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 دهيچک

ف است. ده آثاه اقنصاد اسالمي اين يپاهتو قابل تعر ينگيسازوكاه بازاه و بهده اقنصاد منعاه  ده چاهچوب « يآثاه خاهج»

آثاه خاهجي و  يوند مفهومين پييبه ته ،«يليتحل» ين مقاله با اسنفاد  از هوشيموضوع كمنر موهد بحث قراه ورفنه است. ا

ده اقنصاد  يگا  آثاه خاهجيجاازد. ده ادامه پردمي سازوكاه بازاه ده اقنصاد منعاه  و نقد آ  از ديدوا  اقنصاددانا  مسلما 

اقنصتاد ي از مفهتوماقنهتاس چتاهچوب  هاي پژوهش، آثاه خاهجي ها به دو صوهت. بر اساس يافنهشودتهيين مي ياسالم

توا  واهد اقنصاد اسالمي كرد. ده حالي مي اسالمي نهيص بهيژ  تخصيبا ساخناه و و طرح اصطالحي نو منناسب منعاه 

پرازي اصيل ده اقنصاد اسالمي ها تواند زمينه نظريههايي هوبروست؛ هوش دوم مياول با مشكالت و محدوديتكه هوش 

 ي ميست؛ بلكته نتاظر بته مكتاني م بازاه نيآثاه خاهج از مكان يده مفهوم جديد پيشنهادي به معنا يآثاه خاهج .فراهم كند

 .كندجه ميبا اخالل موانه موهد نظر اسالم ها يص بهياست كه تخص

 .ياقنصاد ييص منابع، كاهاينه پاهتو، تخصي، سازوكاه بازاه، بهي، اقنصاد منعاه ، اقنصاد اسالميها: آثاه خاهجدواژ يكل

 .JEL :D62 ،H23 ،P4 يبندطهقه
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 مقدمه

اقنصاد  يهادوا ين است كه دي، اياسالم يبر اصول و مهان يمهنن ياقنصاد ي يهيده پ يك هوش دهست و منطقي

 يشد  ناكاهآمتدضمن مشخص ،ن ههگذهيتا از ا ها نقد و برهسي كنيم ياقنصاد ووناوو موضوعات  دهباهةمنعاه  

ن يتا يشمندا  اقنصاد اسالمياز اند ياهينكه بسياا . بده مسير اهازه نظريات اقنصاد اسالمي وام برداهيم ،اتين نظريا

ن يبلكه ا ،شودين هوش مشاهد  نمينه تنها ا ي،ده مهحث آثاه خاهج اند،ورفنهش ياز موضوعات پ ياهيهوند ها ده بس

 قراه ورفنه است.موهد توجه موضوع كمنر 

ا  آثتاه اقنصتاددانا  يتده م ختوهد. ده زمينه تحليل آثاه خاهجي ده هويكرد اسالمي آثاه چنداني بته چشتم نمي

( 0363) و همكاها  يانصاه ي صوهت ورفنه است. ا  اسالمبا نگ يآثاه خاهجچهاه تحقيق عمد  ده برهسي  مسلما ،

، مقتدم يمصتهاح ؛اقنصتاد بختش عمتومي( ده كناب 0331) دادور ؛دهآمدي به مهاني اقنصاد خرد با نگرش اسالميده كناب 

و  ؛«ياز منظتر اقنصتاد استالم يمنف ينحو  مواجهه با آثاه خاهج ليتحل»( ده مقاله 0333) بكنظريموحدو  ييهضا

مواجهه با  يبرا ييكاهها، ها يآثاه خاهج ي، ضمن برهساسالم ده يعموم يهبر مال يامقدمه( ده كناب 0333) يدوان ييهضا

 اند.كرد  اهازه ياقنصاد اسالم از زاوية نگا د  ين پديا

يك از آنهتا ابنتدا بته خوهد اين است كه هيچهاي م بوه به چشم مييكي از كمهودهايي كه ده پژوهش

اند تتا از ايتن ههگتذه، بنواننتد جايگتا  آ  ده اقنصتاد ين جايگا  آثاه خاهجي ده اقنصاد منعاه  نپرداخنهتهي

 اسالمي ها ني  پيدا كنند. 

ده اقنصتاد منعتاه   يگتا  آثتاه ختاهجين است كه ابندا بته جاين مقاله نسهت به آثاه ذكر شد  ايا يت اصليم 

استت كته اين ن پژوهش يا يهااز سؤال يكي. پردازدمي ياقنصاد اسالمده آ  گا  يابه تحليل جپردازد و سپس يم

ن ين است كه ايشود اين باه  اهازه ميكه ده ا يده اقنصاد منعاه  برخوهداه است. پاسخ يگاهياز چه جا يآثاه خاهج

از  ،ونتدهاين پيتداهد و بدو  توجه به ا يناوسسنن يونديبازاه پسازوكاه  نه پاهتو ويبا مفهوم به ين اقنصاديآثاه ده چن

 ست.يبرخوهداه ن يمفهوم هوشن

ونتدها و ي  بدو  توجه بته پيال نؤن سياست. پاسخ به ا يده اقنصاد اسالم يگا  آثاه خاهجيگر دهباه  جايال دؤس

بتازاه ده ستازوكاه  و نه پاهتويبه هرجا ،هونيازا .ستير نيپذامكا  يآنها ده اقنصاد اسالم ياد شد  و برهسي يهانهيزم

كند و بحتث از آ  ماننتد ستخن يدا نميپ يده اقنصاد اسالم يگاهي  جاين ياعنهاه نداهند، آثاه خاهج ياقنصاد اسالم

 وفنن ده خأل است.

آ  استت كته پي بلكه ده  ،ستين يده مواجهه با آثاه خاهج ياقنصاد اسالمكاههاي ها  ا يده صدد ب ،ن مقاله يا

نقد و ي ها به آثاه خاهجنسهت اقنصاددانا  مسلما   يهادوا يده اقنصاد منعاه ، د يگا  آثاه خاهجيپس از شناخت جا

پردازد. سؤال از جايگا  آثاه خاهجي ده مي يده اقنصاد اسالم يگا  آثاه خاهجيجاكند. ده ادامه مقاله به برهسي  يبرهس

 .چگونه قابل طرح است يده اقنصاد اسالم يمفهوم آثاه خاهجاقنصاد اسالمي ناظر به اين امر است كه 
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 در اقتصاد متعارف يگاه آثار خارجي. جا7

شود. نامطلوب يد  نامطلوب ده اقنصاد منعاه  شناخنه ميك پدعنوا  يبه ،ياقنصاد يهاتيده فعال يبروز آثاه خاهج

از  يكتيها  يمنعتاه  آثتاه ختاهجرا اقنصتاد يتبازاه مرتهط دانست؛ زسازوكاه  توا  با عملكرديها م يبود  آثاه خاهج

ن نكنه مهم استت يا توجه به ده اقنصاد منعاه  يگا  آثاه خاهجيجاي فهم كند. برايم يشكست بازاه معرف هاينماد

م بترد كته يختواه ي  پين مطلب نيبه ا ،افتين ههياست. با ا يداههيك جامعه سرمايبازاه، مطلوبِ سازوكاه  كه چرا

 نامطلوب است. ياد يشود و پديشكست بازاه شناخنه م نمادهاياز  يك  يعنواي بهچرا آثاه خاهج

 ياجتماع -يبازار و منافع اقتصاد سازوكار

قوام هو، ازاين ن كند.يها ها تأمآنقده وجود نداهد كه همه خواسنه ي يچ رهر جامعه محدود است. از ه يمنابع اقنصاد

كم دست - ين هماهنگينامحدود است. ا يهامنابع محدود و خواسنها  يم يهماهنگ يجاد نوعيهر جامعه مسنل م ا

 ياجنماع ياهيو  هم ؛كننديصوهت به هم واهد منير ايكه مردم ده غ ييهابيو آس هااز ن اع يريجلوودو كاهكرد  -

د، (. ده اقنصتا24، ص 0333نتدبلوم، يگر داهد )ليكتديكمك كرد  و كمتك وترفنن از  دهمردم  يدهسازما  يبرا

ن ي. انظوه استم ياجنماع -يمنافع اقنصاد ،شود، به طوه عمد يسخن وفنه م «ياجنماع ياهيهم»كه از  يهنگام

 د جامعه شود.ين منافع عايشنريباشد كه ب ياد به وونهيبا ياهيهم

 ن منتافعيشنريبه ب يابيدست يبرا ياقنصاد يهاتيفعال يسازبه منظوه هماهنگ يمخنلف يكردهايتاكنو  هو

و  «فرمتا »، «ستنت»كترد يتوا  بته سته هويم - كمدست - نه،ين زمياهازه شد  است. ده ا ياجنماع -ياقنصاد

 ،«ييستوداورا»، بته تهتع مكنتب يالديدوا  غالب ده قر  هجدهم مي(. د47، ص 0333، ياشاه  كرد )هنان «بازاه»

 آدام، يين فضتايبتود. ده چنت يمركت ستاز ق هماهنگيتاز طر يسازو هماهنگ «محوهفرما »كرد ياز هوهوي پي

كته منتابع  ايوونتههماهنگ كنتد؛ به يها به خوب ياقنصاد يهاتيتواند فعالينشا  دهد كه بازاه م كوشيدت ياسم

د  ها يتن فايشتنريابند كه بيص يتخص يند و به محصوالتيبه حركت دهآ يريجاد هرج و مرج، ده مسيجامعه بدو  ا

