
 

 

 و عدالت ي، اعتدال انسانيهعدل اال
  كريم  از منظر قرآني اقتصاد ـياجتماع

  23/3/1388: تاريخ تأييد    13/2/1388 :تاريخ دريافت
  نيا اصغر هادوي علي ____________________________________________________________

  چكيده
 است كـه    ني ا ، در اقتصاد پاسخ داده شود     عي در گستره توز   دي كه با  ي اصل يها   از پرسش  يكي

 ي هـدف كـاهش فاصـله طبقـات        ايـ  يـي  فقرزدا ي، هـدف اصـل    ست؟ي عادالنه چ  عي از توز  هدف
  ؟است )يتوازن اقتصاد(

 ي فلـسف يها فرض شي و پي فكري در مبانشهي پرسش رني باور است كه انيمقاله بر ا نويسنده  
ار  مفهوم عـدل قـر     ي فلسف لينقطه شروع را در تحل    بنابراين  .  دارد ي اقتصاد ي نظام فكر  اور ي   انديشه

بـاره   در مكتـب  كيـ  ي فكـر  يهـا    بر گستره  لي تحل ني را به بازتاب ا    يانيمهاي    مرحلهداده است و    
شـود، از     هايي كه درباره هدف اصلي در عدالت اقتصادي مي          قضاوت. پرداخته است خدا و انسان    
  . گفته متأثر است اي پيش نظام انديشه
 يو معـان  اسـت    تـوازن    ي است كـه عـدل بـه معنـا         هي فرض ني اثبات ا  يدر پ حاضر   مقاله

  بـاز  ي اصـل  ي معنـا  نيـ  بـه ا   ختيشـنا  ي هـست  ليـ  واژه مطرح است با تحل     ني كه درباره ا   گريد
ه يــ و اجتمــاع بــا ارايشناســ  انــسان ،ي در ســه گــستره خداشناســي قرآنــاتيــ ادب.گــردد يمــ 

 بـه دنبـال   ي ـ اقتـصادي   و عـدالت اجتمـاع  ي اعتـدال انـسان   ،يهـ  عـدل اال از ييهـا  برداشـت 
  .باره است ني ذهن انسان در ايبند نقش

  . فقرستيزي عدالت اقتصادي، توازن اقتصادي،  اعتدال انساني،  عدل االهي، :واژگان كليدي
                                                      

 .هنگ و انديشه اسالمي استاديار گروه اقتصاد پژوهشگاه فر.  
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  مقدمه
 سـه مفهـوم خـدا، انـسان و     توانـد  ي كه مـ عنصرهايي است از يكي، مفهوم عدل و عدالت  

 را بـه  ياسب اقتـصاد  متني رفتارهاوندي پني بر اهي دهد و با تك،وندي پ گريكدياجتماع را به    
 را  يمفهـوم عـدل و عـدالت،       دربـاره    توان ي م اي است كه آ   ني ا يپرسش اصل . ارمغان آورد 

  ؟ هدف اصلي از عدالت اقتصادي را استخراج كرد از آن، ييها  جلوهتحققكه با كرد ه يارا
 مكتب دئيـسم را مبنـاي خـود قـرار داده و              اقتصاد كالسيك در گستره خداشناختي،    

ز كمـال خـود     را پذيرفت كه در عين غايـب بـودن و بازنشـستگي كامـل، ا              ريدگاري  فآ
البته با اين استدالل كه توانسته است جهاني بيافريند كه بـدون نيـاز بـه             .برخوردار است 

 چنين تعادلي در نـزد      ،به عبارت ديگر  . خودكار به تعادل برسد   طور     به گونه دخالتي،   هيچ
اي كه خلـق جهـان بـه صـورتي كـه قابليـت          نهگو به. ي است هاين مكتب مظهر عدل اال    

مظهر چنين تفـسيري      طبيعي،  هاي    قانونسازي داشته و واگذاري آن به دست نامرئي           رها
  . استهي از عدل اال
ــد ي مــي در گــستره خداشناســيهــ برداشــت از عــدل االايــن  كــه در گــستره طلب
 تيـ عقالن. شـود   محـدود  يعـ يطبهـاي     قانون اي يعي طب نظام به   زي عدالت ن  ،يشناس انسان
 توانـد  ي كـه مـ    شـود   مي يدر انسان اقتصاد  هاي    قانونچنين   جلوه   يساز  نهيشي ب اي يابزار

 توصيه بـه عـدم مداخلـه دولـت كـه از             . برساند ها  كينظر كالس انسان را به اعتدال مورد    
اصل اوليه را در دخالت نكردن دولت در امـور مربـوط بـه                خيزد،    برمياي    انديشهچنين  

  . داند دي ميعدالت اقتصا
 بحـث   ياي زوا تمام   ،يقي تطب ي مقدمه كوتاه، قصد آن نبود كه با روش مطالعات         ني ا در

 .رديـ  قرار گ  يمستند و مستدل مورد بررس    طور     به كي اقتصاد كالس  يعدالت در نظام فكر   
ه يـ  بـود كـه بـا ارا       نيـ اكوشـش    بلكـه    ؛زيرا كه اين امر نيـاز بـه فرصـت ديگـري دارد            

 بـه   ولـه  مق نيم كه در ا   ي متوجه كن  ي بحث تي و اهم  گاهيرا به جا   مرتبط، ذهن    ييها  حدس
  .آن پرداخته شده است

