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قد ه

در اين مقاله سعي ميشود کتاب ارزشمند «آموزش علم اقتصاد از ديدگاه اسالمي»
تأليف دانشمند و محقق برجستۀ اقتصاد اسالمي ،آقاي دکتر محمّد نجاتاهلل صدّيقي
( ،)Siddiqi, 1996که از انگليسي به فارسي ترجمه شده است ،معرفي شود .ابتدا اين
نکته را يادآوري ميشود که رويکرد آقاي دکتر صدّيقي به عنوان يک محقق اسالمي
اهل تسنن در تحليل مسائل اقتصاد اسالمي ،امر اجتهاد و اصول فقهي مورد اشاره در
کتاب يک رويکرد اهل تسنن است که در بعضي موارد با رويکرد اسالمي اهل تشيّع
مطابقت کامل ندارد و يا با آن مغاير است؛ ازاينرو ،با افزودن پاورقي فقهي در ترجمه
فارسي کتاب سعي شده است به اهم وجوه تمايز ميان آراي فقها و علماي شيعه و سنّي،
ولو بهاختصار ،پرداخته شود که از سوءبرداشت احتمالي خوانندگان شيعۀ کتاب
جلوگيري شود.
اين کتاب مشتمل بر يک مقدمه و شش فصل است که دو فصل اوّل به دو شاخۀ
اصلي علم اقتصاد ،يعني اقتصاد خرد و کالن ،فصل سوم به اقتصاد بخش عمومي و
فصول چهارم تا ششم بهترتيب به اقتصاد بينالملل ،اقتصاد توسعه و اقتصاد پول و
 استاديار دانشکده معارف اسالمي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

shahroodi@isu.ac.ir
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بانکداري اختصاص داده شده است .عالوه بر اين ،نويسندۀ کتاب در دو ضميمه که در
انتهاي کتاب آمده ،به معرفي فهرست کتب و مقاالت پيشنهادي در زمينۀ اقتصاد اسالمي
و در زمينۀ اقتصاد متعارف پرداخته است .منظور وي از ارائۀ اين دو فهرست ،معرفي
آخرين کتابها و دستآوردهايي است که اساتيد اقتصاد براي تدريس اقتصاد اسالمي
به آن نيازمندند؛ بنابراين ،با کتابنامههايي که در انتهاي هر کتابي يافت ميشود و حاوي
منابع و مآخذي است که نويسندۀ کتاب از آنها بهره برده است ،تفاوت کامل دارد.
در ابتدا بايد متذکر شد که به عنوان اولين وجه اشتراک ميان اقتصاد اسالمي و
اقتصاد متعارف ،در اين کتاب چارچوب تحليلي اقتصاد متعارف کنوني ،که همان اقتصاد
مبتني بر بازار آزاد است و در آن بخش خصوصي (بازار) و بخش عمومي (دولت) هر
دو در عملکرد روزمرۀ بازار ايفاي نقش ميکنند ،تا حدود زيادي پذيرفته شده است؛ با
اين تفاوت که در هر کجا وجه افتراق و انتزاعي از مسائل ديني و حتي اخالقي ديده
ميشود ،با توجه به تعاليم اسالمي يا به تصحيح و تکميل آن پرداخته ميشود و يا با ردّ
و حذف آن مورد از ديدگاه متعارف به ارائه نظريۀ اسالمي جانشين مبادرت ميشود.
جداسازي دين و سپس اخالق از علوم مختلف در اروپاي پس از دورۀ نوزايي
(رنسانس) موجب شده است که علم اقتصاد متعارف ،که در نيمۀ دوم قرن هجدهم با
تأليف کتاب «ثروت ملل» اثر آدام اسميت ( )6771بنيانگذاري شد نيز از همان ابتدا با
تأکيد بر اصل اصالت فرد و اصل منفعت شخصي و با هدف به حداکثر رساندن منفعت
شخصي ،راه خود را از تعاليم ديني و اخالقي که منفعت همزمان فرد و جامعه را در
بطن خود قرار داده است ،جدا سازد.
 .5فرض ۀ به حد کثر

ند

لوب ت

نف ت خ

اولين وجه افتراق اقتصاد اسالمي با اقتصاد متعارف ،بنا بر همين فرضيۀ معروف به
فرضيۀ «به حداکثر رساندن منفعت شخصي» است که به موجب آن هر فردي در پي به
حداکثر رساندن منفعت شخصي خودش سعي ميکند به توليد حداکثر مقدار کار و
توليد و در باالترين سطح کيفيت و در پايينترين قيمت ممکن ،که بازار رقابتي تعيين
کرده است ،مبادرت کند .چنانچه هر فردي بدون توجه به عمل ساير افراد جامعه
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اينگونه فعاليت کند ،در اين صورت ،تالش انفرادي و مستقل وي به هدف به حداکثر
رساندن رفاه جمعي و يا رفاه جامعه نيز منجر ميشود؛ به عبارت ديگر ،تالش انفرادي
و مستقل افراد در جهت به حداکثر رساندن منفعت شخصيشان گويي «توسط يک
دست نامرئي» رفاه جامعه را به حداکثر ميرساند .اما اثبات رياضي اصل دست نامرئي
آدام اسميت که در دورۀ پس از جنگ جهاني دوم و توسط چند تن از اقتصاددانان
معاصر انجام گرفت ،مبتني بر يک سلسله فرضهاي جزمي و دقيق است که هيچ کدام
بهطور کامل در دنياي واقعي يا وجود خارجي ندارد و يا از قابليت اندازهگيري و اجرا
برخوردار نيست؛ لذا از آنها با تعبير موارد شکست بازار آزاد اقتصادي ياد ميشود.

6

از ديدگاه اسالمي ،انگيزۀ منفعت شخصي بهطور کامل ردّ نميشود بلکه فرضيۀ
يادشده با فرضيههاي ديگري که آن را از نظر کيفي تغيير ميدهد و تعديل ميکند،
بررسي ميشود .به اين ترتيب ،هرچند هر انساني قبل از هر چيز عالقهمند به مراقبت از
وضعيت خودش است ،در عين حال ،به مراقبت از حال ديگر افراد جامعه نيز پايبند
است .البته وزن نسبي اين دو نوع مراقبتطلبي متفاوت است و دامنۀ شمول و وسعتي
که مراقبت از «ديگران» براي يک نفر دارد ،از يک فرد به فرد ديگر و از زمان و مکاني
به زمان و مکان ديگر تغيير ميکند .امّا اين واقعيت که اين مراقبتطلبي دو گونه است،
همواره خودنمايي ميکند .منفعت شخصياي که فارغ از هر نوع بدخواهي براي ديگران
بوده باشد ،تنها براي بعضي از افراد و در بعضي از شرايط ميتواند تعيينکننده و کارآمد
بوده باشد .ازاينرو ،در ديدگاه اسالمي فرض به حداکثر رساندن منفعت توليدکننده با
قبول انگيزههاي ديگري که خواهان رفاه و بهبود وضع کارگران ،مصرفکنندگان و ساير
توليدکنندگان است ،تصحيح و تعميم داده ميشود .يک چنين تعميمگرايي و انعطافي
موجب ميشود بتوان ترکيبهاي مختلفي از انگيزههاي شخصي و اجتماعي را طراحي،
بررسي و مقايسه کرد .آنچه در مورد توليدکننده گفته شد ،قابل تعميم به تمامي ديگر
کارگزاران اقتصادي نظير مصرفکنندگان ،کارگران ،کارمندان و ...است .در هر مورد،
منفعت ديگر افراد جامعه عمالً در محاسبات تصميمگيران 2در دو بخش عمومي و
خصوصي وارد ميشود .به اين ترتيب ،تجزيه و تحليل اقتصاد اسالمي از تعميم و
تعديل فرض به حداکثر رساندن منفعت (و مطلوبيت) هم به سبب واقعگرايانهتر
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شدنش و هم به واسطۀ کاملتر شدنش منتفع ميشود؛ بر اين اساس ،تابع مصرف يک
مصرفکنندۀ مسلمان دربرگيرندۀ عواملي چون رفاه ساير مصرفکنندگان به ويژه
طبقات کمدرآمد ،حفظ محيط زيست ،صرفهجويي در استفاده از منابع طبيعي کمياب و
تجديدناپذير ،سطح اشتغال ،کمبود ارز و مشکالت مربوط به تراز پرداختهاي کشور و
تشکيل سرمايه ملّي است (صدّيقي ،6831 ،ص .)16در بخش اقتصاد کالن نيز با دو
متغير جديد در تابع مصرف مواجه ميشويم که در اقتصاد کالن متعارف يافت نميشود؛
نظير متغيري که بيانگر ميزان مخارجي است که در طي يکسال و در راه خدا و براي
کسب رضايت او انجام ميگيرد و ديگر متغيري است که اصل ميانهروي و اعتدال در
مصرف را در تابع يادشده ميگنجاند .به طريق مشابه متغيرهاي ديگري در نظر گرفته
شده است که نمايندۀ اهداف اجتماعي سرمايهگذاري ،اهداف اجتماعي کارفرمايان و
اهداف اجتماعي کارگران است.
 .2نقش

