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  چکیده

محـوري، مـدعی     انسانی مبتنی بر نگـاه سـکوالري و انـسان   ههاي توسع  نظریه
ـ ا. انـد  شـده   ارائـه  اجتماعی و اقتصادي جامعه انسانی       تحولهستند که براي     ا م

مـشکل اصـلی ایـن    . انـد  موفقیت چندانی به لحاظ نظـري و اجرایـی نداشـته       
.  توسعه که انسان باشد ناظر نیستند     تحولها آن است که به عامل اصلی          نظریه

داري  سـاالري نظـام اقتـصادي سـرمایه     ها در چارچوب سرمایه   تمام این نظریه  
، نقش اصـلی    این جریان هرگز قادر نیست    . شوند   و پیگیري می   ارائهسکوالر،  

ـ    .  توسعه به انسان بدهد    فرآیندرا در    شـناختی نظـام     مبـانی هـستی  هاما بـر پای
 سـرمایه و صـاحب سـرمایه، نقـش مناسـبی در      که ایناقتصادي اسالم، ضمن    

 عامـل اصـلی   عنـوان  بـه دارد، بـه انـسان     اسالمی هپیشرفتجامعه   تحقق فرآیند
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شود و   اساسی داده میاسالمی، نقش جامعه   پیشرفت اقتصادي    تحققبسترساز  
 اقتـصادي  فرآیندها در  ساالري اقتصادي، انسان هاي مردم   و اجراي مدل   ارائهبا  

هـایی    چنـین انـسان  وسـیله  بـه  شده و   تحول اسالم، م  موردنظربه سمت انسان    
ـ . شود یافتنی می ظر اسالم، دست اقتصادي از منه مطلوب پیشرفت هجامع ت ظرفی
 اقتـصادي یکـسان   ه پیشرفته جامع تحققراي  ساالري اقتصادي ب    هاي مردم   مدل

 بیـشتري باشـد، در اولویـت قـرار          ظرفیـت نیستند؛ بنابراین، هر مـدلی داراي       
  .گیرد می

مطلـوب اسـالمی،   جامعـه  داري،   انسانی، نظام سرمایه  توسعه   :کلیديمفاهیم  
  .ساالري اقتصادي مردم

  
  مقدمه

محوري نظام اقتصادي  انسان انسانی مبتنی بر نگاه سکوالري و ههاي توسع  الگوههم
القول  ، متفقیافته توسعه جامعه بر مفهومنظران توسعه  صاحب. اند  شده ارائهداري  سرمایه

 رفاه مادي تأمین را رفع فقر و یافته توسعه عنصر جامعه ترین مهمآنان همه نیستند؛ اما 
اکی از آن است المللی ح  بینرسمی نهادهايولی آمارهاي . دانند براي آحاد انسانی می

 رفع فقر مطلق براي جهانیان -هاي توسعه  کم دست تأمینکه اجراي این الگوها موفق به 
 در روابط اقتصادي جهان فقرزدایی و با گسترده شدن شکاف درآمدي،   نشده–

داري را  هاي نظام اقتصادي سرمایه داري آموزه مدعیان نظام سرمایه.  استشده نهادینه
داري  انسانی مبتنی بر مبانی نظام سرمایهتوسعه ند؛ بنابراین، الگوهاي دان  میشمول جهان

هاي  ، اگر یک کشور کوچکی موفقیتدرنتیجه.  تلقی کردشمول جهانسکوالر را باید 
داري  هاي توسعه نظام سرمایه اندکی در توسعه داشته است، نباید معیار موفقیت نظریه

داري قرار دارد،   نظام اقتصادي سرمایههیطرها زیر س بلکه کل جهان را که قرن. دانست
  . قرار داد باید مورد دیده
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ناکامی  المللی رسمی بیناین تحقیق هم به لحاظ نظري و هم با توجه به آمارهاي 
 با تعریف آنگاه. دهد داري را نشان می هاي نظام سرمایه  توسعه مبتنی بر آموزهالگوهاي

دهد که  کند و نشان می نظري آن را بیان میروشنی از جامعه مطلوب اسالمی، مبانی 
اقتصادي پیشرفته  الگوهاي مطلوب و ائهظرفیت نظري الزم براي ار تعالیم اسالمی 

پیشرفته مطلوب و جامعه ها و تعریف روشن از  جامعه بشري را دارد و با ارایۀ ویژگی
الگوهاي نظام . هدد  میارائه  تعالیم اسالمی بر اساساقتصادي، الگوي اجرایی آن را نیز 

 –ها هستند و کاري به عامل اصلی توسعه  داري غالباً ناظر به توسعه براي انسان سرمایه
به که ناظر  افزون بر آن اما الگوهاي پیشرفت اقتصادي مطلوب اسالمی .  ندارند-انسان 

ها هستند، بر عامل پیشرفت مطلوب که خود آحاد  انسانهمه  جامعه براي پیشرفت
در  پیشرفت اقتصادي مطلوب اسالمی نظریه به همین جهت . ها باشند، تأکید دارند انسان

 اقتصادي مطلوب به پیشرفتشود که منتهی  ساالري دینی تعریف می چارچوب مردم
  . گردد  فراگیر پایدار حداکثري می

توان   میحال درعینبا توجه به آنچه گذشت، تحقیق رویکرد اکتشافی دارد، اما 
 :  فرضیه تحقیق بیان نمودعنوان به را مطلب ذیل

 تحققساالري اقتصادي را جهت  هاي مردم توان مدل می  مبانی اسالمی بر اساس
  .    نمودارائهي اقتصادي  جامعه مطلوب پیشرفته

 :شود  ذیل پیگیري میه، تحقیق با سامانشده ارائه  براي اثبات فرضیه

  .داري اقتصادي سرمایههاي نظام  انسانی مبتنی بر آموزهتوسعه . 1
  .داري هاي نظام اقتصادي سرمایه  مبتنی بر آموزهتوسعه   ناکامی. 2
  .انسانیتوسعه هاي  نظریه  تحلیل ناکامی. 3
  .اقتصادي مطلوب اسالمی جامعه پیشرفته . 4
  .اقتصادي اسالمی جامعه پیشرفته مبانی . 5
  .می پیشرفته اقتصادي اسالجامعه  اجرایی مطلوب  هاي مدل. 6

  . شود پیش از پیگیري محورهاي مقاله، مفهوم چند واژه بیان می
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فعاالن همه شود که  اي گفته می  به جریان اقتصادي:ساالري اقتصادي مردم
حقوق اقتصادي و هم به همه مند از  اقتصادي، متولی امور اقتصادي باشند؛ هم بهره

  . کنند  اقتصادي عمل عرصهتکالیف خود در 
 که صاحبان سرمایه به سبب ، است  جریان اقتصادي:ي اقتصاديساالر سرمایه

 باقدرتصاحبان سرمایه . قدرت سرمایۀ خود متولیان حقیقی امور اقتصادي هستند
 اقتصادي را در اختیار فرآیندسرمایه خود، مالکیت منابع و محصول تولیدي و مدیریت 

ی به استخدام سرمایه و هاي زندگ کم دستفعاالن حقیقی اقتصادي، براي . گیرند می
  . آیند می صاحب آن در

  
 داري هاي نظام اقتصادي سرمایه انسانی مبتنی بر آموزهتوسعه 

 . شود  این تحقیق نیز محسوب می  پیشینهعنوان بهآید  آنچه در ذیل می

 و رشد محورتوسعه اقتصادي  ي الگودودسته ی،انسانتوسعه  ي از الگوپیش
 الگوها در تحقق اهداف ناکامی این .مطرح شدند 1980ـ1950 ه از دهعدالت محور

 از هدف توسعه که انسان باشد، موجب بازنگري در الگوهاي ها آنویژه غفلت  توسعه به
مان ساز توسعه مشاور ویژه مدیر برنامه محبوب الحق. توسعه و اهداف آن شده است

توسعه  «ه  توجه بعلتن گزارش توسعه انسانى نخستیکننده  ملل و مدیر هماهنگ
  :کند را چنین بیان مى»  انسانى
 ؛گرفته، به بدفرجامى رسیده است اقتصاد توسعه با راهى که تا به امروز پیش 

این .  و از انسانیت برى شده استداده ازدستغایت انسانى خود را  یعنى ماهیت و
ى هاى درآمد مل  به سنجش حسابمشغول شدن بادل نتیجه آن است که بار تأسفبیراهه 
 پس تأکیدى که بر توسعه انسانى در سالیان . زندگى انسان غافل مانده استاز خودِ
توجهى  ناپذیر و بى اعتراض به این غفلت توجیهحقیقت  است، در شده مطرحاخیر 

  ).15 :1377 ،یکنل  و مکنیفیگر (نابخشودنى است
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سعه  تو،مان ملل متحدساز توسعه انسانی،گزارشتوسعه  پس از توجه به آنگاه
  :کند  میارائهگونه  نی را ایانسان

برخورداري از زندگی :  ازت براي مردم عبارت اسمسئله سطوح توسعه،  تمامدر
 به منابعی که براي رسیدنیابی به دانش و توانایی  طوالنی همراه با تندرستی، دست

ه این سه امکان غیرقابل حصول کچنان. الزم استزندگی  سطح مناسب پدیدآوران
 اما توسعه انسانی ،نیافتنی خواهد بود هاي دیگر زندگی دست ، بسیاري از موقعیتبماند