و شـناختي     شده است با توجه به برخـي مبـاني معرفـت          نخست، كوشش   در مرحله   
در دومـين و سـومين      . باره مفهوم عدل برگزيده شود    شناختي، مهمترين ديدگاه در     هست
هي و اعتدال انساني باره عدل االنتخاب شده در، مفهوم اقرآنيهاي   آيه با تكيه بر      مرحله،
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باره عـدل زمـاني كامـل       پيوند ديدگاه قرآن كريم در    . گيرد مورد مطالعه و تطبيق قرار مي     
در مرحله نهايي است كه نشان . كه به عدالت اقتصادي و اجتماعي پرداخته شود  شود    مي

 مهمتـرين هـدف    دارد،باره عدل ، نگرشي كه قرآن كريم در  در پرتو وحدت    شود  داده مي 
  . استدر عدالت اقتصادي، توازن 

   عدل و عدالتمفهوم
توان گفت سه معنـاي       مي اما   استشده  گوناگوني مطرح   ناها  باره واژه عدل مع   چه در اگر

  :اي ريشه در اين سه معنا دارند گونه بهمعناهاي و بقيه است ذيل از مهمترين آن 
        :  مــورد توجــه و رعايــت قــرار گيــردافــرادتمــام  حقــوق : حقــوق ديگــران رعايــت. أ

  ؛) حقهاعطاء كل ذى حقٍّ(
 تـوان در كالمـى از امـام علـى     اين تعريـف را مـي   :هر چيز در جايگاه خود   گذاردن  . ب

  ؛)437نهج البالغه، ح( »اَلْعدلُ يضَع األُمور مواضعها والْجور يِخْرجها عنْ جِهتها«: يافت
  .اسب بين برخي اشياءتوازن و تن. ج

كـه در فلـسفه تحقـق       هايي    علتتوان با توجه به اقسام        را نيز مي  گفته    معناهاي پيش 
اي   عـدل پديـده  :تـوان گفـت   مـي حقيقت در . تمركز بخشيد مطرح شده است،اي   ديدهپ

هـاي    تعريفداشته و هر يك از      گفته    پيشچهارگانه  هاي    علتكه تحقق آن نياز به      است  
. كنـد   مـي در نظر گرفتـه و وصـف        هاي    علتيكي از اين     ديد   ديده را از  اين پ گفته    پيش

ـ   )  موضـعه  ء وضع كل شي  (  اشاره به نقش علت فاعلي     .)اعطاء كل شيء حقه   ( ه اشـاره ب
  .اشاره به علت غايي دارد) توازن و تناسب(نقش علت صوري و 

  ارتباط تنگاتنگ بين حكمت و عدل
در  .اسـت  باط تنگاتنگ بين حكمت و عدل     ارتواپسين در آشكار ساختن      معناي   اهميت

علت  در فعل خود بدون هدف و غايت نبوده و به همين             ،فاعلي كه عادل است   حقيقت  
تـوان     مـي  ، از سوي ديگر   .مداري است   زيرا كه حكمت به معناي غايت      ؛استحكيم نيز   
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 اشاعره و معتزله، استقالل يـا عـدم       هايي مانند     مكتبگفت مهمترين ويژگي عدل در نزد       
تواند اين ويژگي را نيز در برداشته         گفته مي   معناي پيش . استقالل عقل در ادراك آن است     

اي كـه ويژگـي       زيرا از آنجا كه عقل در شناسايي تحقق توازن و تناسب در پديده             .باشد
توانـد در ارزيـابي آن     بنـابراين مـي  .از استقالل برخـوردار اسـت   عدل را به همراه دارد، 
  .  احتياج به مقدمه ديگري حكم دهدنبدو  آن، بودنكومستقل باشد و بر ني

  شناسي عقل و تشخيص توازن در گستره هستي 
هـا بـر      شناخت هست . ها است    هست  شناختزمان  يكي از موارد استفاده از واژه عدل،        

رسـد بقيـه       مهمتـرين قـضيه در ايـن گـستره كـه بـه نظـر مـي                 . است عهده عقل نظري  
اين قـضيه كـه   از .  عدم امكان اجتماع نقضين است ،گردد باز ميهاي عقل به آن     قضاوت

توان با يك تحليـل منطقـي بـه سـازگاري و              مي  شود،    يكي از بديهيات ياد مي    صورت    به
بـا توجـه بـه      . هـا ارجـاع داد      ناسازگاري و به عبارت ديگر توازن يا عدم توازن شناخت         

 زماني كه فرد قضاوت    مثال،   طور  به. باره نتيجه گرفت   ا در اين   استقالل عقل ر   ،بداهت آن 
اي كـه در    گانـه   هـاي چنـد      در همان زمان با توجه به وحدت       ؛كند كه خورشيد هست     مي

 عقـل ايـن   .كند كـه خورشـيد نيـست     قضاوت مي  شود،  بحث اجتماع نقيضين مطرح مي    
 و با تكيـه بـر بـداهت بطـالن ايـن ناسـازگاري،             كرده  ناسازگاري و عدم توازن را درك       

  .كند ن يكي از نقيضين يقين مي بر بطال كم دست
   باشـد،  هر چيز در جايگاه خود    گذاردن   اگر در اينجا عدل به معناي        ،به عبارت ديگر  