 (.073ص ، 2ج، 0333كلسو ، يد جامعه كنند )نيعا

( مشهوه شد  استت، Invisible hand« )دست نامرزي»، كه ده ادبيات اقنصادي به اسميتفرآيند محهوب 

هاي خودخواهانه فردي ها ده بسنر بازاه هقابني، به طتوه خودكتاه ده از يك نظم طهيعي حكايت داهد كه انگي  

آيند، هر فرد بدو  آنكه بخواهد يا حني بداند، تنهتا بتا دنهتال دهد. ده اين فرجهت تأمين منافع جمعي قراه مي

 يتنو ده ا استت يشتنها به فكر دسناوهد خو او»باشد. كرد  منافع خود، ده حال تأمين منافع اجنماعي ني  مي

كه هروت  قصتد آ  ها  كند يجادا يتا منفعن شودمي يتهدا يدست نامرز يكتوسط  يگر مواقع،هوند، همانند د

بته دنهتال  هستنند كته واقعتاً يتر از زمتانثمربخش امعهج يبرا ،ه است. افراد با دنهال كرد  منافع خودننداش

 (.423، ص 0336اسميت، « )باشندميبه جامعه  يد منفعت هسان



711     ، 7931، پاييز و زمستان 71سال نهم، شماره اول، پياپي 

جتويي نفتع شخصتي دهد كته چگونته انگيت   پيده فصل هفنم از كناب اول خويش، توضيح مي اسميت

(. فرآينتد 73-77وردد )همتا ، ص آيد و عرضه و تقاضاى كاال ده بازاه تنظيم  شود كه مهادله پديدموجب مى

دنهتال داهد و موجتب دهآمتد بيشتنر و انهاشتت شد  مشاغل، توليد و عرضه بيشنر ها بهتقسيم كاه و تخصصى

هقابتت بتراى تقاضتاى نيتروى كتاه و دستنم دها ها افت ايش  ،وسنرش توليتد ،شود. از سوى ديگرسرمايه مى

، 0333)كرمتي،  اجنماعى منجر خواهد شد -اقنصادي به تحقق منافع انگي   منافع شخصى. ده ننيجه، دهدمى

هتاي فتردي ها بته شود كه با دسني نامرزي انگي  وونه پديداه مي(. بدين سا ، نقش سازوكاه بازاه اين26ص 

 سازد.اجنماعي مربو  مي -منافع اقنصادي

 ص منابعيدر تخص ييبازار و کارا سازوكار

كنند و آ  ير ميتفس «كنندوا ت همه مصر يكرد  هضابيشينه»ها به  يو اجنماع ياقنصاددانا  اكنو  منافع عموم

 ند:يووين باه  ميده ا نوهدهاوسو  ساموزلسو نامند. يم «ييكاها»ها 

. اندواقف آ  كامالً يهاتيمحدودراسنه و امروز  به منطق و يها پ «يمنافع عموم»مفهوم  ،ريدو قر  اخ ياقنصاددانا  ط

كنندوا  از منتابع موجتود استت ت مصتر يكنند، هوند كسب حداكثر هضايف ميوونه كه اقنصاددانا  تعرآ  ،«اييكاه»

 (.763، ص 0334)ساموزلسو  و نوهدهاوس، 

آ  استت كته ده آ  « بهينته پتاهتو»و يتا « موقعيني كاها»توا  ده بهينه پاهتو يافت. اين معنا از كاهايي ها مي

، ص 0363اي ديگر بدتر شود )لياهد و والنرز، ممكن نهاشد وضعيت يك فرد بهنر شود؛ مگر اينكه وضعيت عد 

كرد  مطلوبيت كل افراد جامعه است كه از طريق سازوكاه بتازاه و دستت (. اين بيا  تعهير ديگري از بيشينه6

 شود.نامرزي حاصل مي

موهد ، همواه  «يدست نامرز»ا هما  ي، ير جمعيبا خ يا  نفع شخصيم يهماهنگخصوص ، ده تياسم يشةاند

ها  ي   نفتع شخصتي، انگتياسماز هوي پي ك بهياقنصاددانا  پس از او قراه داشنه است. اقنصاددانا  نئوكالس توجه

ن منتافع يبته تتأم ينتدن هويچن ند. از نظر آنها،دانيم ياقنصاد يهاتياز بازاه هقابت كامل، محرک فعال يده بسنر

نته پتاهتو( ده ي)به ياجنماع -ياقنصاد ييو كاها يهقابن يهاا  تعادليوند مي. پانجامدمينه پاهتو يا هما  بهي يجمع

 (.03، ص 0333  و جون ، يشود )كاليمطرح م« ه اول اقنصاد هفا يقض»عنوا  ي بهات اقنصاديادب

د ها يتتول يهاص منابع و نهاد يتخص يچگونگ –بازاه سازوكاه  نجايده ا –سازِ جامعه سنم هماهنگيس ،نيبنابرا

ن يحاصل از چنت يو اجنماع ينه كرد  منافع عموميشيب ايكه به معن ،ده جامعه ها ياقنصاد ييكند و كاهاين مييتع

نتابع ت داهد كته ميتبازاه از آ  هو ده اقنصتاد منعتاه  اهمسازوكاه  ن اساس،يسازد. بر ايم محققاست،  يصيتخص

 ياجنمتاع -ين منتافع اقنصتاديشتنريجه، بيدهد و ده ننيص مين شكل ممكن تخصين و كاهاتريجامعه ها به بهنر

 يين كاهاايل كه مانع تحقق ين دليجاد كند، به ايبازاه اخالل اسازوكاه  ده ياست كه اور عاملمعلوم شود. يحاصل م
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م بتوه و  عوامتل مختل يياقنصاد منعاه ، شناستا يهااز هسالت يكي ،جهيوردد. ده ننيشود، نامطلوب قلمداد ميم

 هفع آنها است. يبرا ييجوچاه 

 بازارسازوكار  در يآثار خارج يريگشکل

ها بر مهناي دست نامرزي عمتل كنتد و تواند ده همه زمينهوا  ادعا نكرد  است كه يك جامعه ميهيچ اسميت

نشا  دهند  اين واقعيتت استت كته همتاهنگي « دولت حداقلي»ه به كاهايي اجنماعي دست يابد. اعنقاد وي ب

سه وظيفه براي دولت برشمرد  است: حفاظت از جامعته ده برابتر اسميت  برخي اموه از عهد  بازاه خاهج است.

عدالني يا ظلم اعضتاي ديگتر؛ و خشونت و يوهش جوامع ديگر؛ حمايت از هر يك از اعضاي جامعه ده برابر بي

مشاغل و نهادهاي عمومي، مانند اهتش، پليس، مشتاغل عمتومي، متداهس عمتومي و آمتوزش  ايجاد و حف 

ديني، كه ه ينه آنها براي يك فرد يا يك ورو  كوچك زياد و سود حاصل از آ  كم استت )هاستل وينستنين، 

دي بتراي سازي اموه اقنصاهايي از ناتواني بازاه ده هماهنگتوا  نشانه(. بدين سا ، مي076-077، ص 0330

اي به آثاه ختاهجي مالحظه كرد. با وجود اين، وي هيچ اشاه اسميت  دسنيابي به كاهايي اجنماعي ها ده ديدوا 

 عنوا  يكي از نواقص سازوكاه بازاه نكرد  است.به

 ده حالت وجود آثتاه ختاهجي، مشاهد  كردند كه تياسم يهادوا يبا د ييمهنا ييها با وجود همسوكينئوكالس

مترتهط ستازد )ساموزلستو  و  ياجنماع -ياقنصاد يها به كاهاز يانه فرديسودجو يها  يانگ تواندينم يدست نامرز

و  يها و منتافع خصوصتنتهيبتازاه ها از برابتر كترد  ه سازوكاه  گر سخن، آنا ي(. به د73، ص 0333نوهدهاوس، 

عنوا  بته ها ي( و آثاه خاهج343ص  ،2ج ،0337پس، يليس و فيدند )موهيناتوا  د ي، هنگام بروز آثاه خاهجياجنماع

 كردند. ينه منابع معرفيص بهيشكست بازاه ده تخص عواملاز  يكي

استت  يبخشتا يا زياز آثاه سودمند  يبرخ ياز فقدا  بازاه برا يناش يآثاه خاهج يريوده اقنصاد منعاه ، شكل

 يچ بتازاهيهت مثالً ؛(037 ، ص0ج  ،0330و همكاها ،  يريند )اميآيبه وجود م ياقنصاد يهاتيجه فعاليكه ده نن

عسل وجود نداهد و  يزنهوهها يافشان ا منافع حاصل از ورديما ، يكاهخانه س ياز آلودو يناش يهانهيمهادله ه  يبرا

كته  هووتردد. از آ يم ييهتاتين فعاليده چن يآثاه خاهج يريون فقدا  بازاه و نهود امكا  مهادله موجب شكليهم

. شتوديوفنته م يشود، به آنها آثتاه ختاهجيآنها انجام نم يهو يو مهادالت بازاهاست « خاهج از بازاه» ين آثاهيچن

 از يو جدا يياز آ  به تنها يكه تصوه دهسن ايوونهرد؛ بهيويبازاه شكل مسازوكاه  ده بسنر ي، آثاه خاهجبدين هوي