هاي دیگري نیز نزد مردم ارزش باالیی دارند؛ مانند  انتخاب. یابد  نمیهجا خاتم به همین
یابی به نقشی  اقتصادي، داشتن موقعیت و فرصت براي دست آزادي سیاسی، اجتماعی و

 شده تضمینحقوق انسانی  ز حیثیت و منزلت شخصی وسازنده، برخورداري ا خالق و
)UNDP, Human Development Report, 1990, P.10, BOX 1.1.(  

انسانی توسعه با انتقاد از الگوي توسعه پیشی و تبیین  سن ایآمارتهمچنین، 
  : سدینو یم

 مانند(ي  اقتصادشرفتی پی سنتيها  شاخصکمی از فقط بر تعداد که این جاي به
مند از ثروت   نظامینیی تبیتوسعه انسانباید تمرکز شود، )  سرانهی ناخالص ملدیتول

 يها ي و از چه آزادکند ی می چگونه زندگيا  بشر در هر جامعهکه این هاطالعات دربار
  ).UNDP, Human Development Report, 2010: vi-vii ( ارائه کرد،برد ی لذت میذات

 حی توضر و دداند ی می واقعيا گسترش آزادرانسانی توسعه  سن مفهوم ایآمارت
 شی افزایعنی انتخاب ه گسترش دامن،ي اقتصاده توسعيهدف عمده برا«: سدینو یآن م
  ).22ـ17: 1381سن،  (» مؤثر در دسترس مردم استيها نهی گزهدامن

. نگرند نظران توسعه، به تحقق اهداف توسعه انسانی با تردید می امروزه صاحب
  حل ، راهشده معرفی اهداف توسعه انسانی عنوان به اموري را که چون بسیاري از

حل  برخی نیز مدعی هستند که راه.  نشده استارائهمشخصی براي وصول به آن 
 .مشخصی براي وصول به اهداف توسعه و تحقق الگوهاي توسعه انسانی وجود ندارد

 2010 ی سالعه انسان گزارش توسنیمان ملل در تدوساز توسعه برنامه ری مد کالركهلن
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 به توسعه یابی  دستهاي راه که کنند یسال گذشته آشکار م   چهليها داده«: سدینو یم
 وجود تی موفقي برای متحدالشکله نسخای گانهیمدل شمار و متنوع بوده و  ی بیانسان
  ).UNDP, Human Development Report, 2010:. iv-v (»ندارد

 ه میالدي، دربار2011 تا 1990ز سال  توسعه انسانی، اه سال21گزارش 
 هاي الگودهد که  همانند فقر، عدالت، برابري، مهاجرت نشان می  موضوعات مهمی

 ارائه یرواقعیو غضمانت اجرایی  بدون يها هی توصیکسري  هموارهیتوسعه انسان
 و نیز براي مطالعه. 48-45، 1391براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به جهانیان،  (ندنک یم

 ).http://hdr.undp.org/enهاي توسعه انسانی رجوع کنید به آدرس اینترنتی   گزارش
 ي الگوجهت که در 2015 سال ي هزاره توسعه براهاي هدف هدربار  ثوربککیار

  : نویسد می ، استیتوسعه انسان
 جهان سوم شرفتی رصد کردن پيبرا   عمومیی هزاره توسعه چارچوبهاي هدف

اگرچه . کند ی فراهم ماش انسانی به سطوح رفاه دنیبخش  بهبودي براشیجوو در جست
 کی هزاره در هاي  هدفشتریبا ام م،ی داشته باشی مطمئنینیب شی زود است تا پیلیخ

 ,Thorbecke ( احتمال وقوع نداردیلی خنی بنابرا؛اظهارشده نانهیب رواقعی غيسطح باال

2006: 31.(   
 توسعه اندیشمندان باعث شده است تا برخی توسعه انسانیدرباره  مأیوسانهنگاه 

. است توسعه ه بزرگ درباريها دهی فاقد اي،الدی مکمی و ستیقرن بادعا کنند که 
)Thorbecke, 2006: 26.(   

  
  انسانیتوسعه هاي  نکاتی ناظر به نظریه

 مدنظر،  ها، تغییر روابط اقتصادي و اجتماعی به نفع انسان  در تمام این نظریه-1
این امر .  عامل توسعه که خود انسان باشد، توجهی ندارندترین مهم تحولما به ا. است
 نیست که از روي غفلت اتفاق افتاده باشد؛ بلکه در مباحث آتی روشن اي مسئلهیک 
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شود که وقتی خدامحوري و توحید افعالی و عملی از روابط اقتصادي و اجتماعی  می
اي سکوالري شرك نسبت به خداي متعال، ه محوري و دیدگاه جاي خود را به انسان
 عنوان به انسان را تحولساالري در روابط اقتصادي و اجتماعی،  بدهد؛ جریان سرمایه

  .تابد نمی عامل اصلی توسعه و پیشرفت بر
انسانی در چارچوب فکري نظام توسعه هاي   پیش، نظریهه مبتنی بر نکت-2

ها را براي عموم مردم در  انواع انتخابتوانند بستر  داري هرگز نمی اقتصادي سرمایه
، مالکیت منابع و محصول برجهان مسلطچون این جریان . المللی فراهم کنند  بینهعرص

سرمایه قرار   اقتصادي را در اختیار سرمایه و صاحب فرآیندتولیدي و مدیریت تمام 
 نه مالک –  نیروهاي کار ماهر، نیمه ماهر و ساده–دهد و فعاالن حقیقی اقتصادي  می

 فرآیندمنابع و محصول تولیدي هستند و نه هیچ نقش و آزادي اقتصادي در مدیریت 
  .اقتصادي دارند

 مهممحوري قرار گیرد،  انسانی، انسانتوسعه شناختی   وقتی مبناي هستی-3
 چه مالکی و براي چه امري اتفاق بر اساس انتخاب هنیست که آزادي انسان براي گستر

انسانی و تحقق توسعه هاي ناهمگون و نامتجانس مانع بزرگ  یند انتخابآرافتد؟ آیا ب می
 و جديشناسی  انسانی کمتر به آسیبتوسعه  ه سال21در گزارش ! رفاه مطلوب نیست؟

این امر ). 48-45 :1391جهانیان، ( است شده پرداختههاي توسعه انسانی  اي نظریه ریشه
انسانی، توسعه شناختی   مبناي هستیاز روي غفلت صورت نگرفته است؛ بلکه وقتی

شود و  انسانی میتوسعه هاي گسترده، هدف  محوري قرار گیرد، آزادي و انتخاب انسان
  .گردد هاي ایجابی آن تنها به برخی امور کلی و آرزوها بسنده می براي جنبه
المللی و نگاه  داري در سطح بین ، نفوذ نظام سرمایهشده بیان افزون بر مطالب -4

در گزارش . شود هاي توسعه در جهان می  این نظام مانع از بیان واقعیتطلبانه فعتمن
 عربی که هرگز متحدهانسانی، کشورهایی همانند بحرین، کویت، قطر و امارات توسعه 

در . شوند  معرفی مییافته توسعه کشورهاي عنوان بهاند   یک انتخابات ملی را تجربه نکرده
هاي گسترده   این کشورها قادر به انتخاب  که چگونه مردم استنشده بیاناین گزارش 
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هاي توسعه  و نیز براي مطالعه گزارش. 54 :1391رجوع کنید به جهانیان، ! (هستند
  )http://hdr.undp.org/enانسانی، رجوع کنید به آدرس اینترنتی 

 100 سال گذشته حدود 15 ی که طدارد ی مانی ب1996 یتوسعه انسان گزارش -5
  و اند، رشدى نداشته م جمعیت کره زمین را در خود جا دادهسو یکور جهان که کش

 و توسعه انسانى اقتصادى گزارش افزوده است که میان رشد نیا. اند  نکردهثروت سازي
 یعنى ؛طرفه بوده است  رابطه یککه ایناى وجود نداشته یا  در بسیارى از کشورها رابطه

ا توسعه انسانى با اندکى رشد اقتصادى همراه بوده یا رشد بدون توسعه انسانى بوده ی
 ).159 -156: 1378 ى،سپهر (.اصالً رشدى وجود نداشته است

است  بدتر شده ي درآمدي است که نابرابرشده اعالم 2011 یدر گزارش توسعه انسان
)Human Development Report, 2011: 23-24 .(دنیا ثروتمندتر هرچقدر متأسفانه 

 میالدي، درآمد 1960 در دهه که طوري بهگردد؛  ضعیت نابرابري بدتر میشود و می
 . برابر شده است80  بعداً برابر پنجک فقیر دنیا بود، اما این نسبت،30پنجک ثروتمند،

)Gordon, 2004: 6 (این 2008 بانک جهانی در سال منتشرشده گزارش بر اساس ،
 که مطابق تحقیقی). Milanovic, 1999: 51–92( برابر رسیده است 114نسبت به 

فرانسیس بورگیگنون و کریستین موریسن در مورد توزیع درآمد مردم جهان از سال 
اند،   صنعتی تا اواخر قرن بیستم انجام دادهانقالب یعنی براي دوره بعد از 1820ـ1992

، 1820سهم بیست درصد فقیر شهروندان دنیا از درآمد جهان در سال مشخص شد که 
این در حالی است . رسیده است% 2 بدتر شده و به 1992 در سال که درحالیبوده % 5/4