ديگـر گـاهي بـه علـم يـا      ي  تشخيص جايگاه هر چيزي و نيز ارتباط اين جايگاه با اشيا          
عقـل در آنهـا نقـش      تجربـي هـستند يـا   ، بسياري از ايـن علـوم  .علوم ديگري نياز دارد 

 كنـد،  طالعات مربوط به موضوع را كسب مي      اما فرد پس از اينكه تمام ا      . قاللي ندارد است
سازگاري آنها  ناباره سازگاري و    كند و در  رسد كه بايد آنها را ساماندهي         اي مي   به مرحله 

. ؛ در اين مرحله است كه عقل از استقالل كاملي برخوردار است           كندبا يكديگر قضاوت    
هاي   مفهومبر اينكه دربردارنده    افزون  فهوم توازن در واژه عدل      تكيه بر م  علت،  به همين   

  . استشناسي برخوردار   از بنيادي معرفت ديگر است،
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  گذاري عقل و تشخيص توازن در گستره ارزش
گذاري رفتار اختياري كه به عهده عقل عملي اسـت، از مهمتـرين موردهـاي                 گستره ارزش 

صـورت يكـي از       يـز حـسن و قـبح عـدل بـه          در ايـن گـستره ن     . استعمال واژه عدل است   
اكنون بايـد بـا تحليـل منطقـي نـشان داد كـه              . هاي بديهي عقل مطرح شده است       قضاوت

  . كند طور مستقل به حسن و قبح آن قضاوت مي يك از معناهاي عدل است كه عقل به كدام
ل در  هايي از قضاوت اشاره دارد كه عق        رسد هر يك از معاني ديگر، به مرحله         به نظر مي  

اي است كه عقل  گونه  در حالي كه مفهوم توازن به آن از استقالل هميشگي برخوردار نيست،
طور مثـال، فـردي را در         به. در اين مرحله از استقالل بيشتري و بلكه كاملي برخوردار است          

در يكي از آنها حقـي  . نظر بگيريد كه در يك زمان دو پديده گوناگون برايش رخ داده است           
در ديگـري، وي حقـي را از        . كنـد   ايع شده است و وي به پليدي آن قضاوت مـي          از وي ض  

كند كه از خـوب بـودن    اي را اختيار مي  اما در انتخاب خود گزينه      ديگري ضايع كرده است،   
 درباره عدم توازن رفتاري اين       طور مستقل،   در اين صورت است كه عقل به      . آن حاكي است  
  . كند قالل عقل در اين مرحله بروز ميدر حقيقت است. كند فرد قضاوت مي

شناسي پنهان اسـت   توان گفت كه اگر در مفهوم عدل اين اصل معرفت    به اين ترتيب مي   
  . معناي توازن بهترين گزينه است طور مستقل عمل كند، كه عقل در تشخيص آن بايد به

اسـت،  دي عدالت اقتصادرباره اي  چنين نظريهمؤيد آيا قرآن كريم اينكه اكنون پاسخ  
  ،  مستقيم به اين مطلب پرداختـه شـود       طور     به از اينكه پيش  . شود  از ديد قرآن بررسي مي    

مفهـوم عـدل را در دو       بـاره،     ني نظري ديدگاه قرآن كـريم در ايـن        مباروشن شدن   براي  
  . كنيم شناختي بررسي مي گستره خداشناختي و انسان

  يه االعدل
در سـه گـستره مهـم        هي،الت در افعال اال   اسالمي، ظهور ويژگي عد   هاي    آموزه مطابق

عدالت تكويني، نظام آفـرينش       محور .استكرده  تكوين، تشريع، جزا و پاداش تجلي       
كند و سراپاي آن موزون و متعادل         كه در جهان، تعادل حكومت مي     به اين معنا    . است

 كامـل رعايـت شـده اسـت       طـور     بـه  و تعـادل     سـب بوده و در تركيب اجـزاي آن، تنا       
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اختيـار انـسان نقـشي نداشـته و          در   هي در اين شاخه از عدل اال      .)18،  )3 (انعمر آل(
چنين تعادلي در نظام رفتاري . است در جهان     بروز ويژگي تعادل عمومي    ورد آن، ادست

 جنبه تكويني و طبيعي اين نظام بهاين برداشت حقيقت در . انسان نيز قابل طرح است    
  .رج استپردازد كه جبري و از اختيار بشر خا مي

 وضع ،در نظام جعلمتعال كه خداوند به اين معنا است  تشريعي پروردگار، عدالت
 اين .)35 :1372 مطهري،(  است  عدل را رعايت كرده   ، همواره اصل  ها  قانونو تشريع   

و جعل  ها    تكليفدر وضع   متعال   خداوند   ،از يك سو  . گوناگوني دارد هاي    امر بازتاب 
 و در ي نكـرده  فـرو گـذار  ،ل انـسان در گـرو آن اسـت   كه سعادت و كمـا  هايي    قانون
 هيچ انسانى را بـه عملـى   ، از سوى ديگر.)25، )57 (حديد( باره فرستادگاني دارد  اين

 233،  )2 (بقره؛  62،  )23 (مؤمنون( سازد  مكلف نمى  ،ستي ا كه بيش از استطاعت و    
هـا و   كليـف چنين است كه ت  اين،بازتاب سوم از عدالت تشريعي). 42،  )7 (اعراف و

