوع ةپيشين

ق و اقتصاد اسالمی مطالعات چندانی انجام نشده است. در ادامه به برخـی مطالعـات در زمینه رابطه اخال
  شود.ه میراین حوزه نظري اشا

برداشـت را هـا بنـدي آنعدالت و اولویـت و داري از رفاه، رشد) تفسیر نظام سرمایه1378( میرمعزي
  در تعارض است.به انسان و جامعه که با نگرش اسالم داند می» سعادت فرد و جامعه«خاصی از 

اسالمی از اخـالق مصـرف بـا رویکـرد بـین  ۀ الگوي) با هدف ارائ1392( میرمعزيو  جداري عالی
معیارهـاي  ۀاي گونـاگون قـرار گیـرد، رابطـهکه بتواند الگـویی بـراي نسـل اقتصادي - اخالقی ايرشته

در آنهـا، انـد. از جمله انفاق، زهد، تقدیر معیشت و قناعت را با الگـوي مصـرف بررسـی کـرده ،اخالقی
گیري الگوي مصـرف، از مبـانی نظـري مبتنـی بـر توحیـد آغـاز که شکل اندبه این نتیجه رسیده ،نهایت

 ة، انگیـزالگـوشـود. بـر اسـاس مبنـاي اخالقـی میگرفته هاي مورد نظر از آن ها نتیجه شود و هدفمی
هـاي رفتاري که محرك انسان براي حرکت به سوي هدف ها باشد نیز شکل می گیرد. بـر اسـاس مالك

شود که در صورت عمل به آن هـا و رعایـت تمـامی حـدود و شـرایط، میگرفته نتیجه  ،اصول اخالقی
  نظر حاصل خواهد شد.   منظورهاي هدف
روابـط علـم، اخـالق و علـم اقتصـاد و  ،اقتصاد اخالقیتاب ک) در 1392( يبروجرد یمیرضا رحیعل
نمـوده  یبررسـرا  ياتب اقتصـادکدگاه میاز د ياقتصاد ۀاخالق و اخالق در توسع ۀن نقش فلسفیهمچن

  ل پرداخته است.یتفصه ب يات حرفه این به مباحث اخالقیهمچن ياست. و
، که یکی از اصول اخالقی اسالم »اقتصاد برکت«) با نگاهی جدید تحت عنوان 1393( میرمعزي

بینی و نگرش انسان مسلمان به دنیا دارد، به بررسـی علـل کـاهش و یـا و ریشه در جهاناست نیز 
پردازد. از نظر او، علل و عوامـل هاي الزم براي رسیدن انسان و جامعه به سعادت میافزایش نعمت

ها، افعال جوانحی و جوارحی مردم است. این افعال فقط از راه مادي موجب افزایش نعمتافزایش 
شود، بلکه در نظام علت و معلولی مادي و مجرد حاکم بر جهان، بر افزایش یا یا کاهش نعمت نمی

  کاهش نعمت اثر می گذارند. 
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اخـالق را بـه عنـوان » و آثار)، آموزه ها ینشیب ی(مبانياخالق اقتصاد«) در مقالۀ 1386( این یمعصوم
و  یشخصـ يزه هـایـن انگیبـ ،هـاانسان يمعنو يه عالوه بر ارتقااست کمطرح نموده  یشگر درونیپاال

  ند. کمی جادیا یهماهنگ یمنافع عموم
 يدیـجد يهالیاما تحل ،ستیه در مقالۀ حاضر آمده تازه نک ،اسالم ياخالق اقتصاد يآموزه هاتبیین 

نـو  گـامیشـود و  یل مشـاهده نمـکن شـیـبه ا ،ه در آثار گذشتهکده یارائه گردآنها  يرد اقتصادکارکاز 
  شود. می محسوب

  انسان مسلمان و اخالق
محـدود ها، از جنس لذت مادي نیست و تمام زندگی بـه دنیـاي مـادي تمام لذت ،از نظر انسان مسلمان

بخشـی از زنـدگی او در آن  ،بنـابراین .انسان مسلمان به زندگی ابدي پس از مرگ اعتقـاد دارد گردد.نمی
عقالیـی اسـت کـه بـراي کسـب  ،از نظـر او روي،بدینجهان است که حاصل عمل این جهانی اوست. 

 . یا بـه عبـارت دیگـر،پوشی کندهاي زودگذر مادي چشماز برخی لذت ،بیشتر در دنیاي ابديهاي لذت
قـرآن، انسـان هاي زیـرا از نگـاه آیـه ؛دفـانی مـادي کنـهاي هاي با دوام اخروي را جانشین لـذتلذت

کـه روح  »غیـر مـادي«و بعـد  ،است که بدن اوسـت »بعد مادي«موجودي دو بعدي است. او داراي یک 
 يت مرزهـایمسلمان تنها به رعاانسان ، رونیا). از29ـ28 :(حجر و حقیقت انسان به روح اوست ،اوست
  د.یآمیز برین یدرصدد تخلق به اخالق اله ،به درجات باال یابیدست يه براکبل ،ندک یتفا نمکا یحقوق

شـمرده شـده  ل اکرماما هدف بعثت حضرت رسو ،ندارد ییات ضمانت اجرایت اخالقیگرچه رعا
ان کـام ی،ارم اخالقـکـبـه م یابیه بدون دسـتکابد یمیمسلمان به وضوح در یک ،صورتنیاست. در ا

د. یـنمامـی تـرن مهم را ملموسیز ایاسالم ن يم اقتصادیتعالوصول به هدف بعثت وجود ندارد. مالحظۀ 
 یـکن امـر یـل اسـت. اکار مشـیبسـآنها  کیکه تفکخته شده یم چنان با اخالق آمین تعالیا یتمام باًیتقر

ل کمشـ ، کسب رضایت الهـید به اخالق در حوزة اقتصادیه بدون تقکرساند می جهین نتیمسلمان را به ا
  شود:می رکذ نمونهتنها دو  ،لیبدون دل ياجتناب از ادعا يبران است. کناممحتی  و

پـردازد فرمودند: هر کس به خریـدوفروش می حضرت رسول اکرم«فرمایند:می امام صادق
. 3. سـوگند؛ 2. ربـا؛ 1نـه بخـرد و نـه بفروشـد:  ،درغیر این صورت .را رعایت کند شرطباید پنج 

ق، 1403(مجلسی،  ». مذمت کاال هنگام خرید5گام فروش؛ . ستودن کاال هن4پوشاندن عیب (کاال)؛ 
شود که اجتناب از سوگند، ستودن کاال هنگام فروش و مذمت هنگـام ) مالحظه می96، ص 100ج 

اند. حضـرت فرمودنـد: هـر کـس از ایـن خرید اخالقی هستند، اما با بیشترین تأکید سفارش شـده
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هـاي این در حالی است که انـواع گونـاگون فعالیتحق خرید و فروش ندارد. نکند اعمال اجتناب 
  اقتصادي بدون خرید و فروش امکان ندارد.