.  استیافته افزایش% 4/53به % 1/43که سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنیا از
 یافته افزایش 663/0 به 504/0 که از اي گونه به است وضعیت ضریب جینی؛ طور همین

در ). 329 :1376بیو،  (باشد  سطح جهان می بدتر شدن نابرابري دردهنده نشاناست که 
 کشور فقیر دنیا 20 برابر 18  کشور غنی، 20 سرانه تولید ناخالص داخلی در 1960سال 

اي که از آن اغلب به واگرایی   پدیده  برابر رسید،37 به 1995این شکاف تا سال . بود
 1820در سال . )120-119: 1381 کشور، ریزي برنامه و مدیریت سازمان(شود  تعبیر می
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 برابر 2/13، این مقدار به 1992و در .  برابر آفریقا بود9/2درآمد سرانه در غرب اروپا، 
 گزارش اداره امور اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل ).Maddison, 2001(افزایش یافت 

 درصد ثروتمندترین 2 حاکی است که 2006در سال درباره نابرابري جهانی ثروت 
هاي جهانی  سویه ثروت هاي جهان هستند که توزیع کامالً یک نصف داراییجهان، مالک 

آمارها نشان  )یجهان -ينابرابر/ياقتصاد -مقاالتگرفته از  بر(. دهد  نشان میروشنی بهرا 
 درصد از مصرف جهانی و دهک دهم 5/0دهند که دهک اول درآمدي جهان فقط  می
 World Development ( .اند اده درصد از مصرف جهانی را به خود اختصاص د59

Indicators, 2008, World Bank, 2008(  با توجه به آمار یونیسف )UNICEF(، 22 
 6/7 هرسالکه در  طوري به. میرند در جهان به دلیل فقر و گرسنگی میهرروزهزار نفر 

  تا2000هاي  که  بر اساس آمار، بین سال. روندمیلیون کودك بر اثر فقر از بین می
عالوه بر این، تعداد بسیاري نیز در . اند  میلیون کودك به دلیل فقر مرده92 بر  بالغ 2010

روند که امکان شناسایی و روستاها و مناطق بسیار فقیر در روي کره زمین از بین می
  )Shah, 2011. ( وجود نداردها آنگرفتن آمار از 

هاي  ها و هزینه همایشانسانی، توسعه مندان ي فراوان اندیشها رغم تالش به
هاي زندگی،  کم دست تأمینانسانی براي توسعه گزاف، آمارها نشان از عدم موفقیت 

 طورجدي بهواقعاً باید این پرسش . باشد تر شدن وضعیت مردم جهان می بلکه وخیم
 توسعه هاي ناکامی نظریهمطرح شود که چرا چنین است؟ پاسخ این پرسش، در تحلیل 

  .  گردد شود تا حدي روشن می دامه بیان میانسانی که در ا
   
 انسانیتوسعه  هاي ناکامی نظریهتحلیل 

 اقتصادي،  داري با انکار ربوبیت خداي متعال از عرصه نظام اقتصادي سرمایه
. محوري و اراده و خواست بشر را تنها خاستگاه طراحی نظام اقتصادي قرار داد انسان

، نظام اقتصادي سکوالر خود را با اي ویژهشناختی  نشناختی و انسا بنابراین، با هستی
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 این نظام اقتصادي است؛ انکار غیرقابلاین اصول همچنان اصول . اصولی معرفی کرد
این اصول . شناختی این نظام هیچ تغییري حاصل نشده است چون در مبانی هستی

  :شوند  اشاره میاختصار به
داري   سرمایه اقتصادينظام:  منفعت مادي شخصیحداکثر سازي اصل -1

 با تحلیل رفتار   انسان را خاستگاه طراحی نظام اقتصادي قرار داد،ارادهلیبرال، وقتی 
حداکثر ها در رفتارهاي اقتصادي خود به دنبال  انسانهمه اقتصادي انسان، اعالم کرد که 

بنابراین، منفعت مادي شخصی خیر اعظم معرفی .  منفعت مادي شخصی هستندسازي
، رفتار درنتیجه.  استسعادتمندتر هر کس بیشتر منفعت مادي را نصیب خود کند، شد و

  . منفعت مادي شخصی نیز تنها رفتار عقالیی محسوب شدحداکثر سازي
 وقتی منفعت مادي شخصی خیر اعظم شد، : اصل آزادي مطلق اقتصادي-2

 سعادت انسان  تحصیلدرراهچون آزادي . ها باید در تحصیل آن آزاد باشند انسانهمه 
بنابراین، هیچ مانعی نباید در مسیر اکتساب منافع مادي . حق قطعی هر انسانی است

  .  اقتصادي آزادي مطلق دارندعرصهها در  بیشتر انسان قرار گیرد و انسان
وقتی منفعت مادي شخصی خیر اعظم :  اصل مالکیت فردي مطلق اقتصادي-3

طور  فعت مادي آزادي مطلق داشته باشند، بهها در اکتساب من انسانهمه معرفی شود و 
  .  طبیعی مالکیت مطلق اقتصادي باید پذیرفته شود

 سه اصل پیشین وقتی در کنار محدودیت منابع : اصل رقابت آزاد اقتصادي-4
 در کسب منافع مادي بیشتر، ناچار بهو امکانات اقتصادي قرار گیرند، فعاالن اقتصادي 

 تا جایی که رقبا شده بیاناین مبارزه با توجه به اصول . د رقابت و مبارزه کننباهم
 .     اقتصادي ساقط شوند، مجاز استعرصهورشکست شده و از 

 رعایت اصول چهارگانه گذشته آن است که هالزم:  دولتمداخله عدم اصل -5
 دولت حق دخالت در رفتارها و روابط اقتصادي مردم ازجملههیچ نهاد دنیوي و دینی 
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 منافع مادي فعاالن اقتصادي حداکثر سازيدخالت دولت براي رفع موانع . رندرا ندا
  . خوب است

پذیر   را توجیهانحصارگرا نه اصل رفتاري رقابت، رفتار ویژه بهرعایت این اصول، 
وقتی پیگیري حداکثر منفعت مادي شخصی، هدف فعالیت اقتصادي معرفی . کند می

 داشته باشند، باهمي این هدف آزاد بوده و حق رقابت شود و فعاالن اقتصادي در پیگیر
به همین جهت است برخی از .  باید پذیرفته شودانحصارگرا نهطور طبیعی رفتار  به

داري بیان  گیري نظام اقتصادي سرمایه محققان اقتصادي پیش از جریان کامل شکل
قدیري (د بر کردند که رقابت قاتل رقابت است و آن را به سمت انحصار پیش می

  ).139 :1376اصلی، 
  

 نتایج پیگیري این اصول در اقتصاد
   آزادي اقتصادي براي صاحب سرمایه-1

داري، آزادي تنها براي سرمایه و صاحب   اجراي اصول نظام اقتصادي سرمایهبر اساس
 نیروي کار ماهر و نیمه ماهر و –سرمایه محقق شد و اغلب فعاالن حقیقی اقتصادي 

 آمارهاي بر اساسچون . مندي از آزادي اقتصادي محروم شدند ره در به–ساده 
داري، موجب تمرکز سرمایه و ثروت در  ، اجراي اصول نظام اقتصادي سرمایهشده ارائه

 گرفتند و تنها آنان به دستاین افراد قدرت اقتصادي جامعه را . دست افراد اندکی شد
کسی تولید یدي و نیز کاالها براي چه  کمیت کاالي تول نوع، کیفیت،درباره قادر شدند 

توانند به استخدام صاحبان  ا فعاالن حقیقی اقتصادي تنها میام. شود، تصمیم بگیرند
 درواقع. گیري نداشته باشند  تصمیمگونه هیچ حق گفته پیشامور درباره سرمایه درآیند و 

مایه و قدرتمندان داري، آزادي اقتصادي را تنها براي صاحبان سر نظام اقتصادي سرمایه
فعاالن اقتصادي همه  اگر آزادي اقتصادي حق که درحالی. اقتصادي به ارمغان آورد
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مندي از   بهرههاي طراحی و اجرا شود تا زمین گونه است، پس نظام اقتصادي باید به
  .االن اقتصادي فراهم شودعفهمه آزادي اقتصادي براي 

  
   رقابت اقتصادي براي صاحب سرمایه-2

مندي از رقابت اقتصادي را پیدا  ، تنها صاحبان سرمایه حق بهرهگفته پیشلیل به د
 اگر رقابت اقتصادي که درحالی. کردند و فعاالن حقیقی اقتصادي از رقابت محروم شدند

  . مندي از آن براي عموم فعاالن اقتصادي فراهم شود ر بهرهتامر مطلوبی است باید بس
  
  قنین و اجرا نفوذ صاحبان سرمایه در ت-3

 سرمایه، تشکیالت تقنین و اجراي آن را در جامعه در باقدرتصاحبان سرمایه 
. اي جز حمایت از صاحبان سرمایه ندارد بنابراین، دولت حاکم چاره. گرفتند اختیار 

 خود آنان را هچون اعضاي دولت یا صاحبان سرمایه هستند یا صاحبان سرمایه با سرمای
بنابراین، در فرضی که صاحبان سرمایه تشکیالت تقنین و . کنند بر جامعه حاکم می