 وسيله پيامبران بر مردم فرستاده شده است، براساس عدل و داد            هدستورهاي وي كه ب   
 شـريعت   ،بنـابراين  )42،  )5 ( مائـده  ؛90،  )16 (نحـل ؛  29،  )7 (اعراف( استوار است 

  . عادالنه استگفته، پيشهى به هر سه معناى اال
سانى به سبب تكليفى كه     نيز از يك سو اقتضا دارد كه هيچ ان          جزايي پروردگار،  عدالت

 عـدل جزايـي     ، از سوي ديگـر    .)15،  )17 (اسراء(  مجازات نشود  ، ابالغ نشده است   يبه و 
 جـزاى هـر انـسانى را        ،در مقام پـاداش و كيفـر بنـدگان خـود          متعال  طلبد كه خداوند      مي

. )9 و 89، )27 ( نمـل ؛84،  )28 ( قـصص  ؛160،  )6 (انعـام ( متناسب با اعمالش مقرر كند    
كه مجمـوع دنيـا و آخـرت        است  طور كامل قابل تصور       تناسب زماني به   ن توازن و  البته اي 

  .)9 و 8، )7 (اعراف( صورت نظام به هم پيوسته در نظر گرفته شود به
هي، توازن عمومي است كه در چگونگي تجلي ايـن         هاي ديگر عدل اال      از جلوه  يكي

گانـه    هـاي سـه     ز جلـوه  كه بـه يكـي ا        در صورتي  .استهي برقرار   سه شاخه از عدل اال    
ترديـد ترسـيم    بي يا تبيين متناسب و هماهنگي از آن مطرح نشود،        گفته توجه نشود      پيش

اسالمي هاي    آموزهدهد كه چگونه      نشان مي حاضر  مقاله  . استپذير    توازن عمومي خدشه  
  .بوده استكامياب ه اين توازن عمومي يدر ارا
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  يقتصاد اي رفتارهامي در تنظيه از عدل االهايي جلوه
 يهـ  كه از عـدل اال ي بر برداشتهي با تكمي كه چگونه قرآن كر   شود ي نشان داده م   نجاي ا در

 نمونـه   يـك  بـه    نجـا ي پرداخته است البته فقـط در ا       ي رفتار اقتصاد  ميمطرح شده، به تنظ   
  .كند باز ي قرآنيها  برداشتگري دي را براي روزنه مناسبتواند يكه م پرداخته شده است

دفاع كه از كاالهـاي عمـومي       مانند  هاي خاصي     تصادي در زمينه   اق گيري  تصميم
 محـدود اقتـصاد     ي ابـزار  تيمعمول بخش خصوصي اگر دچار عقالن     طور    است؛ به 

علـت  به  است؛  مدت زودگذر منحصر      شده باشد كه در منافع مادي كوتاه       يكيكالس
 نـشان    بخش از خود   يناي براي فعاليت در ا      ها، انگيزه   سودآور نبودن اين موقعيت   

در اقتصاد كالسيك با مشكل مهمـي       گونه كاالها    ني ا ديتولعلت   ني به هم  .دهد  نمي
توجه به عـدالت جزايـي      . رو است كه مشكالتي را دارد       به نام سواري مجاني روبه    

بـه  كـه قـرآن كـريم از آن         باره  انگيزه در اين    پديدساختن  تواند براي     پروردگار مي 
  :مي داشته باشدكند، تأثير مه انفاق ياد ميعنوان 

»                       و كُموـدع و اللَّـه وـدع ونَ بِـهبلِ تُرْهالْخَي نْ رِباطم ةٍ ونْ قُوم تُمتَطَعا اسم موا لَهدأَع و
           نْ شَيقُوا مما تُنْف و مهلَمعي اللَّه مونَهلَمال تَع هِموننْ دآخَرِينَ م    بِيلِ اللَّهي سف ء  إِلَي فوي كُم  و 

  ).60، )8(انفال (» أَنْتُم ال تُظْلَمونَ
، گيـرد   كار رفته است، مفهوم وسيعى را در برمـي        ه  صورت نكره ب   كه به » ء شيى «كلمه

 نيروى منطق يا هر سرمايه ديگـرى را         ، قدرت فكرى  ،يعنى هر چيزى اعم از جان و مال       
 در برابر دشمن انفاق كنيـد، از خـدا پنهـان            در راه تقويت بنيه دفاعى و نظامى مسلمانان       

و أَنْـتُم  «در تفسير جملـه    . دهد  داشته و به موقع به شما مى       وظنخواهد ماند و آن را محف     
انـد كـه جملـه عطـف بـه جملـه        نيز برخي از مفسران ايـن احتمـال را داده     » ال تُظْلَمونَ 

ان فراهم سازيد، آنها از حمله      باشد، يعنى اگر نيروى كافى براى مقابله با دشمن        » ترهبون«
اين ظلـم و  بنابر ؛ به شما نخواهند داشت    ردنى بر ستم ك   يكنند و توانا   به شما وحشت مى   

 در ايـن صـورت آيـه        .)229،  7،  1374شـيرازي،    مكـارم ( شود ستمى بر شما واقع نمى    
پـذيري   و به اين وسيله ريسكاست  عدالت جزايي پروردگار در اين دنيا  نمودگفته    پيش
را اثـر   تواند اين     اين امر در تنظيم رفتارهاي اقتصادي مي       .كند  ميكنندگان را جبران      انفاق