 ست.يبازاه ده كاه نسازوكاه 

 يت آثار خارجيماه

جاد شد  ده يا يمانند آلودو عواملي :توا  وفتيم ،بازاه وجود داهدسازوكاه  و يا  آثاه خاهجيكه م يونديبر اساس پ
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باشتد.  ين آلودويمعادل هم ينكه آثاه خاهجيشود، نه ا يساز بروز آثاه خاهجنهيتواند زميك كاهخانه، ميد يتول فرآيند

تأثير  كه تحت ايوونهن كاهخانه باشند، بهيده اطرا  ا يد افرادي، بايودو، عالو  بر وجود آليتحقق آثاه خاهج يبرا

پرداخت نشود. به عهاهت  يانهيه  يسازن آلود يرند و بابت ايقراه و ،شوديد ميكه ده بازاه تول ياند يت آالين فعاليا

دكنند  آ  يبه تول يشود، وليد ميتولت، يك فعالياست كه از  ييهانهيا ه ي(، مجموعه منافع ي)فن يگر، آثاه خاهجيد

ثر نشتود أجاد شد  توسط كاهخانه منتيا يكس از آلودوچين، اور هي(. بنابرا71، ص 0331شود )دمسن ، يمنعكس نم

 يها بترا ين آلتودويتنه ايه  يا اور صاحب كاهخانه به نحو مطلوبيمردم باشد(،  يط زندويكاهخانه دوه از مح )مثالً

 نخواهد شد. يجاد شد ، موجب بروز آثاه خاهجيا ي  جهرا  كند، آلودوآتأثير  افراد تحت

شود، آثاه خاهجي نيست. بسياهي ها يا منافعي كه از يك عامل به عوامل ديگر تحميل ميالهنه همه ه ينه

چته هاي بروز آثاه خاهجي همرا  هستنند. آنهاي اقنصادي همواه  با مقاديري از آلودوي و ديگر زمينهاز فعاليت

خاطر چنتين شود، بروز ناكاهايي ده تخصيص منابع است. به عهاهت ديگر، اور بتهموجب تحقق آثاه خاهجي مي

ها يا منافعي برخي كاالها كمنر يا بيشنر از حد كاها توليد شوند، با پديد  آثاه خاهجي مواجه ختواهيم شتد ه ينه

 (.263، ص 0330)اسنيگلين ، 

د يتول ياجنماع يهانهين نموداه، ه يدهد. ده ايك كاهخانه ها نشا  مي ياز آلودو يناش يل، آثاه خاهجينموداه ذ

(𝐶𝑠ب )يخصوص يهانهيش از ه ي (  آ𝐶𝑝است؛ ز )كاهخانته بته  يها كته از آلتودو ييهانتهيرا صاحب كاهخانته ه ي

 يهانتهيا  ه يتن ميتهتا خاطر وجتودجه، بهيكند. ده ننيخود محاسهه نم يريوميشود، ده تصميل ميگرا  تحميد

 ييص منتابع، كتاهايشود و تخصيشنر مي( ب𝑞𝑠) ينه اجنماعيد بهي( از تول𝑞𝑝د بازاه )ي ا  تولي، ميو اجنماع يخصوص

  بخشد.يها تحقق نم ياجنماع

 كاهخانه ياز آلودو يناش يمنف يآثاه خاهج :0نموداه 
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 گرانيد تيبر مطلوب ياز آلودگ يناش يمنف يآثار خارج

منحمتل  ياست كه صاحب كاهخانه ده مهتادالت بتازاه ييهانهينجا، مجموع ه يده ا يخصوص يهانهيمنظوه از ه 

هاستت. يتن ه ينهه از جملته ايته مواد اولينه تهيه و ه ينه اسنفاد  از سرمايكاه، ه  يروينه اسنخدام نيشود. ه يم

ها است كه صتاحب كاهخانته ختاهج از نهيشامل آ  دسنه از ه ، يخصوص يهانهيعالو  بر ه هاي اجنماعي ه ينه

و  ينته اجنمتاعيا  ه يت(. تفتاوت م376ص ، 2ج، 0337پس، يتليس و فيكند )متوهيگرا  واهد ميبازاه، به د فرآيند

 . است ي، آثاه خاهجيخصوص

 ف كرد:ين تعريها چن يتوا  آثاه خاهجيا  شد، مينجا بيكه تا ا يبا اسنفاد  از مطاله

هايي كه از توليد يا مصتر  يتك عامتل اقنصتادي بتر ثاه خاهجي عهاهت است: از مجموعه منافع يا زيا آ

شود و بدو  انعكاس ده مهادالت بازاهي، مانع از تحقق كتاهايي توليد يا مطلوبيت عامل اقنصادي ديگر واهد مي

 شود.اقنصادي مي

 يکرد اقتصاد متعارف در مواجهه با آثار خارجيرو

منظوه تخصيص بهينه منابع جامعه پذيرفنه و معنقد است كه دست نامرزي تنها و ينته بتراي منعاه  سازوكاه بازاه ها به اقنصاد

تواند دست نامرزي ها ده تحقق ايتن هتد  ناكتام بگتذاهد و شد  منافع عمومي و اجنماعي است. وجود آثاه خاهجي ميبيشينه

اي عمتل وونتههو، اقنصاد منعاه  ناو ير است ده مواجهه با آثاه خاهجي، بهنموجب شكست بازاه ده تخصيص منابع شود. ازاي

توا  هويكرد اقنصاد اجنماعي برطر  شود. بدين هوي، مي -كند كه ناكاهآمدي بازاه ده تحقق بيشينه منافع اقنصادي

 (.037، ص 0، ج0330دانست )اميري و همكاها ، « بازوشت به كاهايي»منعاه  ده مواجهه با آثاه خاهجي ها 

شتود، يشتناخنه م يو اجنمتاع يا منتافع( خصوصتيها )نهيا  ه ين ميتهاعنوا  به ينكه آثاه خاهجيبا توجه به ا

شتود بتا يم يستع ،. ده اقنصتاد منعتاه استتن متذكوه ي، هفع تهايكرد اقنصاد منعاه  ده مواجهه با آثاه خاهجيهو

 ينه منابع كاها شود و دست نتامرزيص بهيبازاه ده تخصسازوكاه  ،يو اجنماع يا منافع( خصوصيها )نهيه  يبرابرساز

 ط سازد.تهمر يها به منافع اجنماع يشخص يها  يانگ يبه خوب

 اقنصتتاد هفتتا ده كنتتاب  يمطتترح شتتد. و 0321ده ستتال  گتتويآهتتتوه پن بتتاه از جانتتب يكتترد نخستتنين هويتتا

(The Economics of Welfare)مطترح شتد  بتود،  ماهشتالكه توسط  ،بر اقنصاد ها يعوامل خاهجتأثير  ، مفهوم

 يا منافع( خصوصيها )نهيا  ه يعملكرد بازاه و پر كرد  شكا  م ييجهرا  ناهسا يكه برا :معنقد بود پيگوبسط داد. 

(. كاهكرد 34-33، ص 0367است )بالگ،  ياهانه ال اميا پرداخت يات يافت مالي، دخالت دولت به شكل دهيو اجنماع

ن يها از ب يو اجنماع يخصوص يهانهيا  منافع و ه ين مين است كه تهايا ي،اهانه ده مواجهه با آثاه خاهجيت و ايمال

ص منابع يبازاه ها ده تخصسازوكاه  ،يدست نامرز يبرا يمكملعنوا  به توانديكاهها موونه ها نيا ،قتيبرد. ده حقيم

 نه پاهتو موفق سازد.يبه به يابيو دست
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گرا  نشا  داد  شد. به طوه معمول، ده مواجهه بتا يبر د ياز آلودو يناش يمنف ينموداه هسم شد ، آثاه خاهجده 

ات كه بته ين مالي(. ا034ص ، 0ج، 0330و همكاها ،  يريشود )امياسنفاد  م «اتيمال»كاه ها  ، ازيمنف يآثاه خاهج

است  ينه اجنماعيده سطح به يو خصوص ينفعت اجنماعا مينه يشهرت داهد، به انداز  تفاوت ه  «ييگويات پيمال»

 مشخص شد  است. «EA»( كه ده نموداه مذكوه با 727ص ، 2ج ،0333كلسو ، ي)ن

كاههاي ديگري مانند وضع قوانين و مجوزهاي آلودوي ني  از سوي اقنصاددانا  ده كناه ماليات و ياهانه، ها 

(. ايتن هاهكاههتا همگتي 271-244، ص 0333استت )منكيتو، منعاه  براي مواجهه با آثاه خاهجي اهازه شد  

كاههتاي دولنتي باشند. علت اينكه اقنصاد منعاه  ده مواجهه با آثاه ختاهجي بته ها مهنني بر مداخله دولت مي

( و Free Ride« )سواهي مجاني»هوي آوهد ، اين است كه طهق اين ديدوا ، به علل ووناوو ، از جمله مسئله 

، ص 0330هاي خصوصي وجود نداهد )استنيگلين ، ادله، امكا  حل مسئله آثاه خاهجي با ها  حلوجود ه ينه مه

ها يتا منتافع خصوصتي و اجنمتاعي واهد شتود كرد  ه ينه(. به همين منظوه، دولت بايد با هد  ن ديك233

 (.373، ص 2، ج0337)موهيس و فيليپس، 

 يخارج مسئله آثار دربارهدگاه اقتصاددانان مسلمان ي. د8

شتماهي بته آ   بحث آثاه خاهجي ده مجموعه اقنصاد اسالمي كمنر موهد توجه قراه ورفنته و ده آثتاه انگشتت