در فرضی که . کنند ، هرگز علیه خود قانون وضع و اجرا نمیاختیاردارنداجراي آن را در 
 صاحبان هنشاند  دستنوعی به جامعه حاکم شوند، بر سرمایهافراد دولت توسط صاحبان 

روهاي فعال حقیقی قوانین را وضع و توانند علیه آنان و به نفع نی سرمایه هستند و نمی
  .  اجرا کنند

 انسان، وسیله بهخواهند  هاي توسعه می دهد که نظریه مطالب گذشته نشان می
که اوالً چنین امري با نظر به  حالی در.  شودتحولزندگی اجتماعی و اقتصادي وي م

توسعه یه نظرساالري نظام اقتصادي حاکم، ممکن نیست و ثانیاً اصل  جریان سرمایه
 توسعه مورد غفلت فرآیند خود انسان در تحولانسانی با نقص بزرگی مواجه است که 

ساالري اقتصادي  هاي مردم  مدلبر اساسانسانی واقعی تنها توسعه .  استقرارگرفته
ساالري  هاي مردم توان مدل ، میاسالم  اقتصادييها آموزه بر اساس. دینی امکان دارد

صاحب (ي اقتصاد فعاالنبستر فعالیت براي هر سه گروه  تا داد ارائه اي ياقتصاد
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تحقق  جهت درها  مدل آن کارکردفراهم شود و ) کننده مصرفسرمایه، نیروي کار و 
 برساالري اقتصادي که  هاي مردم مجموع مدل. اهداف  هر سه گروه فعال اقتصادي باشد

  : ند عبارتند ازشو یمي ریگیپ اسالمی،تعالیم  اساس
 ساالري تام هاي اقتصادي مردم  بنگاه-1

   ساالري متوسط هاي اقتصادي مردم بنگاه -2

 ساالري ضعیف هاي اقتصادي مردم بنگاه -3

    ...)بازار بورس و (سهامی فراگیر هاي اقتصادي بنگاه -4

  هاي اقتصادي فردي بنگاه -5

ف خود ها، هر سه گروه فعال اقتصادي به اهدا با اجراي مجموع این مدل
شود و با نقش  ها در مسیر توسعه واقع می  انسانتحولواقعی با توسعه رسند و  می

. افتد واقعی اتفاق میتوسعه گیرند،   میبر عهده توسعه فرآیندها در  واقعی که همه انسان
هاي وصول به چنین  شود و سپس مدل معرفی می مطلوب اسالمی جامعه در ادامه، ابتدا 

  . گردد  میارائهمطلوب جامعه 
  
  مطلوب و سعادتمند اسالمی جامعه 

بر اساس مبانی بینشی اسالم، انسان داراي دو بعد روح و جسم و دو مرحله از حیات 
 کننده تعیینو تمام اعمال و نیات او در این دنیا . است) دنیاي موقت و آخرت پایدار(

  1.سرنوشت او در جهان آخرت است
 منافع دنیایی توجه داشته باشد، عمر خود را اگر کسی در رفتارهاي خود فقط به

به نابودي کشانده و از سعادت دور شده است؛ اما اگر در رفتارهاي خود آخرت را 
  . آخرت را داردسود هم دنیا و سود هم: مند است مالك قرار دهد، از دو گونه سود بهره

                                                
 . 8-6، )99(؛ زلزله 40، )40(غافر.  
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ران  اهل تقوا را از حیات خود بیش از دیگحظدر گفتاري لذّت و ) ع(علی 
  :شمارد برمی

بدانید که پرهیزگاران، هم در این دنیاي زودگذر و هم در جهان ! اي بندگان خدا
 شریک شدند؛ اما اهل دنیا با شان دنیويآنان با اهل دنیا در امور . آینده آخرت سود برند

در دنیا نیکوترین زندگی را داشتند و از بهترین . آنان در امور اخروي شریک نشدند
گونه که اهل ناز و نعمت لذّت بردند و  لذّت بردند از دنیا بدان .  دنیا خوردندهاي نعمت

اي که آنان را   بر توشهآنگاهکه جباران خودکامه کام گرفتند؛  از آن کامیاب شدند؛ چنان
در دنیایشان طعم . به مقصدشان رساند و تجارتی که سودشان دهد از دنیا رخت بربستند

قین پیدا کردند که در آخرت در جوار خداوند، دعاي آنان لذّت زهد را چشیدند و ی
  1.بدون استجابت نیست و بهره آنان از لذت و خوشی کاهش نیابد

هاي بیشتر و پایدارتر، و  آنچه گذشت، هر انسان عاقلی در پی لذت براساس
: سعادت زندگی دنیایی و آخرتی خود باید باشد؛ بنابراین، دردگریزان از رنج و 

اي است که شامل    در زندگی دردلذت بیشتر و پایدار و دوري از رنج وري از برخوردا
   .شود زندگی دنیا و آخرت می

افراد جامعه بستر الزم حرکت به سمت همه  تعالیم اسالمی، اگر براي بر اساس
مطلوب، سعادتمند و مرفّه جامعه توان گفت آن جامعه،  سعادت وجود داشته باشد، می

 درحرکت - که هدف آنان از زندگی است - به سمت سعادت که ایناز افراد آن . است
 اسالم داراي ازنظر این جامعه. باشند کنند در آسایش و رفاه می هستند، احساس می

ها را  توان آن ویژگی هاي دینی می  است که با مراجعه به آموزهیخاصهاي  ویژگی
   سالمتی -1: ي پنج عنصرزندگی مطلوب دارا هاي اسالمی  بر اساس آموزه. شناخت

  .  آسایش و رفاه است-5 روابط سالم اجتماعی -4 وسعت روزي -3 امنیت -2
  :فرماید در حدیثی به این عوامل تصریح میامام صادق

                                                
.  27، نامه البالغه نهج.  
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خَمس خِصالٍ منْ فَقَد مِنْهنَّ واحِدةً لَم یزَلْ نَاقِص الْعیشِ زائِلَ الْعقْلِ مشْغُولَ 
الْأَنِیس : السعۀُ فِی الرِّزقِ، و الرَّابِعۀُ: الْأَمنُ و الثَّالِثَۀُ: صِحۀُ الْبدنِ، و الثَّانِیۀُ: أَولُهاالْقَلْبِ، فَ

الزَّوجۀُ الصالِحۀُ، و الْولَد : و ما الْأَنِیس الْموافِقُ؟ قَالَ: قُلْت] قال الراوي[الْموافِقُ ـ 
و ،الِحۀ الصعالَ الدذِهِ الْخِصه عمتَج هِی ۀُ والْخَامِس ـ و الِحشهري،  ري( الْخَلِیطُ الص

  ).14766، العیش، ح 328، ش 2217، ص 3، ج 1374
اش همواره با   را نداشته باشد، زندگیها آنپنج چیز است که هر کس یکی از 

. دوم، امنیت. تندرستیاول، : کاستی مواجه، خردش سرگشته و فکرش مشغول است
منظور از : عرض کردم:] گوید راوي می. [چهارم، همدم سازگار. سوم، فراخی در روزي

زن نیک، فرزند نیک و همنشین نیک و پنجم که همه : همدم سازگار چیست؟ فرمود
  .کند، آسایش استها را جمع می  ویژگی این 

یت اطالق دارد و اعم از امن. است  منظور از سالمتی، سالمتی جسم و روان آدمی
 بتواند کم دستشود که انسان   وسعت روزي به وضعیتی گفته می. امنیت اقتصادي است

. النفقه خود را برآورده سازد  تمام نیازهاي ضروري و نسبی خود و افراد واجب
 خود به میزان کفاف شأن به مقداري درآمد داشته باشد که متناسب با دیگر عبارت به

 اگر تمام افراد جامعه داراي چنین شرایطی باشند در آن جامعه هیچ فقیري .هزینه کند
درباره ) ع(آنچه از تفسیر معصوم . یقین عدالت فراگیر و برقرار است نخواهد بود و به

داشته   افراد جامعه چنین همدمیهمه شود، این است که اگر   همدم سازگار آشکار می
  .    برد اعی سالم بسر میباشند، آن جامعه در اوج روابط اجتم

 چهار دربردارندهدر این روایت ویژگی پنجم است که  مشاهده قابلیکی از نکات 
 در زندگی خود احساس آسایش دارد؟ انسان هنگامی انسانچه . ویژگی دیگر است

زمانی که مطمئن باشد در مسیر هدف زندگی خود قرار دارد، احساس آسایش و 
کند که  ان زمانی چنین آسایش و رضایتی را احساس میانسان مسلم. کند رضایت می

بنابراین، منظور از . مطمئن باشد در جهت بیشینه کردن مجموع رفاه دنیا و آخرت است
شود که انسان مسلمان افزون بر واجد بودن   آسایش در این روایت زمانی حاصل می
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 را نیز براي او فراهم  باشد که آخرتی مرفّهاي معنوي، واجد عناصر شده بیان چهارعنصر
کند؛ اما   در روایت، رفاه دنیایی را براي انسان فراهم میشده بیان چهارعنصر. نماید

شود که انسان  آسایش زمانی فراهم می. توانند براي انسان فراهم نمایند آسایش را نمی
نقل ) ع( روایتی که از علی که اینمطمئن باشد هم رفاه دنیایی و هم آخرتی را دارد، کما 

  . شد بر این امر تصریح گردید
ساالري اقتصادي  هاي مردم  اقتصادي مدلهاین تحقیق معتقد است که در عرص