ت

دومين وجه افتراق اقتصاد اسالمي از اقتصاد متعارف مربوط به نقش دولت در اقتصاد
است .همان طور که پيشتر گفته شد ،در مواردي که بازار خصوصي با شکست مواجه
ميشود ،بخش عمومي يا دولت بايد به طور مستقيم و يا غيرمستقيم يا جانشين بازار
خصوصي شود يا مکمل آن شود و يا از طريق وضع و اجراي قوانين و مقررات به
تصحيح بازار مبادرت کند .بر اين اساس ،در اقتصاد متعارف سه وظيفۀ عمدۀ «تخصيص
منابع»« ،توزيع درآمد» و «تثبيت اقتصادي» بر عهدۀ دولت گذارده شده است .اما در
اقتصاد اسالمي نقش دولت بسيار گستردهتر از اينهاست و وظيفۀ چهارمي به آن سه
وظيفه افزوده ميشود که خود از سه گروه فعاليتهاي مختلف ناشي ميشود؛
اين فعاليتها بايد به منظور نيل به اهداف يک نظام اقتصاد اسالمي صورت پذيرد.
اين اهداف به اختصار عبارتاند از :يک .تأمين نيازهاي اساسي تمامي افراد بشر؛ دو.
توسعۀ اقتصادي 8و سه .مراقبت و نظارت مستمر بر بيعدالتيهايي که در توزيع درآمد
و ثروت رخ ميدهد و ممکن است در طي زمان فزوني يابد (صدّيقي،6831 ،
صص.)663-667
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اولين گروه از فعاليتهايي که يک دولت اسالمي موظف به انجام آنهاست،
وظايفي است که ماهيت دائمي و مستمر دارد و مبتني بر نصوص قرآن و سنت است.
گروه دوم شامل وظايفي است که بهطور مشخص و صريح در نصوص مذکور ديده
نميشود ،امّا ميتوان آنها را به مدد قدرت اجتهاد از قرآن و سنت استخراج کرد .امر
اجتهاد در اينجا هم مبتني بر استدالل قياسي است و هم مبتني بر اصل منفعت عمومي و
يا مصلحت عمومي .گروه سوم از وظايف يک دولت اسالمي دربرگيرندۀ فعاليتها و
اقداماتي است که در هر زمان و مکان مردم انجام آنها را بر عهدۀ دولت گذاردهاند .اين
گروه از فعاليتهاي دولت مشروعيت خود را از اصل اسالمي شورا (و يا تصميمگيري
بر اساس مشورت و تفاهم همهجانبه) کسب ميکند .در مورد وظايف مبتني بر نصوص
قرآن و سنت ميتوان به تعميم عدالت ،برقراري نظم و قانون و ادارۀ امور عمومي کشور
اشاره کرد .همچنين ،وظايفي که انجام آنها اصالتاً بر عهده افراد گذارده ميشود ولي در
نهايت مسئوليت اجراي آنها به دولت محوّل ميشود ،نظير دفاع ملّي ،دعوت به اسالم،
وظيفۀ امر به معروف و نهي از منکر و تأمين نيازهاي اساسي مردم در اين گروه قرار
ميگيرد .اين گروه از وظايف جنبۀ وجوب کفايي دارد؛ به اين ترتيب که با انجام هريک
از اين وظايف توسط دولت و يا گروهي از افراد به نمايندگي از طرف مردم از ساير
افراد جامعه سلب مسئوليت و تکليف ميشود .در مورد وظايف مبتني بر اجتهاد ميتوان
به وظايفي از قبيل حفظ محيط زيست ،تثبيت قيمت کاالها و خدمات بهطور اخص و
تثبيت فعاليتهاي اقتصادي بهطور اعم ،تقويت و توسعۀ تحقيقات علمي ،تشکيل
سرمايۀ ملّي ،توسعۀ اقتصادي و سرانجام ،عرضۀ کاالهاي عمومي 1اشاره کرد .در مورد
وظايف تعيينشده توسط مردم بايد متذکر شد که اين وظايف ،وظايفي است که بر
حسب تغيير شرايط زمان و مکان توسط مردم و بر اساس اصل اسالمي شورا ضرورت
انجام آنها تعيين ميشود و پس از تغيير مجدد شرايط مذکور ميتوان آنها را متوقف
کرد؛ براي مثال ،ميتوان به عرضۀ کاالها و خدماتي که بهاصطالح انحصارهاي طبيعي
خوانده ميشوند ،نظير آب و فاضالب ،برق ،پست و مخابرات ،حمل و نقل عمومي و...
اشاره کرد .علت اصلي تصدي اين صنايع توسط دولت ،ترس مردم از عدم رعايت
عدالت در قيمتگذاري و در عرضۀ اين کاالها و خدمات به قشرهاي آسيبپذير جامعه
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و نقاط محروم توسط بخش خصوصي است .جيرهبندي مواد غذايي و کاالهاي اساسي
براي يک دورۀ کوتاهمدت و نيز جيرهبندي اعتبارات بانکي از ديگر مصاديق اين گروه
از وظايف يک دولت اسالمي است .اکنون اين سه گروه از وظايف دولت اسالمي را در
يک گروه کلي با عنوان «گروه چهارم :وظايف بخش» عمومي قرار ميدهيم .بنابراين،
نقش دولت در يک اقتصاد اسالمي به چهار وظيفۀ «تخصيص منابع»« ،توزيع درآمد»،
«تثبيت اقتصادي» و «فعاليتهايي که اسالم و جامعۀ اسالمي بر دوش دولت گذاردهاند»،
تقسيم ميشود.
 .8نظر ۀ ن خ ب ع و