پرداخنه شد  است. اقنصاددانا  مستلما  ده ضتمن ايتن بيتا  محتدود، بتا ده نظتر وترفنن مهتاني استالمي، 

كاههاي اهازه شتد  ده آنهتا و رح اين آثاه و ها اند. ده ادامه، به طكاههايي ده مواجهه با آثاه خاهجي اهازه داد ها 

 پردازيم:سپس به نقد و برهسي آنها مي

 ياقتصاددانان مسلمان در مواجهه با آثار خارج يکارها و اظهارنظرهاراه

 داد: يتوا  ده چهاه عنوا  جايها م يمطرح شد  از جانب اقنصاددانا  مسلما  ده مواجهه با آثاه خاهج يهاهكاهها

 يستاناتيالم( 7

ويري از امكانات طهيعت استت و (، آ  بخش از آثاه خاهجي كه مسنل م بهر 0363و همكاها ) انصاهي به نظر

شود. بتراي مثتال، هايي مانند زكات جهرا  ميبا محدود  فعاليت ديگرا  به طوه مسنقيم اهتهاطي نداهد، از ها 

اتع طهيعي، كه ج و اموال عمومي است، بايد مهلغتي تحتت ها و مرداهندوا  حيوانات اهلي براي اسنفاد  از آب

بپردازند. اورچه پرداخت زكات يك امر عهادي است و با نيت تقرب بته ختداي منعتال انجتام « زكات»عنوا  

شود، با اينكه چنين عملي خساهت واهد آمد  بته طهيعتت ها نيت  جهترا  كنتد، منافتاتي نتداهد )انصتاهي و مي

 (.043-043، ص 0363همكاه ، 
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 گرانياز ضرر رساندن به د يقانون يريجلو گ( 8

عتدم »و « ريتعتدم اضتراه بته غ»، «نيعدم جواز فساد ده زم»با تمسك به ادله  (0333)مقدم و همكاها  يمصهاح

 يك اثتر ختاهجيتست )به عنوا  يط زيب محيتوا  با عوامل تخرياند كه مجه ورفنهينن« نشياخنالل ده نظام آفر

مقدم  يد )مصهاحكرت، منخلفا  ها به شدت مجازات ينمود و ده نها يريجلوو ين اعمالياز چن و كرد( برخوهد يمنف

ا افتراد منضتره از يست، ي ا  ضره آنها مشخص نيها كه م ييهاتي(. آنا  ممانعت از فعال37، ص 0333و همكاها ، 

از  يت دولت از امتر بته معترو  و نهتيبر حما . ايشا (33دانند )هما ، ص يم يضروه ،سنندين ييآنها قابل شناسا

 (.33-33كنند )هما ، يد ميكأست تيط زي  حافظا  محيمنكر و ن

، اصل ها بر جهترا  ضتره «الضره»طهق قاعد   ،يمنف يآثاه خاهج يده مواهد داها (،0363) و همكاها  يانصاه

 ال»بته قاعتد   ،يمنفت يآثاه ختاهجده خصوص   ين( 0331) دادور (.070، ص 0363و همكاها ،  يانصاه) داننديم

 (.033-032، ص 0331كند )دادور، يم اشاه  «ضره

 تيحقوق مالک يسازشفاف( 9

توانتد متانع از معنقد است كه دولت اسالمي با برخوهداهي از مالكيت منابع طهيعتي، مي (0333هضايي دواني )

شود كته بته تر مياين وظيفه هنگامي پرهنگتصرفات نابجا و توليد كاالهايي شود كه آلودوي به همرا  داهند. 

هتاي برداهي از طهيعت توجه داشنه باشتيم. حتوز  تأثيروتذاهي دولتت بته مالكيتهاي آيند  ده بهر حق نسل

و نيت  « مهاحتات عامته»شود، بلكه نظاهت بر اسنفاد  از برخي منابع طهيعتي تحتت عنتوا  دولني محدود نمي

، قاعتد  «ال ضتره»برداهي از ساير منابع بر اساس قاعتد  گونگي بهر تشخيص مصلحت جامعه ده مي ا  و چ

، نفع اجنماعي، نظم عمومي و مانند آ ، از ديگر اخنيتاهات دولتت استالمي ده ايتن «انصا »، اصل «عدالت»

 (.77-77، ص 0333زمينه است )هضايي دواني، 

 يم اسالميتوسط تعال يدرون يهازهيب انگيترغ( 1

 يدهون عنوا  سازوكاهيبه توانديم اسالم ميعوامل موجود ده تعال يبرخ :معنقدند( 0333)كاها و هم مقدم يمصهاح

بته  يمنفت ياز آثتاه ختاهج ياهيمثال، بستبراي  نامطلوب شود. ياز آثاه خاهج ياهيوجود آمد  بسمانع از به ،هيو اول

 يده كتاهش آثتاه ختاهج يثرؤده مصر ، عامل م يهوانهيه اسالم به مياز است. توصيش از حد نيواسطه مصر  ب

 (.37، ص 0333مقدم و همكاها ،  ي)مصهاح هودشماه ميبهاز اسرا   يناش

)مثتل كاشتت دهختت و حفتر  يعتمرتهط با طه مثهتِ( ده خصوص آثاه خاهجي 0363و همكاها ) انصاهي

اور به شكل وقف ده اخنياه ديگترا  قتراه  ويژ كند، بهها اهتها  پيدا مي، كه به طوه غير مسنقيم با انسا چا (

به نظر آنا ، آثاه ختاهجي مثهتت مترتهط بتا ديگترا ، ده  .كننداشاه  مي ياخرو يهاوعد  پاداش داد  شود، به
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شود؛ زيرا آنا  خواها  خيتر هستاند  بته ديگترا  هستنند )انصتاهي و هفناههاي مسلمانا  بيشنر مشاهد  مي

 (.043، ص 0363همكاها ، 

ده نگتا  بته  ياساست يهتامنعتاه ، تفاوتديدوا  دوا  اسالم و يا  ديم :  معنقد استين (0333) يدوان ييهضا

ماننتد حرمتت  ينتيمثال، مسلمانا  بر استاس احكتام د. براي داهد ياهيبستأثير  جها  وجود داهد كه ده هفناه افراد،

شتود يم يمنفت يموجب كتاهش آثتاه ختاهج ؛ امري كه عت خواهند داشتيده طه ياسرا  و اتال ، تصر  كمنر

 (.77، ص 0333، يدوان يي)هضا

 يآثار خارج دربارهدگاه اقتصاددانان مسلمان يد ينقد و بررس

 و نقتش ييپتاهتو ييتوا  بدو  توجته بته بحتث كتاهايها نم يكه آثاه خاهجمعلوم شد ن جسناه ياز بخش نخست ا

شود، تصوه آنا  از آثاه يمشاهد  م يآثاه خاهجدهباهة نصاددانا  مسلما  كرد؛ اما آنچه ده آثاه اق يبازاه برهسسازوكاه 

بازاه است. آنتا  سازوكاه  و ييپاهتو ييك موضوع مسنقل و بدو  ده نظر ورفنن اهتها  آ  با كاهاعنوا  يي بهخاهج

كاههتاي ، ها هونيتازا .اندتوجه نداشتنه ،اقنصاد منعاه  است ةدييكه زا ،آ كاههاي ها  و يبه لوازم مفهوم آثاه خاهج

 يها دهونت يست و آثاه ختاهجين« موهد نظر ده اقنصاد منعاه  ييبازوشت به كاها» مطرح شد  توسط آنا  ده جهت

 نخواهد كرد. 

اشتاه  شتد  استت. ده  يكرد  آثاه ختاهج يبه نقش زكات ده دهون ،ن هاهكاههايك دسنه از اينمونه، ده  يبرا

 يآثتاه ختاهج يده صتوهت يعتينخست آنكته استنفاد  از امكانتات طه :چند نكنه قابل تأمل است ،كاها ن هيا يبرهس

گرا  باشتد و از يد يا  براي  منضمن زيده بازاه مهادله شود و ن ين امكانات ده اقنصاد اسالميشود كه ايمحسوب م

ن يتاور ا ،مثالبراي  مخنل خواهد شد. ييپاهتو ييكاها ،ن صوهتيها كاهش دهد كه ده ا يمنافع اجنماع ،قين طريا

، آثتاه ورديتديمت «ازدحتام»د  يتموجب بتروز پد ين امكاناتيشد و اسنفاد  از چنيمهادله م يامكانات ده بازاه اسالم

شود و يق بازاه مهادله نمياز طر يده اقنصاد اسالم يعيل امكانات طهين قهيكه ا يده صوهت ،آمديبه وجود م يخاهج

 د. ورديافت ميزكات ده مانند ازدحام، ييهاد يه نظر ورفنن پد  بدو  دين

كته منتافع و  ضتوعيكترد  مو يو بتازاه يدهونت يبرا يا زكات ده آثاه خاهجيات ين است كه ماليگر اينكنه د

عنوا  بته توانتديم يا زكتات ده صتوهتيتات يتمال ،هونيشود. ازايافت ميده ،آ  از بازاه خاهج شد  است يهانهيه 

ن ده يباشد. ا يو اجنماع يخصوص يهانهيا  ه ين ميمطرح باشد كه به انداز  تها يده مواجهه با آثاه خاهجكاهي ها 