بنابراین، ابتدا به مبانی . را فراهم کنند مطلوب اسالمی جامعه  تحققتوانند بستر  دینی می
ارکرد ها و ک شود، سپس هر یک از مدل ساالري اقتصادي دینی اشاره می هاي مردم مدل

اسالمی جامعه ها  شود که مجموع اجراي این مدل گردد و نشان داده می  بررسی میها آن
  . برد را به سمت وضعیت مطلوب و پیشرفته پیش می 

  
   )ساالري اقتصادي مبانی مردم (ياقتصاد فرآیند درو سرمایه  انسان گاهیجا

 اقتصادي دارد، پاداش فرآیند نقشی که در تناسب به تعالیم اسالمی، سرمایه بر اساس
نیروي کار، صاحب سرمایه و (اما براي تمام نیروهاي فعال اقتصادي . کند دریافت می

نیروهاي فعال همه  آن، بر اساس کهقائل است ي ا ژهیو گاهیجا) کنندگان مصرف
 و پاداش مناسب دریافت دنباش داشتهمؤثري  نقشباید ي اقتصاد فرآیند دراقتصادي 

ساالري دینی اقتصادي شکل بگیرد و عدالت اقتصادي و رفاه،  ، مردموسیله بدینکنند تا 
  :شود ها اشاره می  به برخی از این آموزه. فراگیر شود

ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَ فَتَبارك اللَّه : است عالم مخلوقات تمام اشرف انسان. 1
 بر نیآفر م،یکرد انشاء گریدی خلق) ردمج پاك روح دنیدم (ازآن پس 1أَحسنُ الْخَالِقِین

  .نندگانیآفر نیبهتر متعالي خدا

                                                
  . 14): 23(مؤمنون.
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. است نگرفته بکاري گرید موجود چیه نشیآفري برا را ریتعب نیا متعالي خدا
  . است دهیآفر و نشیآفر عظمت بر لیدل خود، به گفتن نیآفر نیا

 او 1:ف الْأَرضِهو الَّذِي جعلَکُم خَلَائِ: است نیزم در خدا نیجانش انسان. 2
  .داد قرار زمین در خود جانشین را ها انسان شما کهاست  خدایى

 2:لَقَد کَرَّمنَا بنِی آدم: استی قرآني ها آموزه تأکید موردی انسان کرامت حفظ. 3
  .میداشت گرامی اریبس را آدم فرزندان قتاًیحق

 که یزمان 3:ۀِ اسجدوا لِآدم فَسجدواإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِکَ: است مالئکه مسجود انسان. 4
  .، سجده کردنددیکن سجده آدم بر که میگفت مالئکه به

هو الَّذِي خَلَقَ لَکُم ما فِی : است شده دهیآفر انساني برای الهي ها نعمت تمام. 5
 ،دارد وجود نیزم در) ها نعمت از (را آنچه همه که استیی خدا او 4:الْأَرضِ جمِیعا

  . دیآفر) ها انسان (شماي برا
 خود بر رای الهي ها نعمت از مردمهمه ي مند بهرهي گرید هیآ در متعالي خدا. 6

 نیزم دري ا جنبنده چیه 5:ما مِنْ دابۀٍ فِی الْأَرضِ إِلَّا علَى اللَّهِ رِزقُها: است کردهالزم 
  .است خداعهده  بر اوي روز که آن مگر ستین

 هساالري اقتصادي دینی در عرص ه به انسان اقتضا دارد تا مردماین نوع نگا
هاي  ، مدلوسیله بدین. ساالري اقتصادي حاکمیت پیدا کند جاي سرمایه اقتصادي به

هاي فعال  انسانهمه اي طراحی و اجرا شوند تا سرمایه در خدمت  گونه اقتصادي باید به
 اي گونه به فعالیت اقتصادي هاید زمینمتناسب با این نوع نگاه، ب. اقتصادي قرار گیرد

فعاالن اقتصادي، مالک منابع و محصول تولیدي باشند و همه فراهم شود تا حدالمقدور 

                                                
  .165 ):6 (انعام.
  .راء70 ،اَس.
  .34 ):2 (بقره.
  .29): 2 (بقره.
  .6): 11 (هود.  
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هایی که  انسانهمه همچنین، .  اقتصادي نقش مؤثري ایفا کنندفرآینددر مدیریت 
خواهان فعالیت اقتصادي در چارچوب مالکیت خصوصی فردي هستند، آزادي 

هاي شخصی خود فعالیت اقتصادي   دي داشته باشند تا متناسب با اهداف و انگیزهاقتصا
  . را دنبال کنند

  
    ها آنساالري اقتصادي دینی، ابعاد و آثار  هاي مردم مدل

  :ها توجه شود این مدلدرباره الزم است به چند مطالب 
قتصادي،  تفاوت روحیات و اهداف فعاالن ابر اساسها  مجموع این مدل) الف

هاي دیگر که در  نوع مالکیت بنگاه اقتصادي و اصل رفتاري اقتصادي و برخی ویژگی
  .شوند، قابل طراحی و اجرا هستند ادامه بیان می

و در چارچوب فقه اسالمی   تعالیم اسالمی بر اساسها  هر یک از این مدل) ب
 فرض پیش عنوان به ها آن فقهی صحتاما در این نوشتار . باید تحلیل و بررسی شوند 

  .شود تحقیق تلقی می
ساالري اقتصادي دینی و بستر  هر مدلی ظرفیت بیشتري جهت تحقق مردم) ج

  . باشد ها در اولویت می را فراهم کند، نسبت به سایر مدل تحقق جامعه مطلوب اسالمی 
   
  ساالري تام هاي اقتصادي مردم  بنگاه-1

 و نیروي کار ه،یسرما صاحبان ( فعال اقتصاديگروه سهدر این مدل، هر 
ي هاي اقتصاد فعالیت در ها آنهمه  اهداف و رندیگ یم قرار هم کنار در )کنندگان مصرف

چون .  اقتصادي سهیم هستندمهمگیري در امور   در تصمیمها آنهمه  و دنشو یم تأمین
 هیسرما صاحب هم و تولیدکننده هم ،کننده مصرف هم اعضا، از یک هر ،در این مدل

گذاري شده  ساالري تام نام  همین ویژگی به نام بنگاه اقتصادي مردمبه جهت. هستند
در این مدل، هدف فعاالن اقتصادي، رفع نیازهاي خود و سایر فعاالن اقتصادي . است
مندي   بهرهقصد بهاین امر بدان معنا نیست که اعضاي فعال این مدل حق ندارند . است
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ساالري تام  ه عضویت آن درآیند، بلکه مدل اقتصادي مردمبیشتر از امکانات مادي ب
شود که رفع نیازهاي مادي همه اعضا هدف اولی و اصلی  اي طراحی و اجرا می گونه به

  . کند باشد و ساختار درونی مدل، این امر را محقق می مدل می
 دخو موردنیاز خدمات و کاالها دیتول ،کنندگان مصرف دیبااین مدل  تحققي برا

شود که  با توضیح  اجرایی می ،مرحله سهاین مدل، با پیگیري . رندیگ عهده بر را
  .  گردد  تر می مختصر این مراحل، ابعاد آن روشن

 تأسیسی محل مصرف هاي اقتصادي توزیع و بنگاه مرحله، نیا در -اول همرحل
ت و قادر به جامعه با قبول مسئولیت و تکالیفی که متوجه آنان هس افرادهمه . شوند یم

 باآنان . ها را دارند مندي از آزادي عضویت در این قبیل بنگاه انجام آن باشند، حق بهره
هاي   این قبیل بنگاهتیعضو به توانند یم سهم یک کم دست تعهد رشیپذ یا دیخر

ي برای عیوس عمل شعاع مصرف،هاي توزیع و  بنگاه تمرکز و توسعه با. ندیدرآاقتصادي 
هاي اقتصادي  بنگاه توسعه با. شود یم فراهماي و ملی  محلی، منطقهدر سطح  ها آن

 کنند، اي و ملی فعالیت می هاي محلی، منطقه  که تحت نظر اتحادیهمصرفتوزیع و 
 بازار متیق به را کاالها هاي توزیع و مصرف،  بنگاه. شود یم گسترده کاالها فروش حجم
ي آور جمع قیطر ازی توجه قابل منافع اه آن. کنند یم عرضه کنندگان مصرف به آزاد

 به ، آزادبازار متیق به خریدوفروش متیق نیب فروش مازاد و کوچکي ها هیسرما
آنان با گسترش فعالیت اقتصادي در این مرحله، دو هدف عمده  را . آورند یم دست

  :کنند دنبال می
 همرحل يدیتولي ها بنگاهي انداز راه جهتی کاف ۀیسرما آوردن دست به -1

   .يبعد
 داتیتولي برا مطمئن و الزم بازار آوردن دست بههدف اول،   از تر مهم -2

 به اقدامي شتریب نانیاطم و اعتماد با اعضا، قبول قابل تعداد داشتن با چون.  دومهمرحل
 ها آن از دارند حقها نیز  البته، غیر اعضاي این بنگاه. کنند یم يدیتولهاي   بنگاهتأسیس

  . دخرید کنن
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در طول هم ی ملاي و  هایی که در سطح محلی، منطقه هیاتحادشود،  تأکید می
 وی فن ،یابی بازار ،یمالي ها کمک: لیقب از ها تیحما و ها تیهدا انواعشوند،  تشکیل می