تعديل و تنظيم فرضيۀ به حداکثر رساندن منفعت شخصي به ترتيبي که پيشتر توضيح
داده شد ،از يک طرف ،و افزودن گروه وظايف اسالمي به وظايف سهگانه بخش
عمومي از طرف ديگر ،موجب بطالن «نظريۀ انتخاب عمومي» 5از ديدگاه اقتصاد
اسالمي ميشود .نظريۀ انتخاب عمومي در کتاب «آموزش علم اقتصاد از ديدگاه
اسالمي» بررسي نشده و فقط در مقدمۀ کتاب به بطالن اين نظريه اشاره شده است
(صدّيقي ،6831 ،ص .)65با توجه به اهميت نظريۀ يادشده در اقتصاد متعارف ،در اينجا
به توضيح مختصر اين نظريه ميپردازيم:
نظريۀ انتخاب عمومي که هماکنون يک فصل کامل از کتب درسي اقتصاد بخش
عمومي اقتصاد متعارف را به خود اختصاص داده است ،با انتشار دو کتاب ارزشمند در
دو دهۀ 6651م .و 6611م .پا به عرصۀ ظهور گذارد .کـتاب اول توسـط آنتونـي داونـز
با عنوان «نظريۀ اقتصادي دموکراسي» در سال 6657م )Downs, 1957( .و کتاب دوم
توسط جيمز بوکنن و گوردون تالک با عنوان «حساب خوشبختي» در سال  6615انتشار
يافت ( .)Buchanan and Tullock, 1965عصارۀ «نظريۀ انتخاب عمومي» اين است که
چون نظريههاي مربوط به مردمساالري (دموکراسي) تماماً مبتني بر اين فرضيه است که
کارگزاران بخش عمومي ،ديوانساالرها (بروکراتها) ،فعاالن سياسي ،سياستمداران و
رهبران سياسي در پي خدمت به جامعه و تأمين منفعت عمومي ميباشند و در طي
تاريخ ديده شده است که اين حکام و فرمانروايان ،و نظامهاي اداري با چه درجهاي از
فساد و خودکامگي و اسراف منابع جامعه و منافع تودۀ مردم به ادارۀ امور پرداختهاند،
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آيا بهتر نيست که هدف و انگيزۀ اصـلي کارگزاران سياسي جامعه را همانند هدف و
انگـيزۀ اصلي کارگـزاران اقتصادي جامعه به جاي مـنفـعت عـمومـي 1مـنفعت
شـخصـي 7و يا منفعت خصوصي 3قرار دهيم و انتظار داشته باشيم که همانطور که
تالش انفرادي و مستقل هر کارگزار اقتصادي در تعقيب منفعت شخصياش توسط يک
دست نامرئي ،رفاه جامعه را به حداکثر ميرساند ،تالش هر کارگزار سياسي در جهت
به حداکثر رساندن تعداد آراي اخذشده از مردم و باقي ماندن در (و يا به دست آوردن)
قدرت نيز منفعت عمومي را به حداکثر برساند (!)Stiglitz, 2000, p.180؟ به اين ترتيب،
نظريۀ انتخاب عمومي فرضيۀ به حداکثر رساندن منفعت شخصي و اصل دست نامرئي
را به نظام تصميمگيري عمومي ،نظام سياسي ،تعميم ميدهد .بر اساس اين نظريه ،هر
سياستمدار به منظور رسيدن به قدرت و يا باقي ماندن در قدرت بايد براي کسب
حداکثر آراي مردم 6تالش کند؛ به اين منظور ،هر سياستمداري بايد برنامههاي
انتخاباتي خود را از نظر ترکيب مخارج بخش عمومي و مالياتها ،سياستهاي
اقتصادي و اجتماعي و ...طوري تنظيم کند که نزديکترين فاصله را با ترجيحات
اکثريت رأيدهندگان داشته باشد .کسب اطالعات الزم در مورد ترجيحات رأيدهندگان
به نوبۀ خود همکاري و تعامل سياستمدار را با گروههاي فشار 61نظير اتحاديههاي
کارگران ،زنان ،معلمان و ...و اقليتهاي قومي -مذهبي و با گروههاي ذينفع 66نظير
اتحاديههاي صاحبان صنايع و بازرگانان ،امري الزامي ميسازد.
هرچند خريد و فروش صريح آراء بنا بر قانون اساسي هر کشوري ممنوع است،
معهذا طبق نظريۀ انتخاب عمومي اين خريد و فروشها به صورت ضمني 62صورت
ميگيرد و واسطهگرهاي سياسي 68در اين ميان نقش حساسي را ايفا ميکنند.
نظريۀ انتخاب عمومي که به اختصار توضيح داده شد ،با انجام وظايف و رسالتي
که اسالم بر عهده دولتمردان گذارده است و در باال به آنها اشاره شد ،مغايرت آشکار
دارد و قابل اجرا و انطباق با ساختار يک نظام اقتصاد اسالمي و نهادهاي سياسي يک
جامعۀ اسالمي 61نيست .حتي در جوامع غربي با نظريۀ انتخاب عمومي ،بسياري از
اقتصاددانان و متفکران اجتماعي به مبارزه پرداختهاند که از جمله پيشگامان آنها
ميتوان به آرتور اوکان اشاره کرد که در کتاب بسيار نافذ و به هنگام خود با عنوان
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«کارايي اقتصادي و برابري؛ تعارضي بزرگ» ( ،)Okun, 1975نظريۀ انتخاب عمومي را
به بهترين وجه مورد انتقاد قرار داد .از تحليل وي ميتوان چنين استنباط کرد که
مردمساالري (دموکراسي) بر اساس نظريۀ انتخاب عمومي به مثابه «هر يک دالر -يک
رأي» است؛ در حالي که نظريۀ سياسي دموکراسي مبتني بر اصل «هر نفر -يک رأي»
است؛ صرفنظر از دارايي ،ثروت و قدرت سياسي -اجتماعي رأيدهنده!؟
عليرغم کاستيها و انتقادهاي وارد بر نظريۀ انتخاب عمومي هم از جانب
اقتصاددانان و هم از جانب علماي علم سياست ،وقوع جريان تقلب انتخاباتي معروف
به واترگيت در آمريکا در سال 6671م .و موارد متعدد و روزافزون دادوستدهاي
انتخاباتي در اروپا و مجدداً تقلب در دو دورۀ انتخاباتي جرج بوش حاکي از اين
واقعيت تلخ است که نظريۀ انتخاب عمومي ولو غيرقابل قبول اما آيينۀ تمامنماي
مردمساالريهاي غربي کنوني است .شايد به اين سبب است که اين نظريه اکنون در
بطن جريان اصلي و غالب تفکّر اقتصاد متعارف 65قرار گرفته است.