 يبته معنتا ياثتر ختاهج حاالت،ن يرا ده ايوجود نداهد؛ ز ين مالحظاتيچن ،است كه ده ال ام به پرداخت زكات يحال

 ده آ  منصوه باشد.  يو اجنماع يخصوص يهانهيه  ا يم يفناد  است تا تفاوتيمنعاه  اتفاق ن

ن يتگرا  ها موهد توجه قراه داد  است. ايعت و به دياز ضره هساند  به طه يريكاهها، جلوون ها يگر از ايد ةنمون

ها  يرا جهترا  ضتره ال امتاً اثتر ختاهجيست؛ زينمطمح نظر جهرا  ضره  ي،است كه ده مواجهه با آثاه خاهج يده حال
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ها و منافع واهد شد  بر ا ي، زيكرد  آثاه خاهج يپس از دهونحاالت،  ياهيكند. ده اقنصاد منعاه ، ده بسينم يدهون

دوا  از آ  اثتر يتب دي، ل وماً به آسيمنف ياثر خاهجزمينة افت شد  ده يات دهيمثال، مالبراي  .است يافراد هنوز باق

ا مرتفتع شتود. يتواهد شد  جهرا   يهابيكند تا آسينه نميه ب، يهفع آس يا دولت، آ  ها برايشود و يپرداخت نم

ا ِ يتو نه جهترا  ز ييد بازوشت به كاهاي، باشدميتوجه  يكرد  آثاه خاهجيدهونبه كاه، ن ها ياور ده اهازه ا ،نيبنابرا

شود تتا يده بازاه مهادله نم ين مواهد ده اقنصاد اسالمينكه ايعالو  بر اهو، . ازاينورفتيدوا ، هد  قراه ميدبيآس

ا جهترا  آ  استت، يتا  و يتكه مقصود از آ ، هفع ز ،مانند قاعد  الضره يده آ  معنا داشنه باشد، قواعد ياثر خاهج

 شود. يمعرف يمواجهه با آثاه خاهجكاه عنوا  ها به تواندينم

ت و نظاهت دولت بر منتابع يسطه مالكبه وا يت ده اقنصاد اسالميت حقوق مالكيبه شفاف ،هادوا ياز د يده برخ

استت  يده صوهت . ايناشاه  شد  است يده اقنصاد اسالم يمواجهه با آثاه خاهجكاههاي ها  از يكعنوا  يبه ،يعيطه

كترد   يدهونت يد تا برايآيد نمينه پدين زميده ا ي، آثاه خاهجيدولت اسالم ياز سو ييهان نظاهتيكه با وجود چن

د. ده يتآيبته حستاب نم يكرد  آثاه خاهجيدهون يبراكاهي يي ها هااستين سين، چنيبنابرا .شود ا يبكاهي ها  آ 

كتاهي عنوا  ها بته فتهين وظيتاما ا .ت استين حقوق مالكيف و تضميف دولت تعرياز وظا يكي  ياقنصاد منعاه  ن

نته ين زميكه دولت بخواهد ده ا وردديواهد م يبه عرصه آثاه خاهج يبلكه هنگام ؛شوديمطرح نم يآثاه خاهج يبرا

دولتت  توستط يبتازاه يهتاتين فعاليچنانجام الهنه اقنصاد منعاه  با  .انجام دهد يت بازاهيكند و فعال يوريتصد

دوا  منعتاه ، هتر يترد. طهق ديپذيت ها نميبه بهانه حقوق مالك يعيدولت بر منابع طه يوريمخالف است و تصد

 خواهد شد. ييموجب دوه شد  از كاها –مواهد شكست بازاه  يبه اسنثنا – ياقنصاد وونه دخالت دولت ده اموه

  يتاست نين سياشاه  شد  است. ا يها ده كاهش آثاه خاهجانسا  يب عوامل دهونيكاهها، به ترغاز ها  يده برخ

فا كند و موجب يها ا يه خاهجاز آثا يتواند نقش بازداهندويبلكه تنها م ؛ستين يكرد  آثاه خاهجيدهون يبراكاهي ها 

ن يتبته دستت آمتد  از ا ييالهنه كاها .ابنديموهد نظر دست  ييو مانند آ  به كاها يگرخواهي   ديها با انگشود انسا 

د كته ده آ  يتآيبته دستت م يق دستت نتامرزينه پاهتو از طريرا بهينه پاهتو منفاوت است؛ زيده به ييق با كاهايطر

 ي، افترادتياسمدوا  يشود. طهق ديفرض م ياقنصاد يهاتيده فعال يمحرک اصلعنوا  ي بهنفع شخص ييجويپ

 حتاليده  ايتن آوهنتد.يها به باه م يخواهند، منافع اجنماعيكه م ييش از آنهاياه بيكه به دنهال نفع خود هسنند، بس

 يابيدست يب افراد برايموجب ترغ يواهگرخيل ديگر از قهيد يها  يانگ ،اقنصاددانا  يشنهاديپكاه ها  كه دهاست 

 يبتراكتاهي ها  توانتديكند؛ اما نميضره ها دفع م ،نيشيپكاههاي ها  همانندكاه ها  نيا ،هونيازا .شوديم ييبه كاها

 ياز نفع شخص يب افراد به خودداهيگر سخن، ترغيد. به دياش به حساب آيواقع يبه معنا يكرد  آثاه خاهجيدهون

م شد  و يبازاه ترسسازوكاه  كه ده چاهچوب ي،كرد  آثاه خاهجيگرا ، با مفهوم دهونيبرآوهد  منافع د يو تالش برا

 است، منفاوت است. يو اجنماع يها و منافع خصوصنهيهدفش برابر كرد  ه 

  بتدو  يت  و نده اقنصتاد منعتاه يگا  آثاه خاهجي، اقنصاددانا  مسلما  بدو  توجه به محدود  و جابدين سا 
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بته  يهستانبيآس ،اند. بتدو  شتكآ  اهازه كرد  يبرا ييكاههان ها ي، چنين آثاه ده اقنصاد اسالميگا  ايف جايتعر

دانستنن  يشود؛ اما آثتاه ختاهج يشياندآ  چاه  يد براياست و با ينامطلوبكاه  يگرا  ده جامعه اسالميعت و ديطه

 ست.ين صحيحآ ،  يوندهايو پ يخاهجگا  آثاه يبدو  توجه به جا كاهين يچن

 يدر اقتصاد اسالم يگاه آثار خارجيجا ي. بررس9

هايي براي بحث از آثاه خاهجي ده اقنصاد اسالمي، مسئله نخست آ  است كه آيا چنين آثتاهي ده همته زمينته

ويري شتكل هايويرد؟ يا اينكته زمينتهويرد، ده اقنصاد اسالمي ني  شكل ميكه ده اقنصاد منعاه  شكل مي

آثاه خاهجي ده اقنصاد اسالمي منفاوت است؟ به ديگر سخن، آيا هويكرد اقنصاد اسالمي ده تخصتيص منتابع، 

كند؟ يا اينكه نهادهتاي يك هويكرد بازاهي محض است كه وجود آثاه خاهجي، آ  ها از حالت مطلوب خاهج مي

 ديگري ني  ده تخصيص منابع دخالت داهند؟

اقنصاد اسالمي همانند اقنصاد منعاه  تنهتا ده چتاهچوب بهينگتي پتاهتو و تنهتا از اور تخصيص منابع ده 

طريق سازوكاه بازاه انجام ويرد، همه مواهد آثاه خاهجي ده اقنصتاد منعتاه ، بتراي اقنصتاد استالمي نيت  آثتاه 

، از جمله بهينگي آيند. براي اين منظوه، بايد برهسي شود كه آيا سازوكاه بازاه و منعلقاتشخاهجي به حساب مي

دهنتد؟ يتا اينكته عوامتل ديگتر غيتر بتازاهي نيت  ده ها ده اقنصاد اسالمي ها پوشش ميپاهتو، همه تخصيص

 كنند.تخصيص بهينه جامعه اسالمي نقش ايفا مي

 ينه در اقتصاد اسالميص بهيپارتو در تخص ينگينقش به يبررس

 يوقن ويژ به ،ديكامالً سازواه به نظر آ يده اقنصاد اسالمنه يص بهيپاهتو با تخص ينگيممكن است به ،ك نگا يده 

است كه ده « از اتال  منابع يريجلوو»و « جه ممكنين ننيد  به بهنريهس يتالش برا»چو  هم يمقاصدداهاي 

نته يا  بهيتم ياز ناسازواه ييهان حال، جنههي(. ده ع771، 0333صده، ) د شد  استيكأبر آنها ت ياسالم يهاآموز 

 است.  يخوهد كه قابل برهسمي   به چشمياسالم ن يپاهتو و ههنمودها

 يرييتپاهتو، هروونته تغ ينگيع است. بر اساس بهينه پاهتو به مسئله توزيبه يتوجهيها بين ناسازواهياز ا يكي

بههود بته شتماه ك ير باشد، يثأتيازمندا  بيگرا  و از جمله نيت ديك ثروتمند ها بهنر كند، اما بر وضعيت يكه وضع

ر ندهد، ييازمندا  ها تغيت نيكه وضع يرييده مقابل، هروونه تغ .(66، ص 0330ن ، يگليرد )اسنيد انجام ويد و بايآيم

د انجتام شتود. يد و نهاورديم يبگذاهد، موجب كاهش ده هفا  اجنماع يمنفر يتأث يك ثروتمند اندكيت ياما بر وضع

هفنتاه  يهاهنما يتواند ده اقنصاد اسالمينه پاهتو نميبه ،لين دليبه هم .نداهد ياهسازو ياسالم يهان امر با آموز يا

 (.232الف، ص  0367و عهدالمنا ،  004، ص 0337افراد باشد )چپرا، 

كه به طتوه  - يشود و توابع هفا  اجنماعيع دهآمد و ثروت مربو  ميد توجه داشت كه اشكال م بوه به بازتوزيبا
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حال  ؛(03-02ص ، 0334، ي)كرم باشندميع يا  بازتوزيمنكفل ب -شوند ير مينه پاهتو تصوياز بهجداوانه و مسنقل 

 ينف ين مطلب اشكال م بوه ها بكلين حال، اياما ده ع .نه منابع استيص بهيپاهتو تنها مربو  به تخص ينگيآنكه به

تواند يم ،خود ي  به خوديشود نيپاهتو مربو  م ينگيكه به به ،صيع، تخصينظر از مسئله بازتوزرا صر يكند؛ زينم

پاهتو نهفنته  ينگيتواند ده فروض بهيها مين نابرابريقراه دهد. منشأ ا ير و غنيا  فقياز فاصله م يفيجامعه ها ده ط

 ،0334ربتاز، يو د ياستت )كرمت ياقنصاد يهات و سود افراد و بنگا يمطلوب يسازنهيشين فروض، بياز ا يكيباشد. 