 یعه نمـیش ،م نباشدکه در آن مواسات حاکرا  يجامعه ا ،به صراحت امام صادق يگریت دیدر روا
گـران را در آنچـه یآحـاد جامعـه د یه تمامکنیا یعنی). مواسات 254، ص71ج ق،1403 ،مجلسی( ندندا

  است. یاخالق امالًک ين امر دستوریه اک کنند یکند شردار
 اسـت اسـالم خواسـتهاسـت. شـده  يگذارهیپا یاقتصاد اخالق یکاز ابتدا به عنوان  یاقتصاد اسالم

قـرار  یمـاالت انسـانکبـه  یابیلۀ دستیرا وس يماد يازهاینتأمین و  ياقتصاد يهاتیفعال یها حتانسان
مشـروط  »قصـد قربـت«ات مشروط به کل پرداخت خمس و زیاز قب یواجبات مالانجام رو، ازایندهند. 

تنهـا  ،در مقالـۀ حاضـر »اخـالق«شود. مـراد از می انسان يو معنو یاخالق یه سبب تعالگردیده است ک
ما قرار دارد. بـه فرمـودة  يهالیز در قلمرو تحلیاز آنها ن یه افعال ناشکست، بلین یل نفسانیل و رذایفضا
است. چگونگی زیسـتن شـامل مردن ه گوناخالق علم چگونه زیستن، چگونه بودن و چ ،يمطهرد یشه

و چگونـه ملکـاتی داشـته باشـد تـا از نظـر  ،یعنی انسان چگونه باید رفتار کنـد ؛شودملکات میو  رفتار
 .)714، ص 13، ج 1374روحی داراي ماهیت و واقعیت باارزش و مقدسی شود (مطهري، 

  اخالقي اسالمهاي رخي آموزهتحليل اقتصادي ب
هـاي ر رفتاربـمسـتقیمی اسالم به واسطه ارتباط بـا اصـول اعتقـادي مسـلمانان تـأثیر اخالقی هاي آموزه

آن نقـش ها و تفسیرهاي غلـط از ها و زدودن پیرایهفهم دقیق و درست از این آموزهآنها دارند. اقتصادي 
  .مهمی در تحلیل کارکرد اقتصادي آنها دارد

  زیر جاي داد:دو دسته توان در میاسالم را  اقتصادياخالق هاي زهآمو
از جمله اهتمام به علم، سفارش به تعقـل،  ،داريهاي سرمایهاسالمی سازگار با آموزههاي آموزه .الف

  متقن انجام دادن کارها. و  بهینه از امکانات، هدر ندادن منابع ةتشویق کار و فعالیت، استفاد
از جمله سفارش به زهد، نکـوهش اقبـال  ،داريهاي سرمایهناسازگار با آموزهاسالمی هاي آموزه .ب

  رزق مقدر.و  به دنیا، نکوهش حرص و مصرف مافوق کفاف، قناعت، کمک به دیگران
هاي اسـالمی و روح حـاکم از آموزه بخشیها بیانگر این حقیقت است که دوم از آموزه ۀوجود دست

کنـد و کـار انسان کار مـی ،داريداري در تقابل است. در نظام سرمایهسرمایههاي از آموزه بخشیبر آن با 
او ؛ امـا انگیـزه کندصورت بهینه استفاده میه ب ،دهد، از امکانات و منابعصورت متقن انجام میه خود را ب

را  اقـدامات دسـته اول یحرص و کسب لذت مادي است. اما انسان اقتصادي اسالم صرفاًاز این تالش 
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دنبـال تعـاون در ه دهـد و بـنیازهاي ضروري براي داشتن زندگی شرافتمندانه انجـام مـی تأمینبا هدف 
  انسانی است.  ۀنیازهاي جامع تأمیننیکی و 

  شوند.تجزیه و تحلیل می که در دسته دوم قرار دارند ،اسالمهاي آموزه از برخیدر ادامه، 

  زهد و قناعتالف. 

نـار گذاشـتن ک س وبرکماهمچون  ي. افراددر تعارض است اقتصاد متعارف يازهد و قناعت با آموزه ه
 يایـدن يشـرفت مـادیهـا را عامـل پد نظر در آن توسط پروتسـتانیو تجد یکاتولک يسایلک يآموزه ها

هـا ر وضع موجود نبودند، اما پروتستانییقانع بودند و حاضر به تغ ها غالباًیکاتولکند. کنی میغرب معرف
جـاد یرا ا يدارهیروح سـرما ؛ادیـار زکـهـا و بـا م از لذتکها و استفادة ها و مشقتیاستقبال از سختبا 

را، ج حـرص و طمـع یتـرو لیمانـدول یاز قب یپردازانهینظر ،گرید ياز سو). 61، ص 1390(وبر، نمودند
و قناعـت در  ه بـه زهـدیه توصـکـن روسـت یدند. از اکرمیق یتشو ،ها وجود داردعت انسانیه در طبک

  شود.ی میتعارض با اقتصاد متعارف تلق
خداونـد  ،نمونـه يبـرا .اسـتشـده زیـادي سـفارش ا یـاز دن يبه زهـد و دوردر فرهنگ اسالمی، 

» دیـا بنگریـن بـه دناهماننـد زاهـد« :دینفرمامی نیرالمؤمنیام ؛)17نساء: (»لیا قلیل متاع الدنق«فرماید: می
  ).103خ البالغه، نهج(

. امـام ي اسـتویبه تعلقات دن یرغبتیو ب یقلب یوابستگ نفی »زهد« یاصل يمعنادر نگرش اسالمی، 
ف مخوریـد، تا بر آنچه از دست داده": کندمی دو کلمه از قرآن زهد را تفسیر«د: یفرمامی یعل ّ ایـد تأسـ

 اسـت ه دسـت یافتـه. و آنکه بر گذشته تأسّف نخـورَد و بـر آنچـ"اید شاد نگردیدو بدانچه دست یافته
بـه  »زهـد«هرگـز  ،ن اساسی). بر ا431همان، خ ( »دست آورده استه دو طرف زهد را ب ،شادمان نگردد

ن مطلـب اسـت. یـبـر خـالف ا ،ناامـام زاهـدبه عنوان  رة خود حضرتیست. سیردن نکار کم ک يمعنا
 یبـر خـالف برخـ ،ن صـورتیخ اسالم است. در ایشان از مسلمات تاریگستردة ا ياقتصاد يهاتیفعال

زهد اثرات اقتصادي فراوانی دارد. زاهد بیشـترین تولیـد و کمتـرین مصـرف را  ۀحاکمیت روحی ،پندارها
مد، مازاد بـر کمـک نیازمنـدان، آتر درزهد، مصرف کاهش یافته و با توزیع متعادل ۀدارد. با افزایش روحی

  کند.انداز می شود و به رشد اقتصادي کمک میپس
شـود. در کتـاب و سـنت در دوري از مصارف تجملـی و اسـراف و تبـذیر امکانـات میزهد سبب 

فلنحیینه «در آیۀ شریفۀ » حیات طیبه« خصوص قناعت نیز توصیه هاي فراوانی وجود دارد. امیر المؤمنین
هاي مهم پیامبران الهـی را اند. آن حضرت یکی از ویژگیتفسیر کرده» قناعت«) را به 97نحل: (»طیبۀ ةحیا
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گیري، از حرصت نیز بـا گونه که از دشمنت با قصاص انتقام میفرمایند: هماناند. ایشان میقناعت دانسته
همت، سبب قناعت انتقام بگیر. آن حضرت در بیانات دیگر، قناعت را پادشاهی، عامل حفظ عفت، بلندي 