61

در ادامه ،بعضي ديگر از مهمترين وجوه اشتراک و افتراق دو اقتصاد متعارف و
اسالمي را بر حسب محتواي فصول مختلف کتاب «آموزش علم اقتصاد از ديدگاه
اسالمي» به اختصار بررسي ميکنيم.
.2

خر  -حذف بهر

تأ ن

بنگ تو دي

در فصل مربوط به اقتصاد خرد مسائل مربوط به نيازهاي انسان و ضرورت انتخاب از
ميان گزينههاي مختلف ،منابع طبيعي توليد و کميابي نسبي آنها ،فرض عقالنيت و
تعريف انسان اقتصادي ،ابزارهاي تحليل اقتصادي از قبيل فرض ثابت نگاه داشتن ساير
عوامل ،چارچوب تحليلي تعادل جزئي و تعادل عمومي ،مبحث عرضه و تقاضا و
قيمتهاي تعادلي در يک بازار رقابتي ،همه و همه کموبيش در راستاي اقتصاد متعارف
بحث و بررسي شده است؛ بنابراين ،آنها را وجوه اشتراک دو اقتصاد اسالمي و متعارف
ميدانيم .امّا چارچوب نهادي يک اقتصاد اسالمي به طور کامل متفاوت با چارچوب
نهادي يک اقتصاد متعارف معرفي شده است .در چارچوب نهادي يادشده قيود مربوط
به مالکيت خصوصي و عمومي ،آزادي کسب و کار ،تصميمگيريهاي جمعي بر اساس
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حاکميت موازين اخالقي و اصل اسالمي شورا و نقش دولت در تحقق اهداف جامعۀ
اسالمي بررسي شده است .پس از بررسي مفصل تفاوت ميان انگيزههاي کارگزاران
اقتصادي در هر دو نظام و نيز تشريح هدفهاي يک نظام اسالمي به مهمترين تفاوت
در بحث اقتصاد خرد يعني جانشيني سود و سهم -سود به جاي بهره در يک بنگاه
اقتصادي پرداخته شده است.
67

در اقتصاد متعارف ،يک کارآفرين براي خريد موّاد اوليه ،پرداخت دستمزد،
حقوق ،اجاره و ...سرمايه در گردش (و يا نقدينگي) مورد نياز خود را از طريق
استقراض در نرخ بهرۀ جاري بازار تأمين ميکند؛ بنابراين ،بهرۀ پرداختي جزئي از
هزينههاي متغير بنگاه را تشکيل ميدهد .نرخ بهره توسط نيروهاي عرضه و تقاضاي
بازار تعيين ميشود و در هر زمان به عنوان يک نرخ ثابت در قرارداد وام منعکس
ميشود .بنگاه قرضگيرنده بايد در سررسيد مقرر در قرارداد وام به پرداخت اصل و
بهرۀ وام اقدام کند؛ صرفنظر از اينکه منفعت بنگاه طي دورۀ استفاده از وام مثبت ،صفر
و يا منفي بوده باشد .بنابراين ،در نقطۀ تعادل بنگاه ،يعني جايي که هزينۀ نهايي توليد
برابر با قيمت بازار است ،فاصلۀ ميان هزينۀ متوسط توليد و قيمت بازار ،ميزان سود
بنگاه را مشخص ميکند .در اينجا با توجه به ثابت بودن نرخ بهره ،نرخهاي اجاره و
کرايه و ...هيچ جايي براي تحرک و انعطافپذيري بنگاه رقابتي در کوتاهمدت وجود
ندارد .اما اين وضع دگرگون خواهد شد؛ اگر که بنگاه مورد نظر سرمايۀ مورد نياز خود
را بر مبناي اصل مشارکت در سود تأمين کرده باشد.
در اقتصاد اسالمي استفاده از وام در تأمين مالي بنگاه اقتصادي بسيار محدود و
مقداري ناچيز است؛ زيرا به عرضهکنندگان وام ،به دليل اينکه هيچ نوع مشارکتي در
تقبل خطر و عدم اطمينان مربوط به سرمايهگذاري مربوط نداشتهاند ،هيچ بازده و
منفعتي تعلق نميگيرد و فقط مبلغ اصل وام به آنها مسترد ميشود؛ بنابراين ،وام مذکور
يک قرض بدون بهره است .امّا صاحبان سرمايهاي که بر اساس اصل مشارکت در سود
وجوه پسانداز خود را در اختيار کارآفرين قرار ميدهند ،بر حسب درصد معيني از
سود ،که از قبل توافق شده است ،در درآمد واقعي (سود) بنگاه با کارآفرين شريک
ميشوند .بخشي از سود بنگاه که نصيب کارآفرين ميشود ،سود و بخش ديگر که
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نصيب صاحبان سـرمايۀ پولي ميشود ،سهم -سود 63خوانده ميشود .بايد توجه داشت
آنچه در اينجا توسط کارآفرين به عنوان بازده سرمايهگذاري تلقي ميشود ،بازده سرمايه
به معناي متعارف آن نيست بلکه يک نرخ سود انتظاري است .هدف کارآفرين از کسب
چنين سودي آن است که رضايت صاحبان سرمايۀ پولي را جلب کند و آنها را از
سرمايهگذاري در ساير بنگاهها باز دارد .اين نرخ از محلّ سود بنگاه پرداخت ميشود و
بنابراين ،جزء هزينههاي متغير بنگاه نيست .به اين دليل است که منحنيهاي هزينۀ
متوسط بنگاهي که بر اساس اصل مشارکت در سود تأمين مالي شده است ،پايينتر از
منحنيهاي هزينۀ متوسط بنگاهي قرار دارد که استقراض کرده است .در نتيجه هم نقطۀ
تعادل کوتاهمدت بنگاه مذکور و هم نقطۀ تعطيل آن در سمت راست نقاط مذکور براي
بنگاهي که استقراض کرده است ،قرار دارد .فاصله و يا شکاف ميان اين دو گونه
منحنيهاي هزينۀ متوسط موجب ميشود که بنگاه مورد نظر به درجهاي از قابليت
تحرک و انعطافپذيري در کوتاهمدت نايل آيد که در اقتصاد متعارف امکان ندارد.
عالوه بر آنچه گفته شد ،در تحليل اقتصاد خرد متعارف نرخ بهرۀ بازار به عنوان
قيمت سرمايۀ فيزيکي ثابت (ماشينآالت ،ساختمان و )...به کار برده ميشود؛ نه قيمت
اجاره و کرايهاي آن .علت آن است که در يک بازار رقابتي نرخ بهره و قيمت اجاره
سرمايۀ فيزيکي بايد برابر بوده باشد .اکنون توجه کنيد در شرايط مشارکت در سود
نيازي به برابري درصد سهم -سود و نرخ کرايۀ ابزار و ماشينآالت نيست؛ زيرا در
شرايط مذکور نرخ بهره وجود ندارد و آنچه هست ،يک نرخ بازده انتظاري است که نه
قراردادي است و نه ثابت! بنابراين ،نميتوان آن را با قيمت اجاره و کرايۀ ماشينآالت
که در يک بازار رقابتي تعيين شده است و ثابت است ،مساوي قرار داد .اين امر موجب
ديگري براي تحرک و انعطافپذيري باز هم بيشتر بنگاه اقتصادي در يک اقتصاد
اسالمي است (صدّيقي ،6831 ،صص.)15-11
فصل اقتصاد خرد با اين نتيجهگيري پايان ميپذيرد که در يک اقتصاد اسالمي
کارگزاران اقتصادي در عين حالي که سعي دارند با کسب هر چه بيشتر درآمد به تأمين
نيازهاي خويش بپردازند ،تأمين رفاه ديگر افراد جامعه و منافع اجتماعي نيز از
دغدغههاي اصلي ايشان به شمار ميرود .همين امر به کسب هرچه بيشتر درآمد
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توسط ايشان مشروعيت ميبخشد .چنين رفتاري با واقعيت موجود در کشورهاي
اسالمي نزديکي و همسويي بيشتري دارد تا رفتاري که از توابع اقتصاد خرد متعارف در
ذهن خود داريم.
.1