اد شود يز ،ه و كاه به مروه زما يا  صاحها  سرمايم يشود كه فاصله دهآمديموجب م يسازنهيشين بي(. ا011 ص

 (.070 ص، 0363و همكاها ،  ي)انصاه

، بتر يداههيمنعاه  ده جوامع سترما ي  همانند بازاههاين يا ده بازاه اسالميشود كه آيمطرح مسؤال  نياكنو  ا

د يتبا ،ع بته نفتع فقترايشود و سپس با بازتوزياد ميز ه و كاهيصاحها  سرما و ،ير و غنيا  فقياثر مهادالت، فاصله م

 ياهيتهوين فاصتله بتيرد كه از ابندا چنيويشكل م يامهادالت به وونه ي،نكه ده بازاه اسالميا اي ؟جاد كرديتواز  ا

 شود؟ينم ايجاد ير و غنيا  فقيم

پتذيرد، و از ستوي هاي دهآمدي ناشي از مهادالت ها ميبرخي از تفاوتشكي نيست كه اسالم از يك سو، 

يابي به عدالت، از طريق بازتوزيع دهآمد و ثروت، خواها  هسيد  به سطح كفا  و تأمين ديگر، به منظوه دست

(؛ با اين همه، اسالم ده زمينة تخصتيص 076-077نيازِ افرادي است كه قدهت خريد كافي نداهند )هما ، ص 

هاي اكيتد شتود. توصتيههينه ني  ههنمودهايي داهد كه موجب جلوويري از فاصله زياد ميا  فقيتر و غنتي ميب

توا  وفت: تخصيص ده اقنصاد اسالمي هو، مييكي از اين ههنمودها است. ازاين اسالم بر هعايت حقوق كاهور

ياهي از آثاهي كه ده اقنصاد منعتاه ، بتا تواند كامالً مانند تخصيص ده بهينه پاهتو باشد. از اين طريق، بسنمي

آينتد. بتراي آيند، ده اقنصاد اسالمي اثر خاهجي بته حستاب نميتوجه به بهينه پاهتو، اثر خاهجي به حساب مي

كترد  مثال، با توصيه اسالم به حرمت اضراه به ديگرا ، آلودوي ايجاد نخواهد شد تا با سياسني نياز به دهوني

بترد، مثتال زد. ده توا  به مطلوبيني كه فرد مسلما  از مصر  فقرا مياه مثهت ني  ميآ  باشد. ده خصوص آث

آينتد شتماه ميها، آثاه خاهجي و خاهج از ستازوكاه بتازاه و بهينگتي پتاهتو بهوونه مطلوبيتاقنصاد منعاه ، اين

هو، شتوند. ازايتنيتر ايجتاد ميها با انفاق و اموه خ(؛ اما ده اقنصاد اسالمي، اين مطلوبيت27، ص 0363)لياهد، 

 كرد  داشنه باشند.خاهج از بازاه اسالمي نيسنند تا نياز به دهوني

 ياسالم يكه با مهان يتعاهضات خاطرنه پاهتو بهين است كه بهيبه دست آمد ا ياجمال ين برهسيكه از ا ياجهينن

كم فاقتد ا دستتي( و 232الف، ص  0367، عهدالمنا ، 233 ، ص0337 ،يمطرح نشد  )نقو يداهد، ده منو  اسالم

كه ده اقنصاد منعاه   يآثاه ،ني(. بنابرا007-007، ص 0337است كه ده اقنصاد منعاه  داهد )چپرا،  ييگا  اعاليجا

 يبرخ .سنندين يل وما آثاه خاهج يده اقنصاد اسالم ،اندشد  يد نام يپاهتو آثاه خاهج ينگيعدم شمول به سهبتنها به 

 ند.ورديم يشوند، خود به خود دهون يتلق ينكه اثر خاهجياسالم، بدو  ا يبا ههنمودها ن آثاهياز ا
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 ينه در اقتصاد اسالميص بهيبازار در تخصسازوكار  نقش يبررس

 بتازاهستازوكاه  بازاه هقابت كامل است. ده اقنصاد منعاه ، يص منابع از مجرايكرد تخصيبازاه، هوسازوكاه  منظوه از

نته پتاهتو يكته به معلوم شتدنه پاهتو است. يجه آ ، بهيشود كه ننيص منابع شناخنه ميو  تخصين شيبهنرعنوا  به

 يبترا يكرد مناسهيهوتواند ميبازاه، سازوكاه  ايم كه آيكنيم يست. اكنو  برهسين يهد  مطلوب ده اقنصاد اسالم

 باشد؟ يص منابع ده اقنصاد اسالميتخص

كننتد. ين ميتيمت بازاه ها تعيل شد  است كه ده مواجهه با هم، قيعرضه و تقاضا تشك يروهايبازاه از ن سازوكاه

 ا  يت، ميبتازاه يهتامتيكنندوا  بر اساس قاست. مصر  ياقنصاد يهاتيفعال يبرا يخوب يمت بازاه هاهنمايق

خود ها بر  يديتول ياال ا  كيدكنندوا ، نوع و ميكنند و توليت ميريمصر  خود از كاالها و خدمات ووناوو  ها مد

ت شناخنه شتد ، بلكته يورفنه ده بازاه به هسممت شكلي، نه تنها قياسالم يهاكنند. ده آموز ين ميين اساس تعيا

، صتدوقبتدعت دانستنه شتد  استت ) يممنتوع و حنت –ج  ده مواهد خاص  – خاهج از بازاه يوذاهمتيهر وونه ق

 (.273ص  ،3ج ،ق0403

بته  –از جملته آثتاه ختاهجي  –ها اقنصاد منعاه  ني  سازوكاه بازاه ده برختي زمينتهبا وجود اين، حني ده 

شود و الزم است از بيرو ، اصالحات و مداخالتي انجام ويرد. حاالتي كه ستازوكاه بتازاه و شكست مننهي مي

مانتد، بتيش از حتاالت شكستت بتازاه ده هاي بازاهي از تأمين اهدا  منظوه ده اقنصاد اسالمي بتاز ميقيمت

 اقنصاد منعاه  است.

، 0367ختا ، و اكرم 331ب، ص  0367د كند )عهدالمنا ، يها تشد يدهآمد يهايتواند نابرابريبازاه مسازوكاه 

و همكتاها ،  يشتود )انصتاهيمنجر بته تقاضتا م همين ت داهد ويها اهمن خواسنهيمأبازاه، تسازوكاه  (. ده377ص 

 هسد،يبه مرحله تقاضا نم يمال يناتوان سهبكه به  ،فقرا يضروه يازهايآ  بخش از ن هوي،ن دي(؛ ب33 ص ،0363

كه فراتتر از مترز استرا  قتراه  ي،نخواهد داشت. ده مقابل، كاالها و خدمات تجمالت يصين نظام تخصيده ا ييجا

ده اقنصتاد هو، . ازايتناستالم استت شتيو  مقهتولبر خال  ها نمونهن يشوند. ايبازاه تقاضا مسازوكاه  رند، دهيويم

ود و يتق يو تقاضاكنندوا  ستروكاه نتداهد، بلكته الزم استت برخت كنندوا ها تنها با خواست عرضهمتي، قياسالم

اسالم، ده كناه  مقهول يبه مقاصد اجنماع يابيل وردد. به منظوه دستيمالحظات به آ  منضم شود تا اصالح و تعد

هستد ضروهي به نظتر مي و نقش پرهنگ دولت يگرا  اقنصاديا  بازيم ياخالق يهابازاه و هقابت، وسنرش اهزش

 (.033 - 032ما ، ص )ه

م، نقتش يطتوه مستنقبته وتاهي يم و حنتيرمستنقيت غي، دولت با نظتاهت و هتدايده اقنصاد اسالم ،نيبنابرا

 يكه ده اقنصاد منعاه  آثاه خاهج ياز آثاه ياهيبود  آثاه داهد. بس يا داخلي يمت و خاهجين قييده تع ياكنند نييتع

 يند، خود بته ختود دهونتيبه حساب آ ينكه اثر خاهجيدخالت دولت، بدو  ا، با يند، ده اقنصاد اسالميآيبه حساب م