  ).264، ص3ق، ج1416شهري، نیازي دانسته است (محمدي ريعزت نفس و عامل احساس بی
 يالزم بـرا یـۀما ا شدن دسـتیمه ،جهیانداز و در نتش پسیاهش مصرف و افزاکاز آثار قناعت  یکی

 لکرا مشـیـز ؛تـر اسـتافتـه الزمیرشد ن ياقتصادها خصوصن امر در ی. ااست الزم يهايگذارهیسرما
از آثار مهـم  یکی. است حرص و طمع یۀاز روح یناش يم و مصرف باالکد یشورها تولکگونه نیا ةعمد

محمـد ري شـهري، شـود (ي میازینیقناعت سبب ب :ندفرمایمی ی. امام علی استقناعت آرامش روان
 سب آرامـش اسـت و انسـانکاز و ین تأمیناالها و خدمات کاگر هدف مصرف  .)264، ص 390، 1416

با قناعـت  ينه این مهم را بدون صرف هزیه اکپس چه بهتر  ،سب درآمد نداردکتوان  ینیش از حد معیب
قـانع انسان و  ،ن گنجیترو بزرگ يازینیب ۀن درجیباالتر »قناعت« ،تیدر روا ،ن رویاورد. از ایدست به ب

  .)264، ص 390، 1416محمد ري شهري، ن انسان شمرده شده است (یترمتنعم
نـد و کمی دن به زهـد را فـراهمینۀ رسیقناعت زم« :توان گفت، می»قناعت«و  »زهد«ن یرابطۀ ب بارةدر

ممکـن  .)167، ص7، ج1382، یی(رضـا» نـد.کمی ۀ قناعت را آسـانیز تحقق روحیاز زهد ن يبرخوردار
 ،در نتیجـه ؛دنشـوزهد و قناعت در جامعه، تولیـدات مصـرف نمـی ۀبا گسترش روحی :است گفته شود

، عموم مـردم اندمادي تحریم نشدههاي نعمت : چونخورد. در جواب باید گفترشد اقتصادي ضربه می
گسـترش  عـالوه بـر آن،کنند. مد خود را مصرف میآاي از درعمده بخش، هادر جهت برخورداري از آن

هـا بـه ی دهـکمازاد ناشی از زهد از برخهاي بلکه بخشی از درآمد ،بر مصرف اثرگذار نیست زهد صرفاً
میـزان کـاهش مصـرف  ،بنابراین .دهدالشعاع قرار میسایر دهک ها انتقال یافته و توزیع مصرف را تحت

  کاهد. کمتر از کاهش تقاضا به خاطر زهد است و همین امر از اثرات کاهشی بر تولید می
تـاریخی نشـان  ۀدهد. تجربگرایی افراطی نجات میمصرفۀ اسالمی را از ورط ۀتوصیه به زهد جامع

ناپذیري به دنبال داشـته اسـت. هاي جبرانخسارت ،اسالمی دچار دنیاگرایی شده ۀداده است هرگاه جامع
پیش آمد. فتوحاتی که در زمان خلفا پـیش  از رحلت رسول اکرمپس بارز آن وضعیتی است که  ۀنمون

رقابت بـراي رسـیدن بـه  ۀحیفراوانی را به مرکز خالفت انتقال داد و موجب گسترش رو هايآمد ثروت
  اسالمی به فساد کشیده شد. ۀاي از جامعقسمت عمده سبباین ثروت ها شد و به همین 

 رزق مقدر

 ،یچ چیـز نیسـته« :فرماید. قرآن کریم میاستخاص اقتصاد اسالمی  يز از آموزه هایمقدر بودن رزق ن
هـیچ «یـا  .)21 :(حجر »فرستیممشخص می ةو ما آن را فقط به انداز ،نزد ماستهاي آن نهمگر اینکه خزا
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شـود  تصـورن اسـت ک). مم6 :(هود »مگر اینکه رزقش را خداوند تضمین کرده است ،اي نیستجنبنده
 کتـ کفهـم درسـت تـ ين پندار نادرست است. برایشود. امی ود اقتصادکن اعتقاد سبب رخوت و ریا

ار کـلـزوم  بارةه در ک يشماریب يه هایم. توصیریم مرتبط را در نظر بگید مفاهیبا ،تاب و سنتکم یمفاه
اش ضمن اعتقاد بـه ایـن کـه روزيه مسلمان کسازد می قت رهنمونین حقیو تالش وارد شده ما را به ا

پیامـدهاي این اندیشه مانع از بروز . دانداقتصادي موظف میخداست، خود را به انجام فعالیت در دست 
شـود میانحصار و احتکـار ، تبانی، جوییرانت، اثرات خارجی منفیاز جمله هاي اقتصادي منفی فعالیت

نکردن کاالها نیز یکـی از نتـایج اعتقـاد در دوران بحران و کمیابی، و انبار  مصرفی حرص و ولعپرهیز از 
تـاثیرات  و دانرسـمـیبه حـداقل را نیز هاي بورس بازي فعالیتبه رزق مقدر است. اعتقاد به این آموزه 

  کرد.میاز بین را اقتصادي هاي مخرب آن بر فعالیت
امروزي با سازوکار بازار، بیکاري غیر ارادي اسـت. بیکـاري غیـر هاي ل بیکاري در اقتصادعلیکی از 

کننـده  ۀبـیش از دسـتمزد تصـفی »دستمزد کارایی« یۀدهد که دستمزدها به سبب نظرارادي زمانی رخ می
بازار مشغول کار شوند قادر بـه یـافتن فرصـت شـغلی  ۀکه حاضر در دستمزد تصفیبازار باشد و افرادي 

بـه  کمدسـتبایـد  کـسو هـر  سالمی، بیکاري غیر ارادي مردود اسـتنخواهند شد. اگرچه در اقتصاد ا
اعتقاد بـه روزي مقـدر، موجـب  ۀاما وجود روحی؛ اش دستمزد داشته باشدمادي و معنويهاي نیاز ةانداز

شود. اعتقاد به روزي مقدر همچنین سبب پدید آمدن آرامش در تمام آحـاد ري غیر ارادي میکاهش بیکا
  پردازند. با دلگرمی به فعالیت می افرادمی شود و 

 ج. نكوهش فقر

در برخـی روایـات از فقـر دو نگرش متفاوت نسبت به فقر مطرح شـده اسـت.  در روایات معصومین
هـاي الهـی و کرامتـی از زینت انسان در قیامت و از گنجینـه فقر را تمجید شده است. حضرت رسول

بـه روایـات، اي از در مقابـل، پـاره). 16015ح  ق،1416(محمدي ري شـهري، دانند میپروردگار  سوي
مـردي  !بـرماز کفر و فقـر بـه تـو پنـاه مـی پرورگارا،فرمایند: می . رسول اکرماندپرداختهش فقر نکوه

  ).15985ح  ق،1416شهري، بلی (محمدي ري :یک ردیفند؟ فرموددر این دو آیا  :پرسید
تمرکز انسان را از بین می برد، انسان را دچار سسـتی  ؛شودمی ياخالقی زیادهاي لغزش موجبفقر 
 شـود و دراوقـات تحقیـر و فرامـوش میکند. فقیر در بسیاري احساس حقارت ایجاد میو  کنداراده می