ک

ب نکد ي

در فصل مربوط به اقتصاد کالن مهمترين تفاوت با اقتصاد متعارف مربوط به معرفي و
نحوۀ اجراي بانکداري اسالمي است .در بانکداري اسالمي اصل مشارکت در سود
جانشين نهاد بهره ميشود؛ بنابراين ،در اين نظام جايي براي تقاضاي بورسبازي براي
پول ،که صرفاً مبتني بر تغييرات نرخ بهره است ،وجود ندارد .عالوه بر آن ،اعطاي وام
بهرهدار ،که مهمترين منبع تأمين مالي در بانکداري متعارف به شمار ميرود ،در اين
نظام اسالمي غيرممکن است و تنها وامي که بانکها به مشتريان خود ميدهند ،وام
بدون بهره و يا قرضالحسنه است که از محل سپردۀ حسابهاي قرضالحسنه تأمين
ميشود .جذب سپردهها از طريق حسابهاي سپردۀ سرمايهگذاري و بر مبناي اصل
مضاربه (مشارکت در سود) که دربردارندۀ سهم توافقشده از سودي که بر مجموع اين
سپردهها تعلق ميگيرد ،انجام ميشود .از طرف ديگر ،عرضۀ وجوه مورد نياز
توليدکنندگان و پيشهوران توسط بانکها و ساير مؤسسات واسطهگري مالي اسالمي و
بر مبناي مشارکت در سود و در قالب هر يک از انواع عقود اسالمي از جمله قرارداد
مرابحه ،که به موجب آن کاالهاي درخواستي مشتريان خريداري و سپس به صورت
اقساطي به خود آنها به قيمتي که دربردارندۀ مقدار منفعت معيني براي بانک بوده باشد،
فروخته ميشود ،صورت ميپذيرد .تمام اين فعاليتها و عقود مشارکت مشروط به اين
قيد است که هيچ گونه بهرهاي در کار نباشد.
آفرينش پول 66و يا افزايش عرضۀ آن در نظام بانکداري اسالمي توسط بانک
مرکزي و از طريق عرضۀ وجوه سرمايهگذاري به بنگاهها و شرکتهاي بخش عمومي و
يا به بانکهاي تجاري به منظور عرضۀ مجدد آنها به بخش توليدي و بازرگاني صورت
ميگيرد .اين امر ممکن است به اشکال مختلف صورت پذيرد که يک نوع آن ،خريد
سهام شرکتها و بنگاههاي بخش عمومي است .شکل ديگر آن ايجاد سپردههاي
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مرکزي 21در نزد بانکهاي تجاري است؛ به اين ترتيب که بانک مرکزي در بانکهاي
تجاري که به سرمايهگذاري در بخش واقعي (توليدي) اقتصاد اشتغال دارند ،حساب
سپردۀ مرکزي باز ميکند و بر حسب اقتضاء ميزان موجودي خود را در اين حساب
تغيير ميدهد .در نظام بانکداري اسـالمـي هماننـد بانکـداري متعارف تأکيـد عمدتـاً
بـر بـرقراري يک نـظام ذخـيـرۀ قـانونـي جـزئـي 26است که از طريق عمليات بانکي
اسالمي هر يک تومان سپردۀ بانکي به آفرينش چند تومان اعتبار بانکي منجر ميشود.
البته ،عدهاي از اقتصاددانان اسالمي نيز معتقد به ذخيره و يا اندوختۀ قانوني صد در صد
هستند که در اين صورت ،آفرينش پول تماماً توسط بانک مرکزي انجام ميگيرد
(صدّيقي ،6831 ،صص.)35-38
در يک نظام بانکداري مبتني بر اندوختۀ قانوني ،بانکهاي تجاري با عرضۀ وجوه
مورد نياز سرمايهگذاران به تأمين مالي طرحهايي ميپردازند که خود و شرکاي
توليدکنندۀ آنها انتظار بهرهور بودن آنها را دارند .حال اگر اين انتظارات برآورده نشود،
وجوهي که به بانک بازميگردد ،به اندازۀ مقدار زيان وارده کمتر از مقدار اوّليه خواهد
بود .پيوند افزايش عرضۀ پول از طريق سرمايهگذاري مبتني بر مشارکت در سود با
افزايش عرضۀ کاالها و خدمات و نيز پيوند سود پرداختي به صاحبان سپردۀ
سرمايهگذاري بانکها با بخش توليد واقعي اقتصاد موجب ميشود که هم سود صاحبان
سپرده و هم سود بانکها پيوند مستحکمي با فعاليتهاي اقتصادي داشته باشد .چنين
پيوند مستحکمي در نظام بانکداري متعارف ،که صرفنظر از آنچه در بخش توليدي
اقتصاد بگذرد ،صاحبان سپرده و بانک هر کدام نرخ قراردادي و از پيش تعيينشدۀ بهره
را دريافت ميکنند ،وجود ندارد .اين مهمترين ويژگي نظام بانکداري اسالمي در ايجاد
ثبات اقتصادي به شمار ميرود.
عالوه بر آنچه گفته شد ،انتظارات مربوط به نرخ بازده شرکتها ،حسابهاي
سرمايهگذاري بانکها و ديگر داراييهاي درآمدزا در يک اقتصاد اسالمي ،بازتاب توليد
واقعي است و بر خالف انتظارات مربوط به بهاي اوراق قرضۀ بهرهدار و يا انتظارات
مربوط به نرخ بهره ،به خودي خود توجيهپذير نيست؛ فرض کنيد شرايط اقتصادي به
گونهاي تغيير يابد که انتظارات مردم را در جهت کسب نرخهاي باالتر سود سوق دهد.
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اين امر موجب ميشود مردم در استفاده از وجوه نقدي که به منظور نيازهاي روزمره و
مقاصد احتياطي نگهداري ميکنند ،صرفهجويي کنند و بر ميزان داراييهاي درآمدزاي
خود بيافزايند .حال ،اگر واقعاً يک نرخ سود باال تحقق يابد ،آيا اين امر الزاماً موجب
ميشود مردم فکر کنند نرخ سود در دورۀ بعدي کاهش خواهد يافت و بنابراين،
انتظارات آنان تغيير جهت ميدهد؟ اين چنين نيست؛ مادامي که شرايط عيني اقتصاد در
جهت بدتر شدن و وخامت اوضاع تغيير نکرده باشد ،هيچ دليلي وجود ندارد که چنين
تغيير جهتي در انتظارات مردم رخ دهد؛ به عبارت ديگر ،در يک اقتصاد اسالمي هر
گونه تغييري در انتظارات شخص صاحب ثروت بازتاب تغيير در شرايط واقعي اقتصاد
است و نمايانگر تغيير در احساسات ذهني و تصوري وي نيست (صدّيقي،6831 ،
صص .)32-76چنين نگرشي نسبت به مسئلۀ انتظارات در اقتصاد اسالمي به نظر
ميرسد با انتظارات تطبيقي در اقتصاد متعارف سازگاري بيشتري داشته باشد تا با
انتظارات عقاليي در اقتصاد مذکور؛ زيرا در انتظارات تطبيقي ادامۀ وضعيت گذشته با
قدري جرح و تعديل ،مبناي انتظارات مربوط به آينده را تشکيل ميدهد ،در حالي که
در انتظارات عقاليي به همۀ اطالعات موجود و در دسترس وزن تقريباً مساوي داده
ميشود و هر اطالع جديدي ميتواند جهت انتظارات آتي را به کلّي نسبت به انتظارات
دورۀ قبلي دگرگون سازد.22
در مبحث مربوط به اقتصاد کالن عالوه بر وظايف چارگانۀ دولت که پيشتر اشاره
شد ،به تشريح متغيرهاي اجتماعي که در توابع مصرف ،سرمايهگذاري ،عرضه و
تقاضاي کار قرار ميگيرند ،پرداخته شده است و پيامدهاي اقتصادي ناشي از اين
تعميمگراييها بررسي شده است .نهاد منحصر به فرد زکات (و به دليل مشابه نهاد
خمس در فقه شيعه) به عنوان يک منبع درآمد بخش عمومي که مصارف آن قبالً توسط
شريعت اسالم تعيين شده است ،از ديگر وجوه افتراق اقتصاد اسالمي با اقتصاد متعارف
به شمار ميرود .زکات در مقايسه با انواع مالياتهاي مرسوم در اقتصاد متعارف در
فصل مربوط به اقتصاد بخش عمومي به تفصيل بررسي شده است.
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در فصل مربوط به اقتصاد بخش عمومي انواع مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم در
راستاي تحليل اقتصاد متعارف بحث و بررسي شده است و با اذعان به اين واقعيت که
مبالغ زکات جمعآوريشده در کشورهاي مسلمان به منظور تأمين مخارج بخش عمومي
در اين کشورها کافي نيست ،مشروعيت وضع انواع مالياتهاي مرسوم (در کشورهاي
جهان) در اين کشورها خود به خود محرز ميشود .در اين بخش با ارائۀ يک الگوي
رياضي ساده ،نحوۀ برآورد زکات در يک سطح کالن نشان داده شده است .از نکات
قابل توجه در بحث مالياتها پيشنهاد مربوط به اجتناب از ماليات مضاعف است؛ به
اين ترتيب که اگر بر يک مبناي مالياتي معيّن هم اکنون ماليات اسالمي زکات وضع
شده باشد ،ديگر نيازي به وضع ماليات متعارف بر همان مبناي مالياتي نيست و از وضع
آن بايد اجتناب شود؛ براي مثال ،از محصوالت کشاورزي که بايد زکات جمعآوري
شود ،ديگر نبايد بر درآمد ناشي از فروش اين محصوالت ماليات وضع شود .البته بر
مجموع منابع درآمدي يک فرد ميتوان ماليات وضع کرد؛ مشروط بر اينکه مبلغ زکات
پرداختي از بدهي مالياتي وي کسر شود .حال اگر مبلغ زکات پرداختي فرد مفروض
بيشتر از بدهي ماليات بر مجموع درآمد وي بوده باشد ،در اين صورت ،فقط مقدار
زکات متعلقه بايد به طور کامل جمعآوري شود؛ بنابراين ،ماليات بر مجموع درآمد به
طور کامل حذف ميشود (صدّيقي ،6831 ،صص.)651-613