يابي بـه برخـي از ايـن          دستعلت  ، به   گفته  پيش كه فرد با اطمينان به فرايند        اشدداشته ب 
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  :پرهيزد ميو از سستي ها شده دستاوردها، پذيراي خطر
»    م بِالَّيلَهوقُونَ أَمنفينَ يالَّذ                  فال خَـو و هِـمبر نـدع مـرُهأَج م ةً فَلَهـيالنع ا ورارِ سالنَّه لِ و

  ).274، )2(بقره (» علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ
كننـد، مزدشـان نـزد       آنها كه اموال خـود را شـب و روز، پنهـان و آشـكار انفـاق مـى                  «

    .»شوند مگين مىست، و نه غ انه ترسى بر آنها پروردگارشان است،
رُهم عنـد ربهِـم       لَ«جمله   أَجـ م دارد، بـه   اشـاره  كـه بـه عـدل جزايـي پروردگـار         » هـ 

 نزد پروردگار محفوظ است تا بـا اطمينـان           آنها دهد كه پاداش   كنندگان اطمينان مى   انفاق
  ندارد زيرا چيزى كه نزد خدا است خطر نابودى و نقصان          خاطر در اين راه گام بردارند،     

آنها را  متعال  كه خداوند   دارد  ممكن است به اين اشاره      ) ارشانپروردگ(بلكه تعبير ربهم    
 نيز اشـاره » و ال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ      «جمله  . افزايد دهد و بر آن مى     پرورش مى 

 و حـزن و   امور آينده   درباره  » خوف« زيرا   .كه آنها هيچ نوع نگرانى نخواهند داشت      دارد  
كننـدگان در     با توجه به اينكـه پـاداش انفـاق         اين بنابر . است به امور گذشته   درباره   اندوه

پيشگاه خدا محفوظ است، نه از آينده خود در رستاخيز ترسى دارند و نه از آنچه در راه    
به عبارت ديگر، آنها ترسـى از فقـر، كينـه،           . دهند اند، اندوهى به دل راه مى      خدا بخشيده 
  ).319، 2: 1374شيرازي،  مكارم( ، ندارنداند دن و آنچه انفاق كردهش ونبخل و مغب

  ي انساناعتدال
 مفهوم عـدالت را دربـاره رفتارهـاي          دنبال پاسخ به اين پرسش هستيم كه قرآن كريم،          اكنون به 

انساني چگونه مطرح كرده است؟ آيا در اينجا نيز مفهوم توازن را القا كرده است؟ براي پاسـخ                  
. ش، مناسب است كه الگوي مطلوب انـسان در فرهنـگ قرآنـي را شناسـايي كـرد                 به اين پرس  

انـسان كامـل،    . هاي انـسان كامـل اسـت       الگو، رديابي ويژگي  اين   روش براي شناسايي     بهترين
هر بايد در    ين،افزون بر ا  . داردبراي انسانيت   را   الزم   هايانسان نمونه و وااليي است كه عنصر      

تـوان ادعـا كـرد كـه         ترتيب مي به اين   . باشدبااليي داشته   لوص  خگفته    عنصرهاي پيش يك از   
. دهـد  هاي ذهني را نشان مي     دست آمده از ساخته    انسان كامل، نوع انتزاعي است كه الگويي به       

 عينـي و    يهاي ذهني، ما به ازاي خارجي دارد و حتـي يـافتن ايـن مـا بـه ازا                   البته اين ساخته  
  . )231: 1382نيا،  هادوي (شود ميگفته  پيش عملياتي، سبب اطمينان و تأييد الگوي
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هـا كـه بنگـريم،       ها و مذهب   هاي فكري و فلسفي، آيين     ها، نظام   هر يك از فرهنگ    به
كامل را اصطالح انسان . )132: )الف (1372مطهري، ( يابيم ردپايي از انسان كامل را مي
  بـه كـار بـرد      الـدين عربـي    بار در قرن هفـتم هجـري محيـي         در ادبيات اسالمي نخستين   

كنـد،   هاي قرآني كه بر مفهوم انسان كامل اشاره مـي          يكي از واژه  . )20: 1373مطهري،  (
 هـا بـه خداونـد      اي از انـسان    شـدن عـده     منسوب .)63،  )25(فرقان  ( عباد الرحمن است  

نشان دارد كه سـزاواري ايـن نـسبت را بـه ارمغـان آورده                هاي خاصي  ، از ويژگي  متعال
اند از آنجا كه رحمان اسم خاص براي خداوند          مفسران مدعي شده  افزون بر اين،    . است

نوعي تخصيص و تفضيل را در نظـر داشـته       گفته    پيشاست، قرآن كريم در اضافه      متعال  
ايـن آيـه و      .)416،  6: 1336كاشـاني،   ؛  281،  3: 1369سـبزوارى،    واعظ كاشفي ( است
بـه  برخي كند كه   اشاره مي  ويژه عباد الرحمن  هاي    صفتبعد به دوازده صفت از      هاي    آيه

جنبـه    قسمتي نيـز   . مرتبط هستند  اي اجتماعي  هاي اعتقادي و برخي اخالقي و پاره       جنبه
  .جمعي است ،فردي و بخش ديگر

  مهمترين ويژگي رفتارهاي اقتصادي انسان كامل

گونـه   ايـن هـا     آيـه  رفتارهاي اقتصادي انسان كامل از ديدگاه ايـن          يژگيترين و  مهم
  :مطرح شده است