پیشـین هـاي توان براي روایتشود.  بر این اساس میو بها داده نمیااي که به گونهبه  ،گیردانزوا قرار می
توان بکوشد اما به علل گوناگون مانند کمبـود امکانـات، ضـعف  ةتفسیر درستی یافت. اگر انسان به انداز

۱۱۶      ۱۳۹۲، سال پنجم، شماره اول، پياپي نهم، پاييز و زمستان  

هـاي وعـده ،در این صورت ؛بر فقر فائق آیدد طبیعی، ظلم دیگران یا امتحان الهی نتوانهاي تآفجسمی، 
خواهد بـود. فقـر بـه ایمـان چنـین انسـانی او بخش براي یاد شده در نصوص سابق بهترین عامل تسلی

اشـانه خـود را رهـا کـرده و در کن خانـه و امهاجر، در ابتداي هجرت به مدینه ؛ مثالًکندخللی وارد نمی
هـیچ خللـی هـم در  و وضعیت سختی به مدینه مهاجرت کردند و زندگی خود را در آنجا آغـاز کردنـد

  ایمانشان به وجود نیامد.
عفت نفـس، تأکید بر  ؛استفقرا شده  حفظ کرامتاسالم تأکیدات فراوانی بر دستورهاي اخالقی در 

از جملـه ایـن دسـتورها یوس نشـدن أمـو ، عدم تلقین فقر به خودها، ، کاستن شهوتنکردن، اظهار فقر 
  ).16124ـ16116، ص 1416محمدي ري شهري ، (است 

ثیر أحق ندارد از کوشش و فعالیت کوتـاهی کنـد. تـ کس که فقر امري نکوهیده است و هیچآننتیجه 
  کند. میکن فعالیت در اقتصاد است که فقر را از اقتصاد و جامعه ریشه ۀاین نگاه، توسع

 فرمودند: هر کـس آب و خـاك داشـتهمکرر می منینؤکه امیر الم کنندمیاز پدرش نقل  امام باقر
 .)41و ج 17ق؛ ص 1414حـر عـاملی، کند (باشد و باز هم فقیر باشد، خداوند وي را از رحمت دور می

ماننـد سـوء مـدیریت،  ؛فقر حاصل برخی عواملی است که در اختیار انسـان اسـت ،در بسیاري از موارد
تفکـر را تـوان بـا کـار و فعالیـت و می راچنین عواملی  .کسالت و تنبلی، ضعف عقالنیت ۀوجود روحی

  برطرف کرد و فقر را از بین برد. 

  د. انصاف

 امـام صـادق. تأکید بسیاري بر رعایت انصاف در تعامالت اقتصادي شده اسـت بیتدر روایات اهل
ز همـان یـگـران نید يبرا يپسندیخود م يه هر چه براکابد ییتحقق م یند: انصاف با مردم وقتیفرمایم

  ).145ص ، 1363، ینیلک( یرا بخواه
 ،عـاملی حـر(انـد بسـیاري بـر رعایـت انصـاف در تجـارت نمودهکیـد أت و امام صادق امام باقر

  .)310و  293و  286ق، ص 1414
شـکوفایی و رفـاه جامعـه موجب رعایت انصاف مانند گوهري است که وجودش در نظام اقتصادي 

گیري می کند. رعایـت انصـاف زیرا هر کس خود را در جایگاه دیگري قرار می دهد و تصمیم ؛می شود
و عرضه کننده بـازار  ةکه تولید کننداي به گونه شودمی تعیین قیمت عادالنه در بازارموجب  ،در مبادالت

آثار منفـی  ،ن صورتیدر ا کنند .نمیی شفروفروشی یا کمد و گرانندهخود را در جاي متقاضی قرار می
 ،افـرادهاي بـار تصـمیمآثار زیـان و کندظلم نمیدیگري در مبادله کسی به  .رسددر اقتصاد به حداقل می
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ن اطـراف ااي موجب آلودگی هـوا بـراي سـاکنهاگر کارخان ،شود. براي مثالمیبرطرف توسط خودشان 
و مـانع آلـودگی شـده یـا کنـد تصـور مین آن منطقه اخود را جاي ساکنمدیرکارخانه  ،شودمی کارخانه

  کند. پرداخت میرغبت یا اگر دولت از او درخواست خسارت کرد با . ران می کندخسارات را جب
ی خواهند گرفت کـه بـه هایتصمیم ،مردان خود را از مردم بداننددر سطح دولت نیز زمانی که دولت

شود اعتماد بین دولت و مردم افـزایش یابـد و سیاسـت هـا بـا کـارایی می موجبنفع ایشان است، این 
  ثرگذار باشند. باالتري ا

 حضـرت علـی ،. بـراي مثـال، داراي آثار فـراوان دیگـري نیـز هسـتانصاف غیر از آثار اقتصادي
موجـب  دیـافزایخداوند بر عزت او مـ ،دینمارا رعایت ن مردم و نفسش انصاف یس بکند: هر یفرمایم
ی موجـب راحتـ، انصـاف )9100ح  ،1 ج، 1366، آمـديتمیمـی شـوند (ش زیـاد میاد شدن دوستانیز
 ،همـان( ف قلـوبیو تـأل )9124ح  ،همانبرداري (و  )9114ح ، همان( و دوام محبت )9113ح  ،همان(

  گردد.یم )9116ح  ،همان( و رفع اختالف )9115ح 
شود، این مفهوم تفاوتی اساسی با مفهـوم انصـاف هر چند در اقتصاد متعارف نیز از انصاف بحث می

  شود.طلبی معرفی میانصاف در اقتصاد متعارف در چارچوب نفع در فرهنگ اسالمی دارد. مفهوم

  . ُحسن ُخلق ه

هاي خاص اخالق اقتصادي اسالم است. هرچند در اقتصاد متعارف نیز بـه حسن خلق نیز یکی از آموزه
سـازي کارگیري آن در خدمت بیشینهاین فضیلت اخالقی توجه شده، رویکرد غالب آن اصالت سود و به

  دي است.منافع فر
خـویی و گشـاه رویـی در تمـام روابـط اجتمـاعی بـه در فرهنگ اسالمی حسن خلق به معناي نرم

تُلَـینُ جانِبَـک وَ تُطَیـبُ «فرماینـد: این زمینه میدر  م صادقخصوص مبادالت اقتصادي است. اما
حُسن خلق آن است که برخوردت  ؛)253، ص 1361صدوق، ؛ (»اخاك بِبِشْرٍ حَسَنٍ کالمَک وَ تَلْقى

رویـى از رویـى دیـدار نمـایى. گشـادهو برادرت را با خوش ،و سخنت را پاکیزه سازى ،را نرم کنى
در تأثیر سخن اثرى  ،نفوذ محبّت شده موجبهاى اجتماعى بارزترین صفاتى است که در معاشرت

هـایى عطـوف و خود را انسـان خداى مهربان پیامبران و سفیران سبب،انگیز دارد. به همین شگفت
امـام . کننـدگذارنـد و آنـان را بـه سـوى خـود جـذب بنرمخو قرار داد تا بهتر بتوانند در مردم اثر 