 فرآیند بر، ها آن و در کنار دهند یم ارائهساالري تام  هاي اقتصادي مردم بنگاهي برا را... 
 اصولچارچوب رعایت  از ها آن تا دنکن یم نظارت مرحله  سههر ي صادهاي اقت فعالیت

  .  خارج نشوند خود
 قیطر از شده آوري جمعي ها هیسرما از استفاده با مرحله نیا در -دوم مرحله

 اول، منابع مرحلهي هاي اقتصاد فعالیت از حاصل ریذخا و اعضا به سهام فروش
 نیا تأسیس با. شوند یم تأسیسي دیتولي ها کارخانه ،هاي دولتی الحسنه و کمک قرض

 تحتخودشان یا  دست به اعضای مصرفي کاالهاحدالمقدور  ،يدیتولي واحدها لیقب
 موردنیازي کاالها ،کنندگان مصرف ،دیگر عبارت به. شوند یم عرضه و دیتول انآن نظارت

دي، کاالهاي  واحدهاي تولی.دنشو یم دیتول نظارتشان تحت یا کنند یم دیتول را خودشان
 دیتولمیزان ي براي دیتولي ها بنگاه. دهند ضروري اعضا را در اولویت تولید قرار می

 ،ها آن انیمشتراغلب  چون. دارند اطالعی بیتقر طور به را تقاضا زانیم ،شیپ از ،خود
 تعدادو به   اول به عضویت درآمدندههایی هستند که در مرحل همین بنگاهي اعضا
ي کاالها نشود، جادیاها  بنگاهي برای مشکل که درصورتی البته،. اند افتهی افزایشي بسیار

 تعادل تقاضا و تولید نیب ب،یترت نیبد. بفروشند اعضا ریغ به توانند یم زین راي دیتول
ي دیجد فرادا ، بنگاهتوسعهپذیرش اعضاي جدید و  موازات به ن،یهمچن .شود یم جادیا

 را اشتغال دائماً سو یک ازی یعن. شوند یم  کاربه مشغول و جذب تولید،  در مرحله
 هماهنگ دیتول و تقاضا زانیم با را اشتغال زانیم گر،یدي سو از و دهند یم شیافزا

  . شوند یم اقتصاد در متعادلي کاریب رفع و اشتغال جادیا موجب ن،یبنابرا. کنند یم
 مواد رأساً دیبا ساالري تام هاي اقتصادي مردم بنگاه ،مرحله نیا در -سوم مرحله

...  و معادن قیطر از هیاول مواد هیته ن،یزم دیخربا . کنند تولید خودشانکاالها را  هیاول
 فرض با ب،یترت نیبد. کنند یم فراهم راي دیتولي ها کارخانه موردنیاز هاولی مواد تأمین

 ااعض خود توسط... و مصرف و عیتوز ،يبند بسته ل،یتبد د،یتول مراحلهمه  که این
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 تأسیس با. گردد یم کنترل  خصوصیيدار هیسرماي ها بنگاه وتاز تاخت شود، یم انجام
 کنندگان  و مصرفانیکارفرما و کارگران نیب  نزاع بهساالري تام  هاي مردم بنگاه لیقب نیا

هاي اقتصادي که مبنا را بر بخش خصوصی   این نزاع در نظام.شود یم داده انیپا
هاي  در این قبیل نظام. بار است اند، امري پایدار و خسارت داري قرار داده سرمایه

. هاي اقتصادي به دنبال سود حداکثري خود است  بنگاهتأسیساقتصادي، کارفرما با 
ها دستمزد  یکی از اقالم مهم هزینه. ها است  تحصیل سود حداکثري کاهش هزینههالزم

به   حداقلیهد تا دستمزد د تالش خود را انجام میهمه بنابراین، . نیروي کار است
 کار خود، انتظار دستمزد باعرضهاز سوي دیگر نیروي کار . نیروي کار پرداخت کند

 دریافت دستمزد حداکثري کاهش سود کارفرما هالزم. حداکثري از کارفرما را دارد
این .  و پایداري وجود داردجديبنابراین، بین منافع کارفرما و نیروي کار، تضاد . است

از . کند  اقتصادي و اجتماعی ایجاد میهمنافع و نزاع، مشکالت فراوانی در عرصتضاد 
 از سوي کنندگان مصرف بین وس  کاال از یککنندگان عرضهسوي دیگر، بین کارفرما و 

 کاال درصدد باعرضه کاال کننده عرضه.  وجود داردنشدنی تمامدیگر نیز تضاد و نزاع 
 به سود حداکثري برسد از تمام شرایط که این  برايکننده عرضه. سود حداکثري است

تا ... کند، حتی با احتکار و تبلیغات خالف واقع و   میسوءاستفادهبازار استفاده و 
، با مقدار ثابت درآمد کننده مصرفدر طرف دیگر، . کاالیش را به حداکثر قیمت بفروشد

ما مرتب با افزایش قیمت ا. شود  حداکثر نیازهاي مادي وارد بازار میتأمینماهانه براي 
باري به دنبال  این نزاع بین سه گروه فعاالن اقتصادي، آثار زیان. شود کاالها مواجه می

ها اصل مسلّم  عرصههمه که مبناي وحدت را در  این نزاع براي جامعه اسالمی . دارد
الري تام سا هاي اقتصادي مردم اما این نزاع در بنگاه. بارتر است قرار داده است، زیان

 کننده مصرفنیروي کار و  ،هیسرما صاحبانها  چون هر عضو این بنگاه. شود منتفی می
  . هستند

 تعلق ها آن هیسرما بهی متناسب سود ،رهیمد هیئت بیتصو و اعضا توافق با
غیر ي اعضا. شوند یم مند بهرهی مناسب دستمزد از ،هاي کار نیروي ن،یهمچن. ردیگ یم
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 افتیدر بر افزون کنند، یم مصرف جهتي دیتولي کاالها دیخر به اقدام تنها که شاغل
ی مال هدور انیپا در ن،یهمچن.  کنند یمي داریخر باکیفیتیي کاالها متناسب، سهام سود
 شاغلي اعضا تمام تیمز نیا از البته،. نمایند یم افتیدری برگشت مازاد با عنوانی مبلغ
 ونیروي کار  ه،یسرما صاحبان :گروه سه ره اهداف ن،یبنابرا. هستند مند بهرهنیز 

  .گردد  و نزاع بین آنان برطرف میشود یم تأمینها  این قبیل بنگاه در کنندگان مصرف
 هراجرایی کردن  با شد، انیب سوم و دوم همرحل انیپا در کهی مطالب به توجه با

ودي پیش به سمت بهب مردم عمومي برا بلکه اعضا،همه ي برا  عمومی رفاه مرحله، سه
 هنیزم جادیا و خودي هاي اقتصاد فعالیتتوسعه  درصدد دائماًها  این بنگاه چون. رود می

 نیب از تولیدکننده و کننده مصرف نیب هواسط ن،یهمچن .هستند مردمهمه ي برا اشتغال
ي برا د،یرس یم ها به واسطه که کنندگان مصرف درآمد از  مهمی بخش و رود  یم

ي سود آن، بر افزون. ابدی یم شیافزا آنان دیخر قدرت و شدهی یجو صرفه کننده مصرف
 ،کنندگان مصرف نفع به د،یرس یم داران هیسرما به تر پیش کنندگان مصرف طرف از که

  . شود یم آنان دیخر قدرت شیافزا موجب اي یدیتول امور انجام صرف
  

 ها و پیامدها ویژگی
  :ها و پیامدهاي ذیل است این مدل داراي ویژگی

یعنی .  مالکیت در این مدل، از نوع مالکیت خصوصی مشاعی فراگیر تام است-1
به مقداري ) کننده مصرفصاحب سرمایه، نیروي کار و (هر سه گروه فعال اقتصادي 

گیري در امور اقتصادي بنگاه را پیدا  واجد مالکیت هستند که به اعتبار آن، حق تصمیم
  . کنند می

چون با توجه به مالکیت . شود دینی محقق میساالري اقتصادي   مردم-2
خصوصی مشاعی فراگیر تام و نیز اصل مدیریت همگانی، هر سه گروه فعال اقتصادي 

 . در این مدل به معناي واقعی متولی امور اقتصادي هستند
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در اهداف هر سه گروه شود و  نزاع بین سه گروه فعال اقتصادي برطرف می -3
چون هر یک از اعضا، صاحب سرمایه، نیروي کار و . ددگر  میتأمین این مدل،

بنابراین، نزاع مخرّبی که در بخش خصوصی .  کاالي تولیدي هستندکننده مصرف
بنابراین، وحدت و یکپارچگی . افتد ساالري وجود دارد، در این مدل اتفاق نمی سرمایه

ل اقتصادي در شود و هر سه گروه فعا  اقتصادي محقق میهدر عرص  اسالمی موردنظر
 بیان شد، اهداف هر سه گروه فعال اقتصادي در این که چنان. کنند کنار هم تالش می

  .  شود  میتأمینمدل 
. حاکم است اصل رفتاري تعاون در درون مدل و رقابت با بیرون مدل، -4
مند است و هم با پیگیري اصل  ، این مدل هم از مزایاي اصل رفتاري رقابت بهرهدرنتیجه