28

يکي ديگر از منابع درآمدي بخش عمومي در يک اقتصاد اسالمي ،عالوه بر زکات
و مالياتهاي متعارف ،درآمد ناشي از بهرهبرداري از منابع طبيعي است که مالکيت آنها
طبق قاعدۀ انفال به بخش عمومي سپرده شده است .دولت ميتواند مديريت و يا
بهرهبرداري از منابع کشاورزي ،شيالت ،مراتع و جنگلها و معادن را مستقيماً بر عهده
گيرد و يا تحت نظارت خود به بخش خصوصي واگذار کند .موارد مصرف حاصل از
اين منبع درآمدي ،بر خالف درآمد حاصل از زکات ،از پيش تعيين نشده است و لذا
دولت ميتواند در هر يک از گروههاي چارگانۀ مخارج بخش عمومي که پيشتر به آنها
اشاره شد ،از اين وجوه استفاده کند.
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دولت همچنين ميتواند از طريق قراردادهاي سَلَم ،استصناع ،واگذاري و مرابحه
بخش خصوصي را به مشارکت و تأمين طرحهاي بخش عمومي ترغيب کند .منبع ديگر
درآمد بخش عمومي در يک اقتصاد اسالمي درآمد فروش کاالها و خدمات توليد و
عرضهشده توسط بنگاهها و مؤسسات دولتي است .کارمزد استفاده از خدمات
دستگاههاي دولتي يا ماليات اداري نيز بايد به فهرست منابع درآمدي بخش عمومي
افزوده شود .در دو مورد اخير تفاوتي ميان يک اقتصاد اسالمي و يک اقتصاد متعارف
وجود ندارد مگر در نحوۀ تعيين قيمت و مقدار سود بنگاههاي دولتي.
مسئلۀ قابل توجه ديگر استفاده از استقراض داخلي و خارجي به منظور تأمين
کسري بودجه بخش عمومي است .نظر به اينکه پرداخت بهره در يک اقتصاد اسالمي
ممنوع است ،لذا استقراض از منابع داخلي (بخش خصوصي) بايد بر اساس اصل
مشارکت در سود و از طريق مشارکت در سرمايهگذاريهاي بنگاههاي دولتي و يا
سرمايهگذاريهاي مشترک در بخش مذکور صورت پذيرد .استقراض خارجي نيز بايد
بر اساس اصل مشارکت در سود در صنايع داخلي انجام پذيرد .پيوند ميان استقراض
داخلي و خارجي با سود بنگاههاي دولتي و صنايع داخلي نوعي انضباط مالي به وجود
ميآورد که هم به کارآيي نظام توليد کشور کمک ميکند و هم از نوسانات اقتصادي
ميکاهد و به عالوه استفادۀ اسرافآميز از منابع استقراضي داخلي و خارجي را ناممکن
ميسازد .بنگاههاي دولتي بايد در حدّي از کارآيي توليدي فعاليت کنند که قادر باشند
سودي معادل متوسط نرخهاي سود بنگاههاي بخش خصوصي به شرکاي بخش
خصوصي خود پرداخت کنند .به همين ترتيب بنگاههاي توليدي داخلي بايد در حدّي
از کارآيي توليدي عمل کنند که قادر باشند سودي متناسب با متوسط نرخهاي بازده
سرمايه در بازار بينالمللي به شرکاي خـارجي خود پرداخت کنند.
يکي ديگر از منابع تأمين کسري بودجه بخش عمومي ،استقراض دولت از بانک
مرکزي است که در اين صورت ،بانک مرکزي وجوه مورد نياز دولت را از طريق انتشار
اسکناس (افزايش عرضۀ پول) تأمين ميکند .در صورتي که تنگناهاي توليدي در بخش
توليدي اقتصاد وجود نداشته باشد بلکه مقاديري ظرفيت توليدي مازاد و عوامل توليد
بيکار در اختيار بوده باشد ،تأمين کسري بودجه بخش عمومي از طريق انتشار اسکناس
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امري موجّه و قابل قبول است .در غير اين صورت ،افزايش عرضۀ پول به تورم قيمتها
ميانجامد که نوعي ماليات سرانه (که ناعادالنهترين نوع ماليات است) به شمار ميرود
و به اصطالح ماليات تورمي 21خوانده ميشود .از نظر آقاي دکتر صدّيقي ،اگر استقراض
دولت از بانک مرکزي با دقت و احتياط الزم و متناسب با قدرت جذب اقتصاد انجام
گيرد ،اطالق استقراض (بخش) عمومي 25به آن يک سوء تعبير بيش نيست و نيازي هم
براي پرداخت بهره به وجوه مذکور وجود ندارد (صدّيقي ،6831 ،صص.)676-671
.2