خداوند چهل سال پیامبرش را ادب نمود. هنگامی که ادب او را تکمیل کـرد بـه «فرمودند:  صادق
حسـن خلـق بـه غیـر ). 265ص  ،1 ، ج1363 ،کلینی( )؛4قلم: »(عظیم إنک لعلى خلق« او فرمود :
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محبوبیت، نفوذ کالم، شادي و شادکامی، داراي آثار اقتصادي نیز هست که در برخی روایات بـه آن 
 هـاي روزي در وسـعت اخـالق نهفتـه اسـتفرماینـد: گنجمـی اشاره شده است. حضرت علـی

نیکـو روزي اخالق «فرمایند: می امام صادق. )5079ح  ،1534ص  ق،1416شهدي، محمدي ري(
  .)5075ح  ،1534ص  ق،1416شهدي، محمدي ري» (دهدرا افزایش می

هـا را آبـاد و عمرهـا را خانه ییخوردن و خوشک یکین«ند: یفرمایم امام صادق ،در روایت دیگري
حسـن خلـق همـراه نیکـی  ،. بنـابراین)5077ح  ،1534ص  ق،1416شهدي، محمدي ري» (ندکیاد میز

 ؛هاسـت، خـانواده»هاآبادانی خانه«منظور از  شود. احتماالًها و افزایش عمر میموجب آبادانی خانه ،کردن
کنـد. خانواده آرامش ایجاد می يد و برایافزامین افراد خانواده یو محبت را در ب یرا حسن خلق همدلیز

 »امیـد بـه زنـدگی«انسانی است کـه بـا شـاخص  ۀشاخص توسع ۀطول عمر نیز یکی از عوامل چهارگان
انسانی بـه  ۀشود. افزایش طول عمر موجب افزایش شاخص امید به زندگی و شاخص توسعمحاسبه می

  شود. توسعه اقتصادي میهاي عنوان یکی از شاخص

 اقتصادي رعايت اخالق اسالميهاي كاركرد

تـوان بـه کارکردهـا میهاي اخالقی اسالم کارکردهاي اقتصادي فراوانی دارد. از جمله ایـن رعایت آموزه
کاهش هزینه مبادله، افزایش سرمایه اجتمـاعی، افـزایش شـفافیت بـازار، همـوار شـدن کـارکرد اقتصـاد، 

  گذاري دولت و مقابله با شکست بازار اشاره کرد.افزایش کارایی سیاست

  كاهش هزينه مبادلهالف. 

هـا) در مقابـل ها (بنگاهداخلی سازمانتوجه زیادي به فضاي کسب و کار و روابط  »مبادله ۀهزین«رویکرد 
 یـکان یـه در جرکـاست  یار و پنهانکآش ينه هایمبادله هز ۀنیهز«ف یروابط بازاري دارد. بر اساس تعر

هـر گرایـان دة نهادیـبـر اسـاس عق). 1، ص 1391هـاي مجلـس، (مرکز پژوهش» دیآمی وجوده مبادله ب
 ۀمبادلـ ۀهزینـ ةتعیـین کننـد ،در هر اقتصادنهادگرایان ط آن است. محی ۀهاي مبادلثر از هزینهأتصمیمی مت

محـیط علـل نامناسـب بـودن یکی از  ،گذاري و کارآفرینی است. بنابراینسرمایه از جمله ها،فعالیت همۀ
هر اقتصادي است (امیـري و یارمحمـدیان، در عوامل تولید، محیط نهادي پایین وري کسب و کار و بهره

روابـط متقابـل کـه در قیودي هسـتند  دیگر، نهادها به عبارت. اندبازي در جامعه قواعد ،»نهادها«). 1390
 .اقتصاد دانسـت ۀتوان اولین نهادگرا در زمینرا می بلنو). 19 ، ص1377نورث، (گیرند میها شکل انسان

هاي ایجـاد شـده در ذهـن هسـتند کـه بـین عمـوم مـردم عادت«کند: گونه تعریف میوي نهادها را این
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دهـد. مبادلـه را شـکل مـی ۀهزین، گیري نهادهاشکل ةنحو ،). بنابراین314، ص 1919(وبلن،  »دناتركمش
طلبانـه تمرکـز کـرده ب و رفتارهـاي فرصـتتقلـهاي بر هزینه ه،مبادل ۀگیري هزینبراي اندازه ویلیامسون

  )1979ویلیامسون، (است.
و تصـمیم و داد و سـتد،  ۀتحقیـق و کسـب اطالعـات، هزینـ ۀرا به عنوان هزین »مبادله ۀهزین« ریکتر

  .)2008ریکتر، ( کنداجرا و سیاست گزاري تعریف می ۀهزین
ه کـشـود. روشـن اسـت مبادله مـی ۀاخالق اسالمی و رعایت اخالق اقتصادي موجب کاهش هزین

انجـام اقـدامات هـا و تیـبـه موقع ینۀ وابستگیۀ زهد در جامعه و اعتقاد به رزق مقدر زمیت روحیمکحا
 يرفتارهـا يگـران بـا ویدوسـت نـدارد دکـس چ یبرد. همی نینه از بیل هزیطلبانه را بدون تحمفرصت

ز یـخودش ن »انصاف«ۀ یت روحیمکدر اثر حا ،ن رویاز ا .دنداشته باش ـ ر شدکل آنچه ذیاز قب ـ ستیناشا
شـود کـه ی نمیرفتار ناشایست هیچ گونهاطالعات درست، و نکردن لب، دورویی، دروغ، ارائه قب تکمرت

. در صورتی که در یک بازار این احکام اخالقی رعایت شود، دیگـر نیـازي منجر به غش در معامله شود
بـرداري و سـایر لب و کـالهقناشی از تهاي مقابله با نااطمینانی ۀجلب اعتماد، هزینهاي به پرداخت هزینه

  ها نیست. هزینه

  افزايش سرمايه اجتماعيب. 

این سـرمایه از واکـنش اجتمـاعی میـان  .فیزیکی و انسانی است ۀاجتماعی چیزي فراتر از سرمای ۀسرمای
 اسـت. اجتماعی بیان شده ۀشود. تعاریف متعددي براي سرمایمی هو انباشتگرفته اقتصادي شکل عامالن 

از اسـت  شـده تشـکیل اجتمـاعی ۀسرمای«کند: گونه تعریف میاجتماعی را این ۀسرمای پوتنام ،براي مثال
مطالعـات » کنـد.می تسهیل را دوجانبه منافع به یابیدست براي هایی که همکاريهشبک و ها ارزش اعتماد،
اقتصـادي  امـلواجتماعی بر عملکـرد مثبـت اقتصـاد و ع ۀثیر سرمایأگیري تبررسی و اندازه براي زیادي

 كنـا ؛)2001( كنـاو  كزا )؛1997( فـرکی و كنـاتـوان بـه مطالعـات مـی ،وجود دارد که از آن جملـه
  ) اشاره کرد. 2002( ستیرکو  یسکیو )؛ 2007( نیشپوتو  اسکاسکجان)؛ 2002(