  . اري تعاون در درون مدل، از آفات رقابت به دور خواهد ماندرفت
، درنتیجه. شود ، تعادل برقرار میمصرف و تولیدبین میزان   در این مدل،-5

 اول، همیزان تقریبی تقاضاي کاال در مرحل. یابد احتمال وقوع رکود و تورم کاهش می
 هبا خرید خود در مرحلساالري تام  هاي اقتصادي مردم اعضاي بنگاه. شود مشخص می

کنند که چه میزان تقاضا و براي چه نوع کاالهایی وجود  طور تقریبی مشخص می اول، به
ریزي   دوم و سوم برنامهه مدیره جهت تولید کاالها براي مرحلهیئتبنابراین، . دارد
ایجاد تعادل بین . شود  تعادل برقرار میتقریباًکند و بین میزان مصرف و تولید  می

  .    کنترل تورم و رکود استمهمف و تولید عامل مصر
چون تمام . شود  و باعث ایجاد اشتغال متعادل میپیداکرده بیکاري کاهش -6

ها شوند و از مزایاي آن  قبیل بنگاه توانند عضو این افراد جامعه با قبول مسئولیت، می
 افزایش اعضا به .بنابراین، دائماً اعضاي آن در حال افزایش هستند. مند گردند بهره

ریزي براي افزایش تولید صورت  با افزایش تقاضا، برنامه. معناي افزایش تقاضا است
چون میزان افزایش تقاضاي کاال غالباً . یابد با افزایش تولید، اشتغال افزایش می. گیرد می

ش بنابراین، افزای. گیرد معلوم است، افزایش نیروي کار متناسب با این افزایش انجام می
توان میزان آن  البته، دقیق نمی. شود نیروي کار جدید متناسب با تقاضا و تولید انجام می
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 ازنظراي خواهد بود که ظرفیت خالی تولید هم  گونه را مشخص کرد، اما این برآورد به
 .      نیروي کار و نیز به لحاظ سرمایه در این مدل وجود نداشته باشد

چون هر یک از اعضا سه نوع . شود  محقق میيهاي عدالت اقتصاد  همؤلف -7
دستمزد مناسب با تخصص و میزان کار، سود سهام و از سود خالص . درآمد دارند

بنابراین، تمام اعضا با . شوند مند می اقتصادي به میزان نقشی که در تولید آن دارند، بهره
افراد جامعه مه ههمچنین، . این سه نوع دریافتی در حد کفاف درآمد کسب خواهند کرد

پس از عضویت، . توانند در این مدل اقتصادي عضو شوند با پذیرش مسئولیت خود می
مندي مساوي از  شود، بستر بهره با توجه به اصول اجرایی که در این مدل دنبال می

هاي   با توجه به تحقق مؤلفه. شود اعضا فراهم میهمه هاي اقتصادي براي  فرصت
هاي ایجاد فقر، کنترل  کند و زمینه رآمدي کاهش پیدا میعدالت اقتصادي، شکاف د

  .    گردد می
هاي اقتصادي  ساالري تام و نیز بنگاه هاي اقتصادي مردم تحقق مدل بنگاه

این .  استخاصی مدیریتی دقیق و نیز اصول اجرایی فرآیندساالري متوسط نیازمند  مردم
 و آموزش اصل ،یهمگان تیریمد اصل، مسئوالنه آزاد تیعضو اصل: اصول عبارتند از

 سود (هیسرما يبرا محدود سود اصل ی،برگشت مازاد اصل، اعضا دائمی به رسانی اطالع
هاي دقیقی است که در این نوشتار  یژگیواین اصول داراي ابعاد . )هیسرماي برا متناسب

صص ، 1393یوسفی، ( مراجعه شود مورداشاره نیست و به منابع ها آنمجال پرداختن به 
24-40 .(  

  )هاي فراگیر ملی تعاونی(نگاه مقام معظم رهبري 
 تأمین   گسترش عدالت اقتصادي، رفع فقر از جامعه،همقام معظم رهبري همیشه دغدغ

ایشان در . اند هاي پایین جامعه را داشته و تقویت اقتصادي دهک  رفاه عمومی
 به نظرتأکید دارند که  قانون اساسی بر مدلی از اقتصاد 44هاي ابالغی اصل  سیاست

له  معظم. ساالري تام باشد هاي اقتصادي مردم رسد، یکی از مصادیق کامل مدل بنگاه می
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هاي فراگیر ملی جهت تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول  تأکید دارند تا تعاونی
هاي کلی بخش تعاون   سیاست11 در بندایشان .  شودتأسیسمنظور فقرزدایی  جامعه به
     : فرمودند

هاى فراگیر ملى براى تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول  تأسیس تعاونی
 )id?content-news/ir.khamenei.farsi://http=165برگرفته از  (.منظور فقرزدایى جامعه به

هاي اقتصادي  اگذارى بنگاه در مصارف درآمدهاى حاصل از و2-2 دربندهمچنین، 
ها   و حمایت این قبیل بنگاهتأسیسبخش دولتی براي اختصاص این درآمدها براي 

  :فرمودند
هاى فراگیر ملى   درصد از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونی30اختصاص 

  )همان (. فقرزدایىمنظور به
ر ملی را تفسیر  تاکنون کسی مقصود مقام معظم رهبري از تعاونی فراگیمتأسفانه

رسد مقصود مقام معظم رهبري از تعاونی فراگیر ملی، آن   میبه نظراما . نکرده است
مدلی از فعالیت اقتصادي است که فعالیت آن به لحاظ جغرافیایی، در سطح ملی 

آحاد مردم در سطح ملی بتوانند از این فعالیت همه صورت گیرد و به لحاظ افراد، 
مردم در سطح ملی به معناي واقعی داراي مالکیت همه یعنی .  شوندمند اقتصادي بهره

با توجه به آنچه .  باشد  مالکیت آن خصوصی مشاعی فراگیر تامدیگر عبارت به. باشند
هاي اقتصادي  رسد تعاونی فراگیر ملی یکی از مصادیق بنگاه  میبه نظربیان شد، 

  . ساالري تام باشد مردم
  

  شرایط فعلی منابع مالی در تأمین
با توجه . ها است  مالی این مدل، درآمدهاي حاصل از هدفمندي یارانهتأمینبهترین منبع 

 تولید ملی فرآیندتواند در  ها می به ساختار مدل، تمام منابع حاصل از هدفمندي یارانه
 هزار میلیارد 40قریب . مند شوند توانند از منافع آن بهره مردم میهمه قرار گیرد و نیز 
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این درآمد و نیز . شود ها به مردم داده می ومان در سال درآمد حاصل از هدفمندي یارانهت
  .  دوم به این امر اختصاص پیدا کندهدرآمدهاي حاصل از هدفمندي مرحل

  
  ساالري متوسط هاي اقتصادي مردم  بنگاه-2

ادي، هاي اقتص در این قبیل بنگاه. شود ها روشن می  این بنگاهتسمیه وجهدر ادامه 
اعضا و نیروي کار به نحو مشاع مالک بنگاه اقتصادي و صاحب سرمایه هستند و همه 

 کارفرما و اهدافسازگاري کامل بین .  اقتصادي نقش مؤثري دارندفرآینددر مدیریت 
به . چون نیروي کار همان کارفرما و صاحب سرمایه است. آید  میبه وجودنیروي کار 

محور بین  د، نزاع موجود در بخش خصوصی سرمایهدلیلی که در مدل پیشی بیان ش
همچنین، به دلیلی که در مدل پیش بیان . نیروي کار و کارفرما در این مدل وجود ندارد

با عنایت به . رود  در این مدل از بین نمیکنندگان مصرف و تولیدکنندگانشد، نزاع بین 
هاي اقتصادي  د، به اسم بنگاهشو  تنها نزاع بین دو گروه فعال اقتصادي برطرف میکه این

  . ساالري متوسط نامیده شد مردم
 سرمایه کم دستهاي اقتصادي هر یک از اعضا باید   این قبیل بنگاهتأسیسبراي 

 سرمایه اولیه حتی با دریافت وام، از تأمین.  حقّ عضویت پرداخت کنندعنوان بهرا 
هاي اقتصادي   بنگاهتکالیف مسلم هر فردي است که خواهان عضویت در این قبیل

  . باشد می
  

 ها و پیامدها ویژگی
  :ها و پیامدهاي ذیل است این مدل داراي ویژگی

.  مالکیت در این مدل از نوع مالکیت خصوصی مشاعی فراگیر متوسط است-1
داراي مالکیت خصوصی ) نیروي کار و کارفرما(یعنی تنها دو گروه از فعاالن اقتصادي 

   .  مشاعی فراگیر هستند
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چون با توجه به . شود ساالري اقتصادي دینی در عرصه تولید محقق می  مردم-2
فعاالن اقتصادي در این مدل به معناي واقعی متولی امور همه اصل مدیریت همگانی، 

 . اقتصادي هستند

شود و هر   تولید محقق میهدر عرص  اسالمی موردنظروحدت و یکپارچگی  -3
. کنند در کنار هم تالش می) ب سرمایه و نیروي کارصاح(دو گروه فعال اقتصادي 

چون هر عضو نیروي . شود  میتأمیناهداف هر دو گروه فعال اقتصادي در این مدل 
پس افزون بر دریافت دستمزد مطلوب، سود متناسبی . کار، صاحب سرمایه نیز هست