  ).67، )25(فرقان (» و الَّذينَ إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا و لَم يقْترُوا و كانَ بينَ ذَلك قَواماً «
دو،  بلكه در ميان ايـن  ،كنند  نميگيرى و كسانى كه هرگاه انفاق كنند، اسراف و سخت     «

  .»حد اعتدالى دارند
 ازهـاي خـود يـا ديگـران اسـت         كـردن و بـذل مـال بـراي ني           به معناي هزينـه    انفاق

اعم كه  توان گفت     ترتيب مي به اين   . )268،  14: 1398؛ نجفي،   1404،    همداني حسيني(
در تفـسير   . استاز انفاق اصطالحي بوده و با مصرف در اصطالح اقتصادي آن مترادف             

 مفسران سخنان گوناگوني دارند كـه روح         هستند، اسراف و اقتار كه نقطه مقابل يكديگر      
اينكه اسراف آن است كـه بـيش از حـد و در غيـر حـق و                  . گردد مي ه يك امر باز   همه ب 
 آن اسـت كـه كمتـر از حـق و مقـدار الزم بـوده باشـد                 نيـز    اقتـار    .شـود جا مصرف    بي
ـ نيز به معناي حد وسط و   كلمه قوام ـ به فتح قاف .)152، 15: 1374شيرازي،  مكارم(
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 بين  جملهعناي مايه قوام هر چيز است و        به م » قاف«معتدل است و همين كلمه به كسرِ        
؛ 77 و 74، 17 : 1419اهللا،  فضل؛ 499، 12: 1414، منظور ابن(متعلق است  ذلك به قوام

كننـد و   اين معناي آيه اين است كه بندگان رحمان انفاق مي       بنابر. )507،  7  :تا  بيطوسى،  
در يك تمثيـل،      ادقامام ص . انفاقشان همواره در حد وسط و ميان اسراف و إقتار است          

ريزه را    از سنگ  اي قبضهوي  . كنند  ميبين سه حالت اسراف، اقتار و قوام مقايسه مناسبي          
اي از آن فـرو نيفتـاد،        اي كـه هـيچ دانـه       گونه و آن را در دست مبارك فشردند، به       گرفته  

. كتاب خود از آن ياد كرده است      در  متعال  اين رفتاري است كه خداوند      : سپس فرمودند 
بعد . اي كه هيچ ريگي در آن باقي نماند  گونه به كامل باز كرد،  طور     به گاه دست خود را   نآ

اي گشود   گونه ديگر از ريگ برداشته و دست را به       اي   قبضه.  نيز اسراف است   اين: فرمود
 اين قوام و حـد وسـط      : كه مقداري از ريگ ريخت و مقداري در آن باقي ماند و فرمود            

  .)152، 15: 1374شيرازي،   مكارم؛147 ،4: 1415بحرانى، (است 
 بـه آن اشـاره       حد وسط و ميانه در گستره مصرف كه در اينجا بـا واژه قـوام               رعايت

  :استشده گونه ديگري مطرح  شده، در آيه ذيل به
»فْوقُونَ قُلِ الْعنفا ذَا يسئَلُونَك مي 219، )2(بقره (» و.(  
  .»از مازاد نيازمندى خود:  بگوپرسند چه چيز انفاق كنند؟ و از تو مى«
 از امـام صـادق    روايتـي   در   . اينجا به جاي واژه قوام از عفو استفاده شده اسـت           در

  .»العفو الوسط«: آمده است كه فرمود
بنابراين، اين آيه نيز كه درباره انفاق يا         .»حد وسط است  ) گفته  پيشدر آيه   (منظور از عفو    «

  .)29، )17 (اسراء (استكرده روي تأكيد  ا ميانه، بر ويژگي اعتدال ياستهمان مصرف 

  اعتدال توزيعي 
البتـه در اينجـا از    اسـت، شـده   گستره توزيع نيز ويژگي اعتدال در قـرآن مطـرح     در

  : استفاده شده استيواژگان ديگر
ا الْكيـلَ و الْميـزَانَ      و ال تَقْرَبوا مالَ الْيتيمِ إِال بِالَّتي هي أَحسنُ حتـي يبلُـغَ أَشـده و أَوفُـو                 «

بِالْقسط ال نُكلِّف نَفْساً إِال وسعها و إِذَا قُلْتُم فَاعدلُوا و لَو كانَ ذَا قُرْبي و بِعهـد اللَّـه أَوفُـوا                   
 كمصاكُمذَلتَذَكَّرُونَو لَّكملَع 152، )6(انعام (»  بِه.(  

سـنجند و وفـا       از نظر حجم بـا آن مـي        كيل به معناي مقياسي است كه متاع را        كلمه
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 و  332،  15: 1374شـيرازي،    مكارم( ست كه آن را كم نگيرند      ا كردن به كيل به اين معنا     
چيـزي اسـت     ميزان نيز كه در اصل موزان بوده به معناي آن         . )468،  5: 1375طريحى،  

اين هـر   بنابر .شود  كه براي رعايت انصاف در هنگام ارزيابي و سنجش از آن استفاده مي            
ـ    ي اما ميزان در سنجش    هستندگيري و سنجش اشيا       دو ابزاري براي اندازه    كـار   ه آنهـايي ب