بته همترا   يكته آلتودو ييد كاالهاياز تصرفات نابجا و تول يتوا  به ممانعت دولت اسالميم ،ن باه يشوند. ده ايم
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و اثتر دهتد انجام  ين تصرفاتينكه چنيقهل از ا ي،عيمنابع طه دهت خود يبا حق مالك ي. دولت اسالماشاه  كرد ،داهند

 كند.يا بر حسن اسنفاد  از آنها نظاهت مي، يريمحقق شود، از آنها جلوو يخاهج

سته آ  بتا اقنصتاد منعتاه ، يو مقا يده اقنصاد اسالم يآثاه خاهج يريوشكل يهانهيزم ياكنو  پس از برهس

ن صتوهت كته چتاهچوب يتبته ا يكي :ها به دو صوهت مشخص كرد يده اقنصاد اسالم يگا  آثاه خاهجيتوا  جايم

گتر آنكته چتاهچوب يو صتوهت دشود؛ مصطلح آ  توجه  يمعنابه كه ده آ  منولد شد  است حف  شود و  يمفهوم

 آ  ابداع شود. يبرا ينه ده اقنصاد اسالميص بهيژ  تخصينو( منناسب با ساخناه و ي)اصطالح يديجد يمفهوم

 يمصطلح در اقتصاد اسالم يگاه آثار خارجيجا

توانتد يجاد كند، نميكه ممكن است ا يها و مشكالتييناهساسهب بازاه، به سازوكاه  مطالب وذشنه هوشن شد كهاز 

دها و يتالزم است ق ،ن منظوهيا يبلكه برا ؛داه شودعهد  ييها به تنها يص منابع ده اقنصاد اسالميهمه مواهد تخص

 يبتازاه حتدودي ستازوكاه برا يگر، اقنصاد اسالميت درد. به عهاهيانجام و ياضافه شود و اصالحات ييهاتيمحدود

 دهد.يقراه م يل مشخصيكند و آ  ها ده هيف ميتعر

داه كته بتازاه عهتد  ييوجود داهد، آ  هتم ده جتا يده اقنصاد اسالم يهرچند امكا  تحقق آثاه خاهج ،نيبنابرا

 يواقعت يمعنتا يآثاه ختاهج ،ستيمنابع نص يداه تخصآنكه بازاه عهد سهب   به ين واهي اما ،ص منابع استيتخص

ها  موضتوعاتيد يت، بايده اقنصتاد استالم يگتا  آثتاه ختاهجيكرد  جامشخص يبرا ،نيكند. بنابرايدا نميخود ها پ

 شناسد. يت ميها به هسم يكرد صرفاً بازاهيص منابع با هويكرد كه اسالم تخص ييشناسا

گتر، يوجتود داهد. بته عهتاهت د يبتازاه ده اقنصتاد استالم ي سازوكاهت برايكم دو محدوددست :توا  وفتيم

 يكتي :رديتويبتازاه صتوهت نمستازوكاه  قيتده دو جتا از طر -كم دستت - يص منابع ده اقنصتاد استالميتخص

ف دولت ده يكه از وسنر  وظا ييهاتيمحدود يگريو د ؛افراد مربو  است يكه به عرضه و تقاضا ييهاتيمحدود

 .شوندزمينه محقق نمين دو يده ا ياست كه آثاه خاهج هوشن رد.يويشكل م ياقنصاد اسالم

 مرتبط با عرضه و تقاضا يهاتيمحدودالف. 

ت ده يعرضه و تقاضا با محدودبدين هوي، شود؛ يت شناخنه نميحات افراد به هسمياز ترج ي، برخيده اقنصاد اسالم

مواهد  يوردد. اور برايد مواجه مياز عوامل تول ي  برخياز كاالها و خدمات و ن يا مصر ِ برخيد يتول ينوع و چگونگ

 شوند؛ چنين بتازاهيمهادله و داد و سند  ييهاا نهاد ين كاالها، خدمات ياور چن يعنيل شود؛ يتشك يمنع شد ، بازاه

، اوتر دين هويرد. بيويقراه م ياسالم، خاهج از بازاه ضوعاتين مويچنسهب ن يبه هم وردند.نميد يياز نظر اسالم تأ

آثتاه »ا يت «شكستت بتازاه»قتراه دهتد، ر يتتأث گرا  ها تحتيد( ديا توليت )ينه، مطلوبين زميده ا يديا توليمصر  

  .بر آ  اطالق نخواهد شد «يخاهج
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ستت؛ ين يختاهجشود، آثاه يگرا  واهد ميت ديبر مطلوب يد مشروبات الكليا توليكه از مصر   يانيمثال، ز رايب

، بتازاه مشتروبات يكه ده اقنصاد استالم ي استده صوهت . اينده كاه باشد يد بازاهي، بايتحقق آثاه خاهج يرا برايز

به حرمت اضراه بته  ،ه اسالمين است كه با توصيا ينه آثاه منفيگر ده زميشود. مثال ديت شناخنه نميبه هسم يالكل

 كرد  آ  باشد.ياز به دهونين ياسنيس جاد نخواهد شد تا بايا يگرا ، آلودويد

از  ينين مطلتوبير از مصر  فقرا مثتال زد. چنتيّفرد خ يت حاصل برايتوا  به مطلوبي  ميآثاه مثهت ن ينةده زم

ن استت كته يترا فرض اقنصاد منعاه  بتر ايشود؛ زيمثهت شناخنه م ياثر خاهجعنوا  ، بهنظر اقنصاد خرد منعاه 

گترا  يكه با ده نظر وترفنن منتافع د ينيمطلوبهو، . ازاينرنديويخود ها ده نظر م يمنافع شخصكنندوا  تنها مهادله

ن است كه افتراد منتافع يكه فرض بر ا ي،است. اما ده اقنصاد اسالم يبازاه و اثر خاهجسازوكاه  خاهج از حاصل شد ،

از  ي، حنيتا اثر خاهج ،ستين يج از بازاه اسالماثر خاه ينين مطلوبيرند، چنيوي  ده مهادالت خود ده نظر ميفقرا ها ن

منافع فقترا  ،ن بازاهيكنندوا  ده ان است كه مهادلهيا ياز اهكا  بازاه اسالم يبلكه ج ز ،ديبه حساب آ ،نوع مثهت آ 

 هتا نته تنهتا ازتين مطلوبيتن صتوهت، ايتده ا .شندياندينم يدهند و تنها به منافع شخصيقراه مموهد توجه   يها ن

 بلكه از نكات قوت آ  است. ،آ  نخواهد بود يو اثرات خاهج يشكست بازاه اسالم هاينمونه

 ف دولتيمربوط به گستره وظا يهاتيمحدودب. 

 :ت كنديتواند ده عرصه اقنصاد فعاليدولت به دو صوهت م

بته بتازاه  يو ختدمات شود و كاالهتايكنند  واهد بازاه ما مصر يدكنند  يك تولي يك صوهت، دولت به مثابةده 

بازاه سازوكاه  ده چاهچوب –داهد  يوريكه دولت نقش تصد –ت ين سطح از فعالي. اكنديا از آ  تقاضا ميعرضه و 

 يمولتد آثتاه ختاهج –گتر يد يگر اقنصتاديمانند هر باز –ا مصر  يد يتواند ده خالل توليرد و دولت ميويانجام م

 باشد. يا منفيمثهت 

ها  يبتازاه يرهتايكه او داهد، منغ يشود كه با اسنفاد  از قدهتيمربو  م ييهاتيدولت به فعال تيگر فعالينوع د

 يهتاتيفعال ي، صتدوه مجتوز بترايديتول ي ا  كاالهاين نوع و مييشامل تعمنغيّرها ن يدهد. ايقراه مر يتأث تحت

 شود.يم مانند آ ت ده صادهات و واهدات و ي، محدودووناوو 

ن است كه بازاه ها از شكست نجتات يب ند تنها به منظوه ا ين اقداماتيعاه ، اور دولت دست به چنده اقنصاد من

 يهاتيفعال ي،د؛ اما ده اقنصاد اسالميآمي كرد  آنها به حسابي، دهونيآثاه خاهج، اين اقدامات دهباهة هونيدهد؛ ازا

اقنصاد به نحو مطلوب اسالم به حركتت ختود ادامته  د ويايد نيپد يآ  است كه آثاه خاهج ينه، براين زميدولت ده ا

 فرآينداز  يبخش دين سا ،كند. بيفا ميها اتين نوع فعاليده ا ي، نقش پرهنگيدولت ده اقنصاد اسالم ،هونيازا .دهد

 –ست يص منابع نيداه تخصكه بازاه عهد  – هازمينهن يرد. ده ايويت دولت قراه ميفعال ريتأث ص منابع تحتيتخص

 موجب شكست آ  شود. يست تا آثاه خاهجيده كاه ن يبازاه را اصالًينداهد؛ ز امعن يوجود آثاه خاهج
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 يبرخت يبترا ينيمتت تضتميت از كشتاوهزا ، قيتبه منظوه حما ياور دولت اسالم :توا  وفتينمونه م يبرا 

از افراد  يت برخيمطلوبش يآ  محصول، موجب اف ا ينظر از عرضه و تقاضان امر، صر يد و اكنمحصوالت وضع 

ستازوكاه  ص منابع توسطيتخص زمينه،ن يرا ده ايد؛ زيآيبه حساب نم يت، اثر خاهجيش مطلوبين اف ايجامعه شود، ا

 بازاه انجام نگرفنه است.