 تولید آن نقش  از سود خالص اقتصادي به میزانی که درها آنعالوه بر . کند دریافت می
  .   شود مند می دارد، بهره
. جاري است اصل رفتاري تعاون در درون مدل و رقابت با بیرون مدل، -4
مند است و هم با اصل رفتاري   این مدل، هم از مزایاي اصل رفتاري رقابت بهرهدرنتیجه

  . تعاون در درون مدل، از آفات رقابت به دور خواهد بود
چون هر یک از . شود  در این مدل، محقق میقتصاديهاي عدالت ا  همؤلف -5

دستمزد مناسب با تخصص و میزان کار، سود سهام متناسب . اعضا سه نوع درآمد دارند
. گردد مند می و از سود خالص اقتصادي به میزانی که در تولید آن نقش دارد، بهره

. ب خواهند کردبنابراین، تمام اعضا با این سه نوع دریافتی در حد کفاف درآمد کس
هاي  مندي مساوي از فرصت همچنین، با توجه به اصول اجرایی این مدل، بستر بهره

هاي عدالت اقتصادي،   با توجه به تحقق مؤلفه. گردد  اعضا فراهم میهمه اقتصادي براي 
کند، توزیع مناسب و عادالنه ثروت و درآمد در سطح  شکاف درآمدي کاهش پیدا می

 که اینالبته، با توجه به . رود هاي فقر از بین می تد و زمینهاف جامعه اتفاق می
ساالري تام   مدل اقتصادي مردمتأثیر در طرف دیگر این مدل قرار دارند، کنندگان مصرف

 رفع فقر بیشتر از مدل عمومی و رفاه تأمینهاي پایدار عدالت اقتصادي،  در تحقق مؤلفه
  .      ساالري متوسط است اقتصادي مردم

 



  
  
  
  
 1394، بهار 22 شماره ، اجتماعیریزي رفاه و توسعه فصلنامه برنامه     210 

   منابع مالی در شرایط فعلیتأمین
ساالري متوسط،  هاي اقتصادي مردم ها و پیامدهاي مثبت بنگاه با توجه به ویژگی

هاي  ها براي کمک به این قبیل بنگاه  یارانه شایسته است منابع حاصل از هدفمندي
 به ساالري تام با توجه هاي اقتصادي مردم البته، مدل بنگاه. تولیدي اختصاص پیدا کند

  .  نسبت به این مدل در اولویت استها آنآثار مثبت 
  
  ساالري ضعیف هاي اقتصادي مردم  بنگاه-3

به . یک یا چند نفر استهاي اقتصادي براي  در این مدل، مالکیت اصلی بنگاه
 تمام نیروهاياما .  اقتصادي تماماً با مالکان اصلی استفرآیندهمین جهت، مدیریت 

گونه حقی جهت  هیچ حداقلیاین مالکیت .  بنگاه اقتصادي دارند ازحداقلیکار، مالکیت  
هدف مالکان اصلی در . کند گیري در امور اقتصادي براي نیروهاي کار ایجاد نمی تصمیم

کنند تا دستمزد  بنابراین، تالش می. این مدل، حداکثر نمودن سود مادي خودشان است
یگر، نیروهاي کار به دنبال دستمزد از سوي د. به نیروي کار پرداخت کنند  حداقلی

اما . بنابراین، اصل نزاع بین این دو گروه فعال اقتصادي وجود دارد. حداکثري هستند
کنند که بنگاه اقتصادي متعلق به آنان نیز هست، میزان   کارگران احساس میکه ازآنجایی

 بیشتري کار القهباع و کارگران پیداکرده کاهش شدت بهنزاع بین نیروي کار و کارفرما 
هاي شدید نزاع بین نیروي کار و کارفرما در امان  کنند و بنگاه اقتصادي از آسیب می

در این مدل، نیروي کار افزون . گیرد تر صورت می  مدیریتی، سهلفرآیندخواهد ماند و 
  . مند است  بهرهحداقلی نیزبر دستمزد، از سود سهام 

  
  ها و پیامدها ویژگی

ساالري ضعیف از نوع مالکیت خصوصی  هاي اقتصادي مردم گاه مالکیت در بن-1
مالک ) کارگر و کارفرما(یعنی هر دو گروه فعال اقتصادي . مشاعی فراگیر ضعیف است
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 فرآینددرباره گیري  بنگاه اقتصادي هستند، اما تنها مالکان اصلی حق مدیریت و تصمیم
  . اقتصادي را دارند

 کم دستهاي آن به   و آسیبیافته کاهش کار نزاع بین کارفرما و نیروي -2
  . رسد می

  . اصل رفتاري حاکم، رقابت اقتصادي است -3
ناشی از  از سود سهام ،نیروي کار افزون بر دستمزدها،  با توسعه مالکیت -4
، به توزیع ثروت و دارایی مناسب در جامعه درنتیجه.  استمند حداقلی بهرهمالکیت 

تر   ضعیفناین توزیع ثروت و درآمد نسبت به دو مدل پیشی هاما دامن. شود کمک می
  .است

  
 )   هاي اقتصادي سهامی بورس و بنگاه(فراگیر   هاي اقتصادي سهامی  بنگاه-4

هاي اقتصادي، تنها حداکثر کردن سود مادي صاحبان   این قبیل بنگاهتأسیسهدف از 
اي اقتصادي، از نوع مالکیت ه مالکیت در این قبیل بنگاه.  استها آنسرمایه و مالکان 

براي اصلی منابع و محصول تولیدي مالکیت یعنی . خصوصی مشاعی غیر فراگیر است
گذاري بیشتر، بخشی از   منابع الزم جهت سرمایهتأمین آنان براي . استچند سهامدار

 در این قبیل کارگران. کنند سهام خود را از طریق بازار بورس به دیگران واگذار می
همچنین، هیچ .  مالکیت نداشته باشندسهمی از گونه هیچي تولیدي ممکن است واحدها

 . است اقتصادي، رقابتحاکماصل رفتاري .  اقتصادي ندارندفرآیندنقشی در مدیریت 
 .  حاکم استکننده مصرفنزاع بین صاحبان سهام اصلی و بین نیروي کار و 

کز ثروت و درآمد هاي پیشی در سطح ملی باعث تمر این مدل نسبت به مدل
توزیع ثروت و درآمد در  ،مالکیت فرديهاي اقتصادي با  البته، نسبت به بنگاه. شود می

 .  استتر مناسباین مدل، 
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  فرديخصوصی مالکیت با هاي اقتصادي  بنگاه -5
این قبیل افراد .  مشارکت و همکاري با دیگران را ندارندهبرخی افراد اصالً روحی

 انفرادي به نحو حداکثر کردن سود مادي شخصی قصد بهخود را هاي اقتصادي  فعالیت
اصل . مالکیت منابع و محصول تولیدي تنها براي یک فرد استبنابراین، . کنند دنبال می

نزاع بین کارفرما و بین نیروي . اقتصادي، اصل رقابت استهاي  رفتاري حاکم بر فعالیت
  . حاکم استکننده مصرفکار و 

 و درآمد در این توزیع ثروتشود و  کز ثروت و درآمد میاین مدل موجب تمر
   . است  نامناسبنپیشی يها نسبت به مدل ،مدل

  
  گیري نتیجه

 اقتصادي شرایط هشود تا در عرص هاي اقتصادي موجب می اجراي مجموع مدل
  : زیر حاصل شود

هاي خود هر پنج نوع مدل اقتصادي را در   انگیزهبر اساس فعاالن اقتصادي -1
 . کنند  فعالیت اقتصادي دنبال میهعرص

بنابراین، هر یک . شود افراد جامعه فراهم میهمه  بستر فعالیت اقتصادي براي -2
رسند و نیز به  از فعاالن اقتصادي در درون مدل اقتصادي به حقوق اقتصادي خود می

 اقتصادي به هر سه گروه فعال. نمایند شان در برابر دیگران عمل می تکالیف اقتصادي
 اهداف تحقق امور اقتصادي هستند و فعالیت اقتصادي را در مسیر متولیمعناي واقعی 

 و وحدتساالري تام و متوسط،  هاي مردم  اصول اجرایی مدلتحققبا . بینند خود می
ساالري  ، مردموسیله بدین. افتد مشارکت اقتصادي بین فعاالن اقتصادي اتّفاق می

 . شود ق میاقتصادي دینی محق
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براي آحاد  ساالري اقتصادي، رفاه مطلوب اسالمی  هاي مردم  با اجراي مدل-3
فقر به . شود  میمحقق، عدالت اقتصادي در جامعه وسیله بدین. شود جامعه فراهم می

  .       افتد گردد و توزیع مناسب ثروت و درآمدها اتفاق می نحو پایدار کنترل می
مطلوب جامعه ، هر مدلی در تحقق شده بیانهاي  مدلهاي   با توجه به ویژگی-4
بنابراین، مدل . پیشرفته نقش بیشتري داشته باشد، در اولویت قرار خواهد داشت اسالمی 

این امر بدان معنا است که مسئولین نظام . باشند  میاولویتاول تا پنجم به ترتیب در 
ید در تخصیص امکانات با مطلوب پیشرفته اسالمی جامعه اقتصادي براي وصول به 

 .  در اولویت قرار دهندبه ترتیب را شده بیانهاي  ملی، مدل
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