ب ن لل -وند کشو ه ي

ب کد گر

تب ط ب

ر لل جه

در فصل مربوط به اقتصاد بينالملل ،ديدگاه اسالمي در خصوص روابط بينالمللي
اقتصادي بر سه محور استوار شده است :محور اوّل ،مربوط ميشود به آن دسته از
جنبههاي بينشي اسالم دربارۀ زندگي ،انسان و اجتماع که مرتبط با روابط بينالمللي
اقتصادي است .در اين مورد ،به رواياتي از کالم اهلل مجيد اشاره شده است که مصرّح
آن است که همۀ افراد بشر اعضاي يک خانواده و يک امت واحد هستند .منابع طبيعي
ميراث مشترک و مشاع همۀ افراد بشر است .انسانها بايد به کمک و ياري يکديگر
بشتابند و اينکه خداوند متعال خواستار برپايي نظم و امنيت بر روي زمين و برقراري
عدل و انصاف در روابط انساني است و اينکه با هر نوع تجاوز ،ظلم و ستمي بايد به
ستيز پرداخت ،ولي در مقام انتقام نبايد زيادهروي کرد .محور دوم به قوانين تشريعي
اسالم در مورد معامالت اقتصادي مربوط ميشود .احکامي که ناظر بر معامالت
اقتصادي است و در روابط تجاري با ساير ملل بايد رعايت شود؛ نظير احکام مربوط به
ربا ،قمار ،احتکار ،غبن ،بيعالمضطر و ....محور سوم به اصول کلي فقهي حقوقي اسالم
در مورد ادارۀ امور جامعه مربوط ميشود .احکام فقهياي از اين قبيل که اگر در موارد
اضطراري مجبور به انتخاب از ميان دو گزينه بوده باشيم که يکي يک عمل مفسدهانگيز
بزرگ و ديگري يک عمل مفسدهانگيز کوچک باشد ،بايد از عمل مفسدهانگيز بزرگ
اجتناب کرد .همچنين در صورتي که ميان ضرر جامعه و ضرر يک فرد و يا ضرر اقليت
کوچکي از افراد تعارض وجود داشته باشد ،در اين حالت بايد از ضرر بزرگتر ،يعني
ضرر جامعه ،جلوگيري کرد .همچنين ،اگر عمل به دستورات فقهي به صورت جزمي و
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يا قطعي تحت شرايط خاصّي و در مواجهه با ضروريات دنياي واقعي ميسر نبوده باشد،
ميتوان از بعضي از اين دستورات شرعي ،تا زماني که شرايط خاصّ مزبور مرتفع نشده
است ،چشمپوشي کرد .اين سلسله از احکام فقهي راه را براي انجام معامالت بينالمللي
و داشتن روابط بينالمللي اقتصادي با ساير کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي
غيرمسلمان هموار ميسازد.
پس از بررسي تفصيلي و انتقادي از نظريههاي کالسيک و جديد تجارت بينالملل
و روابط پولي بينالمللي و تأکيد بر اينکه بسياري از اين نظريهها در مورد روابط تجاري
و پولي ميان کشورهاي توسعهيافته و کشورهاي در حال توسعه بايد تعديل شود ،بر
ضرورت انجام توافقهاي تجاري تهاتري (کاال با کاال) ميان ملل مسلمان ،و ميان ملل
مسلمان و کشورهاي در حال توسعه ،اتحاد کشورهاي مسلمان با يکديگر و با
کشورهاي در حال توسعه در اخذ مواضع مشترک در هر يک از زمينههاي روابط
بينالمللي اقتصادي و در تصميمگيريهاي سازمانهاي بينالمللي اقتصادي تأکيد بسيار
شده است .تأکيد بر اينکه جريان بينالمللي سرمايه بايد بدون بهره و مبتني بر اصل
مشارکت در سود و در قالب عقود اسالمي صورت پذيرد ،تأسيس اتحاديههاي اقتصادي
منطقهاي ميان ملل مسلمان و ايجاد يک پول واحد اسالمي از ديگر مباحث مطرحشده
در فصل مربوط به اقتصاد بينالملل است.
.3

تو ه-

د تو ۀ

ي تأ ن عد ت ج ع

توسعۀ اقتصادي براي ملتهاي اسالمي يک بايد و ضرورت است؛ زيرا ملل مذکور
نميتوانند تنها از طريق گفتار و کردار خويش بدون آنکه مللي کارآمد و قوي بوده
باشند ،به انجام رسالت خويش ،يعني ابالغ پيامهاي اسالم به بشريت ،جامۀ عمل
بپوشانند .ملل مسلمان بدون برخورداري از يک مبناي اقتصادي شکوفا و پويا قادر
نخواهند بود در مقابل ساير ملل به حفظ و دفاع از خويش بپردازند .مردمي که از نظر
مالي ،علمي و فنّي متکي بر ديگران بوده باشند ،قادر به حفظ آزادي مذهبي و فرهنگي
خود براي مدت طوالني نخواهند بود .آنها بايد خواستار قدرت اقتصادي علمي و
فناوري و فراواني نعمت بوده باشند که بتوانند به کمک ساير کشورها و جوامع بشتابند
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و آنها را شنوا و پذيراي پيامهاي اسالمي کنند (صدّيقي ،6831 ،ص .)213در فصل
مربوط به اقتصاد توسعه ،پس از بررسي مبسوط علل توسعهيافتگي و توسعهنيافتگي ملل
مختلف به معنا و حوزۀ عمل توسعه ،نظريههاي رشد ،راهبردهاي توسعه از قبيل
راهبردهاي مبتني بر رشد ،اشتغال ،تجارت بينالملل و فقرستيزي پرداخته شده است و
داليل له و عليه هر يک از راهبردها با توجه به تجربۀ پنجاه سالۀ برنامهريزي در
کشورهاي در حال توسعه نقد و بررسي شده است .مسائل مربوط به تجهيز منابع مالي،
وضع مالياتها ،استقراض داخلي و خارجي ،تجهيز منابع انساني و فيزيکي ،ضرورت
آموزش نيروي انساني ،تحقيق و توسعه ،انتخاب فناوري مناسب و تثبيت اقتصادي
کشورهاي در حال توسعه و سرانجام مبحث وابستگي ،ديگر بخشهاي اين فصل را به
خود اختصاص داده است.
اين فصل با تأکيد بر چهار محوري که اسالم از طريق آنها ميتواند تأثير عمدهاي
بر رشد و توسعۀ اقتصادي کشورهاي مسلمان بگذارد ،خاتمه مييابد .اين چهار محور
عبارتاند از :يک .ارائۀ نوعي جهتگيري و بينش اجتماعي به فرد فرد کارگزاران
اقتصادي که «بينالمللي ساختن ارزشهاي اخالقي و معنوي اسالمي» پيشفرض آن به
شمار ميرود؛ دو .کاهش آگاهانه مصارف و مخارج مسرفانه به منظور تشويق و افزايش
پسانداز و سرمايهگذاري؛ سه .آزادسازي نظام پولي و مالي از وسوسهها و انتظارات
بورسبازي و چهار .استوار ساختن واسطهگريهاي پولي و مالي ،در داخل هر کشور و
در ميان کشورها ،بر اساس اصل مشارکت در سود.
.2