اسـت. از » سرمایه اجتماعی«هاي اساسی در همۀ تعاریف، آنچه مسلم است اینکه اعتماد یکی از رکن
هاي اسالمی معامله در بازارسو، رعایت اخالقیات اقتصادي منجر به مستحکم شدن اعتماد بین طرفین یک
اصـالت دادن منـافع  ،یابی به منافع دوجانبه وجود داردشود. ریشۀ اصلی مشکالتی که در مسیر دستمی

شخصی از هر طریقی است. هرچه درجۀ زهد و عدم وابستگی بـه مطـامع مـادي و اعتقـاد بـه رزاقیـت 
  یابد.تیجه، سرمایۀ اجتماعی افزایش میو در ن هحل شدمشکل به نحو بهتري این  ،خداوند باالتر برود
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 ي،شـماریبـ هاينمونـهدر  ه اسـتنشـان داد يدارهیها در جوامع سرماو بروز بحران یخیتجربۀ تار
ۀ انصـاف سـبب یـت روحیـمکشـود. حا یمنجـر نمـ یبه منفعت اجتماع یت اصالت نفع شخصیمکحا
بـه  کمکۀ یبخشد. حسن خلق و روحمی را ارتقا یاجتماع یۀارگزاران شده، سرماک یت تمامیش امنیافزا

اد شـده هرگونـه یـات اقتصـادي یـاخالق :توان گفت، میگرین نقش را دارد. به عبارت دیز همیگران نید
فروشی، طلـب سـود بـیش از حـد، از جمله دروغ، کم ،که منجر به کاهش اعتماد طرفین شود را رفتاري

کـه منجـر بـه بـاال  را و رفتارهـایی ،داندناصحیح را ناپسند میتبلیغات و رفتار انحصارطلبانه در فروش، 
ارائـه اطالعـات درسـت،  ،ایـن رفتارهـا ۀاز جمل .شود پسندیده می شماردرفتن اعتماد طرفین معامله می

  .  استدر معامله دیگران  نکردن دخالت وهاي کاال، بیان کامل ویژگی
خالقـی در زنـدگی روزمـره و روابـط اجتمـاعی و کید اسالم بر رعایت موازین و احکام اأبا وجود ت

باشد. علت مشـاهده حاکم اعتماد، بر معامالت و روابط اقتصادي  که شوداقتصادي، به ندرت مشاهده می
دو طـرف توسـط موازین اخالقی نشدن توان رعایت را میاسالمی چنین بازارهایی در کشورهاي نشدن 

اخالقـی، اعتمـاد هاي رعایت اخالق و تعهد به سبببازاري را تصور کنید که  ،معامله دانست. براي مثال
ی بـا کسـاگر  ،گیرد. در چنین شرایطیکامل وجود دارد و روابط مبتنی بر اعتماد کامل بین افراد شکل می

موجـب شکسـته شـدن اعتمـاد در آن بـازار  ،بـرداري کنـداقدام به کـاله ،سوء استفاده از اعتماد دیگران
، از دسـت دهـد را افراد ۀشود. در طرف مقابل نیز فروشنده ممکن است به سادگی اعتماد خود به هممی
اعتمـادي اي از بـیل نباشد. در این شـرایط، چرخـهیمعتمدترین افراد، اعتباري قا ايکه حتی بر ايگونهبه

  .شودبر آن افزوده می روزروزبهگیرد که شکل می

  ج. افزايش شفافيت در بازار

هاي تعادل است. بازار رقابت کامـل جود بازار رقابت کامل در اقتصاد یکی از فروض اساسی در تحلیلو
توانند بر قیمت تـأثیر شماري بنگاه و فروشنده است که نمیوجود تعداد بیاز جمله داراي شرایطی است 

شرایط دیگـر ایـن از جمله  جریان اطالعات کامل و شفافیت در اطالعات، بگذارند. وجود کاالي همگن
باید براي تأمین شرایط رقابت و تحقق کارایی در اقتصاد دخالت می، دولت آدام اسمیت. از نظر بازار است

داري به دنبـال نفـع شخصـی هسـتند و در این در حالی است که عامالن اقتصادي در بینش سرمایهکند. 
منفعتی کسب کنند، بـدون شـک، بـدان اقـدام صورتی که از پنهان کردن اطالعات یا ارائۀ اطالعات غلط 

خواهند کرد. انگیزة مخفی کردن اطالعات چنان است که بخش عظیمی از مطالعات اقتصـاد رفتـاري بـه 
  پردازد.می» کژ گزینی«و » کژ رفتاري«هاي ناشی از آن، از جمله و ناکارایی» اطالعات نامتقارن«پدیدة 



   ۱۲۱ ارف و كاركردهاي اقتصادي آنهابا چارچوب اقتصاد متع تجزيه و تحليل مفاهيم اخالقي اسالمي ناسازگار

اطالعـات  ۀاخالقی اسالم شکل گرفتـه باشـد، نـه تنهـا ارائـ در بازاري که مبتنی بر موازین و احکام
کاالي معامله نهـی  خصوصاطالعات کامل و درست در  ندادن ارائه ازبلکه حتی  ،نادرست مذموم است

جـنس  ازاي است کـه اطالعـات کـاملی فروشنده مزین به موازین اخالقی فروشنده ،شده است. بنابراین
  ر حساس باشد.یدار نسبت به آن بی توجه و یا غیخرحتی اگر  ،دهدمیمعامله ارائه 

ن و منحصـر کـق ممیـسب درآمـد از هـر طرکز یها نتینمودن اطالعات در فعال یمخف یشۀ اصلیر
اسـت. حاکمیـت آمـوزه هـاي  گـرانیح خـود بـر دیو ترج يسب درآمد در عوامل مادکدانستن اسباب 
صـورت ه ن امـر بـیـشـود. امـی توسط فعـاالن ياقتصاد يهاتیفعالشدن سبب شفاف  اخالقی مذکور

 ـ ت پنج امریلزوم رعا خصوصدر  ان آمده است. فرمودة حضرت رسولیشوایز در فرمودة پیح نیصر
مۀ آنچـه ینه بـه ضـمین زمیدر ا یاخالق هايهاست. سفارشن نمونهیاز ا یکی ـ ر شدکن ذیش از ایه پک

  فراهم خواهد نمود.اقتصادي فعاالن  يابر یشفاف يفضا ،ارات آمده استیانواع خ بارةدر 

 د. اثر هموار كنندگي اخالق

 گونـاگون،هـاي تجاري اسـت کـه در دورههاي چرخهوجود داري ذاتی نظام سرمایههاي یکی از ویژگی
 ،اقتصـادي شـدههاي هاي تجاري موجـب نوسـانکند. وجود چرخهاقتصاد را با رکود و رونق مواجه می

گـذاران پـولی در هـر مرکزي و سیاسـتهاي یکی از وظایف بانک ،کند. در مقابلاقتصاد را بی ثبات می
حـد  درتا بتوانند  استپولی مناسب هاي هدایت اقتصاد به سمت اقتصاد باثبات از طریق سیاست ،کشور

  موجب هموار شدن رشد اقتصادي شوند. ـ به اصطالحـ بکاهند و  هاامکان از نوسان
نوسان در سـطح کـالن و  ةوجود سازوکارهاي تشدید کنند ،اقتصادي هاينایجاد نوسا جمله عللاز 
اسـالم، کـه در آن  ي. در نظـام اقتصـادتصادي از نفع شخصی در سطح خرد، اسـتاقعامالن روي دنباله