استفاده موردهايي  گيري وزن آنها متكي است و كيل در          بر اندازه رود كه سنجش آنها       مي
  .شود كه ارزيابي آنها به اموري غير از وزن مانند حجم آنها باشد مي

اسـت   كـردن بـه عـدالت بـدون اجحـاف       ل بـه قـسط نيـز عبـارت از عمـ           ايفاء
اين آيه  كه  توان گفت     ميگفته    پيشبا بررسي واژگان    . )376،  7 :1417ى،  يطباطبا(

 اما از آنجا كه هر قدر انـسان در          .به رعايت اعتدال در گستره توزيع پرداخته است       
گيرد كه سنجش آن    ب باز ممكن است خطاي كمي صورت        ،پيمانه و وزن دقت كند    

  :كند  به دنبال اين جمله اضافه مي. و ترازوهاي معمولي امكانپذير نيستاه با پيمانه
  .»ال نُكلِّف نَفْساً إِال وسعها«
  . »كنيم مقدار تواناييش، تكليف نمىه هيچ كس را، جز ب«

ايفـاء بـه قـسط يـا رعايـت اعتـدال در گـستره توزيـع                 ،  در انتهاي آيه  شود    مي چنانكه مشاهده   
دهـد كـه      اين امر نشان مي   . در نظر گرفته شده است    » ايفاء به عهد اهللا   «هاي    اقمصديكي از   صورت    به

بـه  بـاور   بـا   حقيقـت   در   .گـذارد اثر ب چگونه مباني خداشناسي در رفتار اقتصادي انسان ممكن است          
كه رعايـت اعتـدال     شود    ميعهدي برقرار     پيمان و  وند متعال توحيد و توجه به آن، ميان انسان و خدا        

: ماننـد توانـد بـر امـوري         تحقق اعتـدال مـي    . دهد  وزيع، يكي از بندهاي آن را تشكيل مي       در گستره ت  
استوارترين مبناي كه قرآن كريم نيـز در         اما   باشدمتكي  رعايت وجدان فردي يا قراردادهاي اجتماعي       

 در  بر واژه قـسط كـه      افزون   . است وند متعال ، توجه به رابطه انسان با خدا      كند  مي آن اشاره    بهاين آيه   
 قـرآن كـريم بـراي القـاي     .كند مي، بر ويژگي اعتدال در گستره توزيع اقتصادي داللت   ها  آيهبرخي از   

؛ 797،  2 : 1373الهيجـى،   ؛  35،  )17 (اسـراء  (اسـت كـرده   هم اسـتفاده    » قسطاس«اين پيام از واژه     
  ).363، 10 :1417ى، يطباطبا و 113، 12 : 1374شيرازي،  مكارم

  ال انساني حرمت كم فروشي و اعتد
كه برخي از پيامبران بـراي گـسترش        است  اي    گونه  اعتدال در گستره اقتصادي به     اهميت

از اعتدال در اين گستره     پرهيز  اين رفتار در جامعه و مبارزه با آفت كم فروشي كه همان             
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  :اند باز داشتهند و قوم خويش را از آن ا كرده، قيام است
ن             و إِلي مدينَ أَخَاهم شعيب    « نَـةٌ مـيتْكم بـاءج قَد غَيرُه نْ إِلَها لَكم مم وا اللَّهدبمِ اعقَواً قَالَ ي

                    ـدعضِ بوا فـي األَردال تُفْـس و مهاءخَسوا النَّاس أَشـيال تَب يزَانَ والْم لَ وفُوا الْكيفَأَو كمبر
اإِصلَحإِن كنتُمه خَيرٌ لَّكُم كمينَ ذَلنؤْم85، )7(اعراف (»  م.(  

 در ميـان آنهـا      .مدين، از شهرهاي شام بوده و مردمي تجارت پيشه و مرفه داشت           
اينكـه از   . ج بـود  يرا كاملطور    بهفروشي در معامله     پرستي و همچنين تقلب و كم      بت

فروشي و نقص در كيل و ميزان را نام برده، داللت بر             كمويژه  گناهان قوم،   تمام  ميان  
اند بـه    كرده كه اين گناه در بين آنان شيوع بيشتري داشته و در آن افراط مي              دارد   اين

و الزم بوده كه    است  آن روشن شده بوده     اثرهاي سوء   گير و    حدي كه فساد آن چشم    
 از هـر دعـوتي آنـان را بـه تـرك ايـن گنـاه دعـوت كنـد         پـيش  داعي به سوي حق،   

، البته ظلـم و     استكردن   ي كم ابه معن ر اصل   ، د بخس .)377،  10 :1417ى،  يطباطبا(
اصـفهانى،   راغـب ؛  221،  1 : 1402مصطفوي،   (لوازم آن مطرح است    صورت   ستم به 
 حـق كـسي     يعني .؛)32،  5 : 1363 ميبدى،    و 164،  5 : 1419اهللا،    فضل؛  110: 1412

اى  گونـه  ين آمدن از حد، به    يطور كامل نپرداختن و كم گذاردن حقوق افراد و پا          هرا ب 
چگونگي طرح مبـارزه    . )250،  6 : 1374شيرازي،   مكارم(شود  ظلم و ستم    اعث  بكه  

 اين آيه و    ،اين پيامبر با پديده دور شدن اكثر افراد قومش از اعتدال در گستره توزيع             
 نيـز نـشان   )182 ـ  184، )26( و شـعراء  85، )11(هـود   (ديگـر هـاي   از آيهبرخي 