و

ب نکد ي -ک ک به ک هش نو

هي

ي

در فصل پاياني کتاب ضمن بررسي تاريخي نقش پول در نظام اقتصادي و تحوّل آن از
پول کاال به طال و نقره و سپس به پول اعتباري و توضيح وظايف چارگانۀ پول و
معرفي آراي بعضي از علماي اسالمي متقدم به تشريح بانکداري اسالمي (که براي اولين
بار در فصل مربوط به اقتصاد کالن مطرح شده بود) پرداخته شده است .در ارتباط با
بهره ميخوانيم که ممنوعيت بهره در اسالم داللت بر آن دارد که اعطاي وام به
نيازمندان ،که به منظور مخارج مصرفيشان صورت ميگيرد ،بايد در قالب کمک خيريه
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و کمک به همنوع بوده باشد .در مورد بخش توليدي اقتصاد ،ممنوعيت بهره کارآفرينان
را وادار ميسازد وجوه قابل سرمايهگذاري مورد نياز خود را بر اساس مشارکت در سود
و يا با استفاده از انواع اعتبارات تجاري نظير بيع مؤجل و يا خريد نسيه به دست آورند.
همچنين اعتبار مورد نياز را ميتوان از طريق قراردادهاي فروش که بهاي اجناس قبل از
موعد تحويل آنها ،دريافت ميشود (نظير قراردادهاي سلم و استصناع) و يا قرارداد
واگذاري 21تأمين کرد .در حال حاضر وجود اشکال مختلف مؤسسات واسطهگري مالي
اسالمي در بعضي از ممالک اسالمي بهترين گواه بر کارآيي نظام پولي و مالي بدون بهره
در شرايط فعلي اقتصاد جهاني به شمار ميرود.
نظام مبتني بر اصل مشارکت در سود و ساير روشهاي تأمين مالي اسالمي که
تأمين مالي را به فعاليتهاي توليدي واقعي پيوند ميدهد و بازده سرمايۀ پولي به کار
گرفتهشده را به بازده فيزيکي (توليد واقعي) بنگاه مرتبط ميسازد ،عالوه بر اينکه از
عدم ثبات ماهوي نظام تأمين مالي مبتني بر بهره به دور است ،هم عادالنهتر است و هم
کارآتر .تأمين مالي مبتني بر مشارکت در سود جريان پول نقد را در يک وضعيت
متناسب و هماهنگ نگه ميدارد؛ به اين ترتيب که مبالغي که يک کارآفرين براي تسويۀ
بدهيهايش به يک مؤسسۀ مالي ميپردازد ،هم از نظر مقدار و هم از نظر زمان پرداخت
بستگي دارد به جريان پول نقدي که از بازار به سمت بنگاه سرازير ميشود .چنين
هماهنگياي ميان دريافتها و پرداختهاي يک بنگاه توليدي در يک نظام تأمين مالي
مبتني بر بهره وجود ندارد؛ زيرا مبالغي که يک کارآفرين براي تسويۀ بدهيهايش به يک
مؤسسۀ مالي (نظير بانک) بايد بپردازد ،هم از نظر زمان پرداخت و از نظر مقدار کامالً
ثابت و از قبل تعيينشده است .در حالي که بازار هرگز تضمين نميکند و نکرده است
که وي حتم ًا مبلغ مورد نيازش را در موعد مقرر به دست آورد .اين عدم هماهنگي در
جريان دريافتها و پرداختهاي نقدي از علل عمدۀ بيثباتي و نوسانهاي اقتصادي در
اقتصادهاي غربي است.
نکتۀ قابل مالحظه ديگر آن است که گفته ميشود شاخصگذاري دستمزدها،
حقوقها ،اجارهها و کرايهها بر حسب تورم قيمتها 27از نظر کارشناسان فقهي بالمانع
است و هيچ گونه اشکال فقهياي در اين زمينه وجود ندارد .البته بايد توجه داشت اين
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گونه شاخصگذاريها که به دليل رعايت عدالت در مورد افراد با درآمد ثابت و نيز
افراد کمدرآمد صورت ميگيرد ،در صورت اشاعه و وسعت دامنه ممکن است خطر به
وجود آوردن تورم ساختاري را به دنبال داشته باشد و بنابراين ،بر تشديد هرچه بيشتر
تورم قيمتها بيانجامد .کارشناسان فقهي با شاخصگذاري وامها و سپردههاي بانکي
مخالفت کردهاند؛ زيرا وامها و سپردههاي مذکور با نرخ بهره که از نظر اسالم ممنوعيت
دارد ،بستگي کامل دارد.
اميد است اين مقاله انگيزۀ الزم را براي مطالعه و نقد علمي کتاب «آموزش علم
اقتصاد از ديدگاه اسالمي» در اساتيد و محققان اقتصاد دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي
کشور به وجود آورده باشد.
ته
 .6به منظـور بررسـي بيشـتر فـرضهـاي جزمـي و دقيـق اصـل دسـت نـامرئي بـه کتـاب
« »Leach, 2004و به منظور اطالع از داليل له و عليه هر يک از موارد شکست بـازار بـه
کتاب « »Cowen + Crampton, 2004مراجعه شود.
 .2محاسبات مربوط به تابع مطلوبيت مصرفکننـده ،تـابع عرضـۀ کـار کـارگر ،تـابع توليـد
کارآفرين ،تابع مطلوبيت يک ديوانساالر و...
 .8با توجه به استمرار تأمين نيازهاي جمعيت رو به رشد و نيز کسب منابع الزم بـراي يـک
جامعه متحد که قادر به دفاع از خود ،حفظ هويت فرهنگي خود و کمک به ساير جوامع
در نيل به همين اهداف بوده باشد ،بايد صورت پذيرد.
 .1کاالهاي عمومي ( )public goodsبه کاالها و خدماتي اطالق ميشود که به محض توليـد
به ميزان يکسان و همزمان توسط تمامي افراد جامعه مصرف مـيشـود و هـيچ فـردي را
نميتوان از مصرف آنها مستثناء ساخت .نظير دفاع ملّـي ،دفـاع منطقـهاي ،حفـظ صـلح
جهاني ،حفظ محيط زيست داخلي ،بينالمللي و جهـاني ،خـدمات سـازمانهـاي دولتـي
داخلي و سازمانهاي بينالمللي ،توليد و انتشار نوآوريهاي علمي و فني از طريق امـواج
راديو -تلويزيوني و ماهوارهاي و از اين قبيل .در شرايطي که استثناء از مصرف ممکـن و
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مقبول بوده باشد و يا مصرف آنها نيمهرقابتي باشد ،به ايـن کاالهـا« ،کاالهـاي عمـومي
ناخالص» گويند.
5. the public choice theory
1. public interest
7. self interest
3. private interest
6. maximization of votes
61. pressure groups
66. interest groups
62. logrolling
68. lobbyists
 .61که در آن بالل حبشي با سيّد قريشي برابر شمرده ميشود
65. the mainstream economics
 .61به منظور آگاهي از نظريۀ علماي علم سياست و جامعهشناختي در مورد نظريۀ انتخـاب
عمومي به دو کتاب ( )Udehn, 1996و ( )Mackie, 2003مراجعه کنيد.
 .67مدير اجرائي ،برنامهريز و تصميمگيرندۀ بنگاه
63. profit- share
66. money creation
21. central deposits
26. a fractional reserve system
 .22فرضيۀ گام تصادفي ()random walk
 .28بايد توجه داشت پيشنهاد مؤلف محترم کتاب که در جهت رعايت هر چه بيشتر عدالت
مالياتي مطرح شده است ،مبتني بر اين فرض ضمني است که مبالغ درآمدي زکات تمامـاً
توسط دولت اسالمي جمعآوري و مصرف ميشود .اين امر در مورد کشورهاي مسـلمان
اهل تسنن ممکن است مصداق داشته باشد اما در مورد کشورهاي مسـلمان شـيعه کـه از
همان ابتدا دخل و خرج زکات و خمس توسط مراجع تقليد و دخل و خرج مالياتهـاي
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متعارف توسط دولتها انجام ميگرفته است و در طي تاريخ (حتي دورۀ پس از انقـالب
،اسالمي) هرگز رابطهاي ميان اين دو قدرت دريافت و پرداختکننده وجود نداشته است
.اجراي پيشنهاد مزبور با مشکل ساختاري مواجه ميشود
21. inflation tax
25. public debt
21. leasing
27. indexing to inflation
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