 هايدر جهـتِ مخـالف نوسـان ی، رفتار عامالن اقتصادي اثراتـگردداحکام و موازین اخالقی رعایت می
هـاي رکـود شـود. در دورهگفتـه مـی »اثر همـوار کننـدگی«این نوع آثار محدود کننده  . بهدارداقتصادي 

سود نیروي کار خـود را تعـدیل  ةحداکثر کنندهاي کاهش تقاضا و کاهش تولید، بنگاه سبباقتصادي، به 
مصـرف و تقاضـا بیشـتر  ،یناشود درآمد خانوارها کاهش یابد و بنابرمیموجب کنند. اخراج کارکنان می

حداکثر سازي سود را معیـار عمـل  هایی که صرفاًبنگاه اما. انجامدمیبه تشدید رکود امر این . کاهش یابد
داننـد و توفیـق ارتـزاق اي بین خداوند و سایر بندگان خـدا مـیدهند، خود را فقط واسطهخود قرار نمی

کارکنان، مانع کاهش درآمـد  نکردن با اخراجها بنگاه . اینکنندخانوار مسلمان را ارزشی اخالقی تلقی می
  شوند. ثر، موجب خروج از رکود اقتصادي میؤو با ایجاد تقاضاي م شوندمیخانوار 
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کمبـود  ،. در ایـن دورانکندنیز عمل میهاي قحطی در اقتصاد در هنگام بروز دورهاثر هموارکنندگی 
 ،کنـد. در ایـن شـرایطپیـدا مـی ايکارکرد سـرمایهی دچار قحطکاالي  ،کاال موجب افزایش قیمت شده

احتمـالی اقـدام بـه احتکـار کـاال هـاي سود براي کسب سود یا براي مقابله با زیان دةن حداکثر کننعامال
 ،احتکار و کنز کاال به هر اندازه که باشـد اسالمی، که از نظر اخالق اقتصادي است در حالی این کنند.می

  شود.قیمتی می هايایت آن موجب کاهش نوسانرع ،ناپسند شمرده شده
گران بـر اسـاس انصـاف و حسـن یم روابط خود با دیرد زهد، اعتقاد به رزق مقدر و تنظکارکل یتحل

دستور دادند مـواد غـذایی  ،هنگام بروز قحطی در مدینه ز روشن است. امام صادقین زمینهن یخلق در ا
که ابتداي سال خریداري کرده بودند و براي چند ماه کافی بود در بازار بفروشند و نیـاز خـود  را مرغوبی

  ).  436، ص 17،ج 1373حر عاملی، ( کردندمیرا روزانه از بازار تهیه 

  گذاري دولتافزايش كارايي سياست.  ه

متعـارف، د. در اقتصـاد کنـهاي اقتصادي استفاده میاز انواع سیاست ،دولت براي رسیدن به اهداف خود
هاي نسبی و یـا از طریق تغییر قیمت »سیاست قیمتی«وجود دارد.  »مقداري«و  »قیمتی«دو دسته سیاست 

بنـدي، با تعیین جیـره »مقداري سیاست«کند. عمل می هاو مالیات هاانتقال قید بودجه از طریق انواع یارانه
  .شوداعمال مینامه ها و دستورالعمل بخشهاي مقداري از طریق و محدودیت کاال برگتوزیع 

مطلوبیـت نهـایی  دیگـر، در نظامی که رعایت اخالق در تابع مطلوبیت افراد قرار دارد یا بـه عبـارت
ثیر قرار دادن الگوهـاي اخالقـی أتوانند از طریق ارائه و یا تحت تها میرعایت اخالق مثبت است، دولت

) نشان دادند زمانی که افـراد خـود را بخشـی 2003و همکاران ( بركجامعه بر رفتار عامالن اثر بگذارند. 
، کننـدتلقـی میکاالي عمـومی را بـه عنـوان ارزش اخالقـی  ۀدانند و مشارکت خود در ارائاز جامعه می

ثیر بگـذارد. أکاالي عمـومی تـه ضعرآل بر الگوي ایدهمعرفی طور غیرمستقیم از طریق ه تواند بدولت می
ه هنگـام کـن بـود یـا ،وفه بودندکه در ک ییهادر زمان ،وتاه خودکومت کدر زمان ح نینرالمؤمیرة امیس

و  کردنـدمیدعـوت  یو اخالقـ ین شـرعیت مـوازیـآنها را به رعا رفتند، ومیبازارها  کت کصبح به ت
  پرداختند.می ومتکسپس به امور ح

  و. مقابله با شكست بازار

کند زمانی که همه بدون توجـه بـه دیگـران، بـه قضایاي بسیاري وجود دارد که اثبات می ،در اقتصاد رفاه
، تخصـیص منـابع از نظـر اجتمـاعی د و بـازار در شـرایط رقابـت کامـل اسـتدنبال نفع شخصی هستن
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در شـود. بـا پدیـده شکسـت بـازار مواجهـه میرسـد و کاراست. اما اقتصاد همیشه به این وضعیت نمی
 تفکیـکتوان پنج دسته را از هـم می ،طور عامه اع گوناگونی از شکست بازار وجود دارد که بانو ،اقتصاد

 ؛شکسـت بـازار کـاالي عمـومی ؛شکست بازار اثـرات خـارجی ؛مشترك هايشکست بازار دارایی :کرد
  و شکست بازار به خاطر عدم وجود بازار. ؛شکست بازار به خاطر وجود قدرت انحصاري

دهد که افـراد گونـاگونی از یـک دارایـی مشـترك زمانی رخ می» یی مشتركشکست بازار دارا«
برداري کنند. براي مثال، این اتفاق در بارة ذخایر نفت مشترك بـین کشـورهاي گونـاگونی رخ بهره
بـرداري از ذخـایر مـاهی یـک دریاچـه توسـط شـود. بهرهدهد و موجب تخصـیص ناکـارا مـیمی

برداري بیش از حد از ذخایر شود و منجر بـه انقـراض نسـل بهرهگیران، ممکن است منجر به ماهی
بـرداران از آن دارایـی و بهره نبه خاطر روحیۀ حداکثر سازي عامالتنها ها گردد. اما این اتفاق ماهی

  دهد.رخ می مشترك
توجهنـد و در گیرندگان بـه آن هـا بـیاقتصادي و تصمیمعامالن عواملی هستند که  »اثرات خارجی«
اقتصـادي بـه حقـوق عـامالن توجهی این پدیده نیز به خاطر بی. کنندرا منظور نمیآنها  ،یمات خودتصم

  دهد. خواهی آنان رخ میدیگران و زیاده
بخـش  ،هـاي خاصـی کـه دارنـدویژگـیه سبب آن دسته از کاالهایی هستند که ب »کاالهاي عمومی«

و از  رسـدنفع این کاالها به افراد جامعه مـی والًنیست. معمآنها  گذاري و تولیدخصوصی قادر به سرمایه
  کند.ایفا میمهمی این کاالها نقش کمک به دیگران در تولید  ۀداشتن روحیرو، این