 يدر چارچوب اقتصاد اسالم يآثار خارج يد برايجد ياصطالح

بته  يك عامل اقنصتاديت يدانست كه از فعال يمنافع ايا  يها ز يتوا  آثاه خاهجينظر از اصطالح منعاه ، مصر 

جته يبته نن يابيص منابع ده دستيتخص فرآيندموجب شكست  ،شكست بازاه يكند و به جايت ميگر سرايعامل د

بتازاه ستازوكاه  بتا ييهاتفاوت يص ده اقنصاد اسالميتخص فرآيندنكه ين صوهت، با توجه به ايشود. ده ايمطلوب م

ن يتا يكرد. بترا يمعرف يگريبه وونه د ي،ده اقنصاد اسالم منظوهم يها با اسنفاد  از مفاه يآثاه خاهجتوا  يداهد، م

ي جتاكه به ،كرد هاين هويشود. ا ييشناسا يص منابع ده اقنصاد اسالميكرد مطلوبِ تخصيالزم است ابندا هو ،منظوه

ص يتخصت يكرد استالميهو»توا  يم ،شوديم يبازاه معرفي سازوكاه حاو ياا به صوهت مجموعهيبازاه و سازوكاه 

به هد  متوهد نظتر ناكتام وتذاهد،  يابيها ده دست يكرد اسالمينه ده هويص بهيكه تخص يد. هر عاملينام« نهيبه

باشتد؛  يتواند آثاه خاهجين شكست، ميا هاينمونهاز  يكيخواهد بود. « نهيص بهيتخص يكرد اسالميشكست هو»

كند كته موجتب شكستت هويكترد ل يگرا  تحميبر د ي، آثاهيگرا  اقنصادياز باز يبرخ تيكه فعالصوهت ن يبه ا

 اسالم شود.مقهول نه يص بهيبه تخص يابيده دستاسالمي 

شتود. حتال اوتر ينه موجب زدود  فقر از جامعته ميص بهيتخص ي،ده نظام اسالم :توا  وفتيم ،نمونه يبرا

بازاه، نظام امتر بته سازوكاه  شامل يص ده نظام اسالمياندهكاها  تخصهقم بخوهد كه همه دست ياط به وونهيشرا

انجام  ينه به خوبين زميت خود ها ده ايا مسئوليكن كنند و شهيو دولت ننوانند فقر ها ه ياز منكرِ مردم يمعرو  و نه

ي ده كترد استالميشتود، شكستت هويفقرا م ژ ويو به يد جامعه اسالميق عاين طريكه از ا ييهاتيندهند، نامطلوب

ص ده جامعته يكته تخصتمنظوه ن يا يبرا يمناسهكاههاي ها  ديبا ،ن صوهتيده ا آيد.تخصيص بهينه به شماه مي

ص مطلوب يكرد تخصيو هو «ييكاها»ل ياز قه يمينكه مفاهيد  شود. با توجه به ايشياند ،ديبنواند فقر ها ب دا ياسالم

ازمند ين چاهچوب ني، ده ايده اقنصاد اسالم ياز ابهام قراه داهد، بحث از آثاه خاهج ياهنوز ده هاله يده اقنصاد اسالم

 تر است.وسنرد  يهاپژوهش

 ن پژوهشي. ثمره ا1

كه نگاهندوا  ها  ييها  ياز انگ يكي .انجام ورفت يده اقنصاد اسالم يگا  آثاه خاهجيم جاين پژوهش با هد  ترسيا

نته بته ين زميتاست كه ده معدود آثاه اقنصاددانا  مسلما  ده ا يجيب كرد ، اشنها  هايترغ ين پژوهشيبه انجام چن
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هتا ها ده تياز فعال ي، برخيگا  آثاه خاهجيف و جايح از تعريصح ياقنصاددانا  مسلما  بدو  برداشن :خوهديچشم م

 يجاد آثتاه ختاهجيها عامل اتيكه نه آ  فعال يه حالد ،اندآ  اهازه كرد  يبرا ييكاههادانسنه و ها  يزمر  آثاه خاهج

 هسنند. يكرد  آثاه خاهج يدهونجهت اند و نه آ  هاهكاهها ده بود 

 ياقنصتاد يهتاتيكته از فعال يبتاها يا زين پنداه نادهست است كه هر اثر سودمند ياخاطر بهج ين اشنها  هايا

ده ايتن  .استت يده مواجهه با آثاه ختاهجكاهي ها  جهرا  آ  باشدجهت كه ده  يو هر اقدام ي،شود، اثر خاهج يناش

شتود و يم يناشت يت بازاهيك فعاليباه است كه از ا يا زيتنها آ  بخش از آثاه سودمند  يكه آثاه خاهجي است حال

 رد. يويبازاه قراه مسازوكاه  خود آ  اثر خاهج از

 يشتياندعتت، چاه يا  بته طهي، مثل ضره و زياقنصاد يمنفآثاه  يد برايبا ي،ست كه ده اقنصاد اسالمين يشك

شته ده حتوز  ين موضوع همياما ا .نمود ي يهر و مانند آ ، برنامهياز اموه خ يش آثاه مثهت ناشياف ا ي  برايكرد و ن

شد  باشد  يناش يت بازاهيك فعالياز  ،شود كه اوالًيقلمداد م يآثاه خاهج يبلكه ده صوهت ،رديويقراه نم يآثاه خاهج

اهانته يات و يتماننتد مال ييكاههتااز ها  ،ده مواجه بتا آ  ،ن صوهتيده ا .رديخود اثر خاهج از حوز  بازاه قراه و ،اًيو ثان

ا منفعتت يتجهترا  خستاهت  ي،كنند، به طوه كليم يكه صرفاً آ  اثر ها دهون يي،كاههان ها يشود. ده چنياسنفاد  م

بته  يخاهج يد، نه آ  اثر، اثريد آيپد يبازاه فرآيندبدو   يا مضر اقنصاديد يور اثر مفست. ده مقابل، ايموهد توجه ن

، بته طتوه عمتد ، توجته حاالتين يبلكه ده چن ،كرد  استيو بازاه يناسب با آ  دهوننمكاه ها  د و نهيآيحساب م

 د است.يج آثاه مفيق بر ترويبر جهرا  خساهت آثاه مضر و تشو ياصل

 ير آثاه مثهت و منفتيسا ازك آ  يو تفك يده اقنصاد منعاه  و اسالم يگا  آثاه خاهجيم جايترس ن پژوهش بايا

 ت كنند، همواه ساخنه است. ينه فعالين زميخواهند ده ايكه م يپژوهشگران ي، ها  ها براياقنصاد

 يريگجهينت

شتود و يل ميبازاه به خاهج از آ  تحم فرآينداست كه از  يآوها يا زيمصطلح، اثرات سودمند  يبه معنا يآثاه خاهج

استت. شتد  ن يبازاه عجسازوكاه  با ين تصوه از آثاه خاهجيوذاهد. اينه ناكام ميص بهيبه تخص يابيبازاه ها ده دست

بته عهتاهت  سخن وفت. يتوا  از آثاه خاهجيبازاه نهاشد، نمسازوكاه  ص منابع به عهد يهر جا تخص ،ن صوهتيده ا

 ديگر، هر جا بازاهي ده كاه نيست، سخن وفنن از آثاه خاهجي، سالهه به اننفاي موضوع است.

سازوكاه  ،يهر جا ده اقنصاد اسالم :توا  وفتيم ي،مصطلح ده چاهچوب اقنصاد اسالم يآثاه خاهج يبرهس يبرا

ده  - كمدستت -، يداهد. ده اقنصاد اسالم  وجود ين يآثاه خاهج يريونه شكليشود، زميت شناخنه ميبازاه به هسم

ص منتابع يداه تخصتعهتد  يكه دولت اسالم جايي يكي :رديويصوهت نم يكرد بازاهيص منابع با هوي، تخصجادو 

ت شتناخنه يل بتازاه بته هستميعرضه و تقاضا، تشتك يبرا يشرع يهاتيمحدود خاطركه به جايي يگريو د ،است

 معناست. ي  بين يآثاه خاهج يريوبازاه وجود نداهد، شكلسازوكاه  كه وونه، هما حاالتن يشود. ده اينم
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ده  يابداع كترد. آثتاه ختاهج يده اقنصاد اسالم يآثاه خاهج يبرا يگريتوا  اصطالح ديك نگا  منفاوت، ميبا 

 مقهتولنته يبهص ياست كه تخصت سازوكاهيبلكه ناظر به  ؛ستيبازاه نسازوكاه  خاهج از يد به معنايجد ين معنايا

ها ده ستازوكاه  رو ، آ يتشتود كته از بيوفنته م ياد يتبه هتر پد ين معنا، آثاه خاهجياسالم ها به دنهال داهد. ده ا

 اسالم ناكام بگذاهد. منظوهنه يص بهيبه تخص يابيدست

از  يبرداشتت نادهستت برخت ه، ضتمن اشتاه  بتيده اقنصتاد استالم يگا  آثتاه ختاهجيم جاين جسناه با ترسيا

كته بته  يآ  دسنه از پژوهشگران ينه ها برايو مواجهه با آ ، زم ياقنصاددانا  مسلما  نسهت به محدود  آثاه خاهج

 كندميعالقه داهند، فراهم  يده اقنصاد اسالم يموضوع آثاه خاهج
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