دهد که بازار به صـورت انحصـاري یـا انحصـار چنـد جانبـه زمانی رخ می» قدرت انحصاري«
گـذارد. در تولید، بر قیمت بازار اثر مـیتولید کنندة کاال از طریق تعیین مقدار است. در این حالت، 

چنین شرایطی، به سبب آنکه بنگاه ها به دنبال حـداکثر سـازي سـود هسـتند، کـارایی اقتصـادي و 
  دهد.تخصیصی رخ نمی

یابند که از وضعیت بهینه فاصـله دارنـد. اي تخصیص میگونهه ب ،نداشتن بازاره سبب برخی کاالها ب
هاي آلوده کـردن هـوا، افراد بدون تحمل هزینه ،بنابراین .ه بازاري وجود نداردبراي هواي پاکیز ،براي مثال

بـازار در  نبـودشـود. افـراد جامعـه مـی ۀکنند که موجب آلودگی و صدمه بـه همـاقدام به رفتارهایی می
کاالهاست و موجب تخصیص بـین زمـانی غیـر بهینـه میـان بیشتر نیز مبتالبه گوناگون هاي زمانی دوره
زیرا براي این کاالهاه بازار بین زمانی وجود نـدارد. در حـالی کـه اگـر بـازار  ؛شودمیگوناگون اي هنسل

صـورت ه داشت، کاالهاي نسلی از نظر تخصیص بـین نسـلی بـبین زمانی براي هر دوره از زمان وجود 
ا و هـبـیش از حـد از منـابع طبیعـی، جنگـل ةزمـین، اسـتفاد ةیافتند. گـرم شـدن کـرکارا تخصیص می
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هاي بـین زمـانی به خاطر نبود بازار ،شکست بازارعلت هاي فسیلی، و تخریب محیط زیست به سوخت
هاي آینده توسـط نسـل حاضـر حقوق نسلنکردن اي رعایت علت پدید آمدن چنین نتیجه است. مسلماً

  چنین مشکلی نباید وجود داشته باشد.   ،مزین به اخالق ۀاست و در یک جامع
بـا وارد کـردن اخـالق هاي گونـاگون، شکست بـازار در زمینـهمقابله با  ،ادبیات اقتصاديامروزه در 

دارد، در بیشـتر هـایی کـه . اخالق اسالمی نیز با احکـام و توصـیهگیردصورت میهاي اقتصادي الگودر 
ت یاکراهـت شـکاخالقی مانند هاي شود. ارزشموجب بهبود تخصیص منابع می ،شکست بازار حاالتِ

رفتـار  یمخـل، نفـ يهـایاز دالل یگران، نهیدر معاملۀ دنکردن غات، مداخله یوهش تبلکسود، ن یمک از
هاي آینـده و رعایـت حقـوق بـین نسـلی، سود، توجه به حقوق نسل یهاي اخالقانه، ارزشیانحصارگرا

  خواهد شد.  مزبورشکست بازار در موارد  ةمنجر به از بین رفتن ناکارایی ناشی از پدید

 ايط تأثيرگذاري اخالق بر كاركرد اقتصاديشر

خـاص هاي تعـادلی اقتصـاد، وجـود شـرایط ثیرگذاري اخالق بر رفتارهاي اقتصادي و وضعیتأت ۀالزم
و قلبی به فضیلت اخالقـی  عالقۀآنهاست. وجود اختیار و  »بودن ياریاخت« ،اتیاست. صفت بارز اخالق

رفتارهاي به ظـاهر اخالقـی از روي جبرهـاي قـانونی و  ةقرب الهی محرك اخالق است و مشاهد براي
وقتـی از  ،ثر باشـد. بـراي مثـالؤتواند همانند رعایت اخالق از روي صدق دل، بر اقتصاد مهنجاري نمی

شود، منظور اخالقی است کـه اجتماعی صحبت می ۀثیر آن بر سرمایأمبادله یا تهاي ثیر اخالق بر هزینهأت
زنـد و موجـب مـی درونی سـر كه به موجب نیروهاي محرکبل ـ بر استهزینهکه ـ نه به موجب قانون 

  شود. می هاي خارجیمحرك ۀبروز رفتارهاي اخالقی بدون واسط
طـور ه ثر واقـع شـود کـه بـؤمـ توانـداست. موازین اخالقی زمانی میاخالق  يفراگیر ،شرط دیگر

هاي اجتماعی منفی است و بروز بـداخالقی از زیرا بداخالقی داراي سرریزدر جامعه رواج یابند؛  ؛فراگیر
اثرگـذار باشـد. بـراي سایرین تواند بر میزان اخالق سایر افراد و میزان تصور مردم از اخالق یک فرد می

دار کند و حتـی پدیـدار خلف وعده یک نفر در یک بازار ممکن است اعتماد به کل بازار را خدشه ،مثال
شود و این نا اطمینانی به سایر بـازار وجود آمدن نااطمینانی میه موجب ب ،اعتمادي در یک بازارشدن بی

، وجـود کنندعمل میاخالقی عامالن زیادي از  ةدر شرایطی که حتی عد ،بنابراین .ها سرایت خواهد کرد
میـزان  ۀمحاسـب. زیـرا تواند آثار منفی بر کـل بـازار بگـذاردبی اخالقی در قسمت کوچکی از اقتصاد می

ن ثیر رفتـار سـایر عـامالأفروشنده) از نظر ناظر بیرونی (خریدار) تحـت تـ ،ق یک عامل (براي مثالاخال
  در حوزه اخالق اقتصادي است.نوعی از پیامدهاي خارجی منفی امر این  ؛گیردمی(فروشندگان) قرار 
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  گيرينتيجه
یـن ای آن اسـت. در هاي اخالقد آموزهرد اخالق اقتصادي اسالم نیازمند بررسی کارکربررسی کارک

هاي اخالقی مشترك با اقتصاد متعارف از جمله تشویق به کار و تـالش مقاله بین دو دسته از آموزه
هاي اخالقی خاص همچون سفارش به زهد، نکوهش از اقبال به دنیا و توصـیه بـه قناعـت و آموزه

  تفکیک شد.
اقتصاد اسالمی نه تنهـا موجـب ایجـاد هاي اخالقی خاص دهد که آموزههاي این مقاله نشان مییافته

هـاي اخـالق شـدن آموزهدهـد. نهادینهشود، بلکه عملکرد آن را بهبـود میاختالل در نظام اقتصادي نمی
اقتصادي اسالمی در جامعه موجب کاهش هزینه مبادله، افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت شفافیت بـازار 

  د.شوهاي اقتصادي میگذاري سیاستاثربهبود و 
هاي اخالق اقتصادي اسالم بر تقویت کارایی و عدالت متـأثر از ظرفیـت اسـالم در تأثیرگذاري آموزه

ایجاد تحول فکري و انگیزشی در عامالن اقتصادي اسـت. ایـن تأثیرگـذاري مشـروط بـه فراگیـر شـدن 
هـاي رو، بـروز برخـی ناهنجاريرعایت هنجارهاي اخالقی در فضاي تعامالت اقتصادي اسـت. از ایـن

  تواند باعث ایجاد اختالل در کارکرد اخالق اقتصادي شود.اخالقی در یک جامعه اسالمی می
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