شناسـي قـرآن      مبناي انسان صورت    كه به در كنار توحيد عبادي     مسئله  دهد كه اين      مي
ايـن  حقيقت  در  . شود  فلسفه آفرينش انسان تعيين شده است، مطرح مي       درباره  كريم  

بـر   افـزون    .حاكي اسـت  اعتدال  مسئله  گزينش از اهميت مبناي خداشناسي در طرح        
هـي و پيـامبران وحيـاني در تحقـق          دهد كه وحي اال     نشان مي گفته    هاي پيش   آيهاين،  

  .توانند مؤثر باشند ياعتدال م

  اعتدال انساني در گستره توليد
هاي مصرف و توزيـع، بخـش         بر گستره گفته افزون     هاي پيش   آيهتوان گفت      سويي مي  از

ويژگي اعتدال را در تمام رفتارهاي اقتـصادي مطـرح    به اين   و  هستند  توليد را نيز شامل     
ـ     زيرا رفتارهايي كه در اين بخش صورت مي        .كنند  مي ه دو قـسمت عمـده تهيـه        پذيرد ب
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بايـد  هـا     كننـده در تهيـه داده      توليد ،مطور مسلّ  هب. شوند   تقسيم مي  ها  دهه ستا يارا و   ها  داده
شـد   بنابراين انفاق به معناي عامي كـه مطـرح           .كندبخشي يا تمام سرمايه خود را هزينه        

مات نزلـه توزيـع كاالهـا و خـد     هـا نيـز بـه م        ه سـتاده  يـ ارا .استگونه رفتارها    شامل اين 
گفتـه    هـاي پـيش     آيهتوان گفت     اين مي بنابر .داردكه در بخش توزيع جا      است  شده  توليد

  .گيرد برمي تمام رفتارهاي بخش توليد را نيز در

  فراگيري ويژگي اعتدال انساني

 توجه داشت اهميت ويژگي اعتدال براي الگـوي انـساني كـه قـرآن كـريم مطـرح                   بايد
چنانكـه در بررسـي      .ي اقتصادي اختـصاص نـدارد     ، عموميت داشته و به رفتارها     كند  مي

هاي رفتاري نيز در نظـر        ، قرآن اين ويژگي را در ديگر جنبه       شدواژه عباد الرحمن اشاره     
يكي از واژگاني كه قرآن كريم براي اين معناي عام از اعتدال             .كرده است گرفته و تأكيد    

  :است» قصد«، كردهاستفاده 
ن                   و لَو أَنهم أَقَاموا التَّ    « مـ و هِمقن فَـو ألَكلُـوا مـ بهِـمن را أُنزِلَ إِلَيهِم مم االنجِيلَ و اةَ ورو

  ).66، )5(مائده (» تحت أَرجلهِم منهم أُمةٌ مقْتَصدةٌ و كَثيرٌ منهم ساء ما يعملُونَ
 بر آنها نـازل شـده       و اگر آنان، تورات و انجيل و آنچه را از سوى پروردگارشان             «

جمعـى از آنهـا،      پا دارند، از آسمان و زمين، روزى خواهنـد خـورد،           بر ]قرآن[= 
  .»دهند بيشترشان اعمال بدى انجام مىاما رو هستند،  معتدل و ميانه

اسـت  قَصد به معناي پيمودن راه ميانـه و دوري از افـراط و تفـريط                 اقتصاد از ريشه  
ــصد همچنــين بــر اعتــدال و ميانــهمــاده . )738، 2: 1367، طبرانــى( روي در هنگــام  قَ

و » قَـصد «چـه افعـال عربـي    گرالبته از نظر زبان . كند اختصاص روزي و نفقه داللت مي   
فعـل دوم بيـشتر بـار مـادي و           اسـت امـا      گزيدنبر دو به معناي راه ميانه را        هر» اقتَصد«

داللـت دارد   ر امـور مـادي      بـودن د   بلكه متعادل » بودنناقتصادي را دارد و بر زياد و كم         
توان گفـت كـه واژه       بنابراين مي . )189،  5: 1414 زبيدي و   353 ،3: 1414منظور،   ابن(

  . )38، 6: 1417ى، يطباطبا( اعتدال است روي و ميانه اقتصاد در زبان عربي به معناي
شود مهمترين ويژگي در رفتارهاي انساني، اعتـدال يـا            به اين ترتيب مالحظه مي    

اي است كه     گونه  اهميت ويژگي اعتدال از ديدگاه قرآني به      . خشي به آنها است   ب  توازن
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فـرض    صـورت پـيش     هاي خود از آن بـه       پردازي  برخي اقتصاددانان مسلمان در نظريه    
ضـوابط اسـالم    يكـي از    به صورت   را   اعتدال در انفاق     ، سعد مرطان  .اند  استفاده كرده 

 احمـد عـواد محمـد       ).108 :1420سـعد مرطـان،      (كنـد   مـي  مطـرح درباره مصرف   
صـورت يكـي از       بـه حرمت تقتير و لزوم اعتدال      از  در نظريه مصرف خود،      الكبيسي

 محمد عبدالمنعم عفر  ). 264 : 1408كبيسى،  ( كند  ياد مي ها براي مصرف     محدوديت
تنظـيم مـصرف،    هـاي     قاعدهدر بين   » مصرف مسلمان و عقالنيت اقتصادي    «فصل  در  

اشـاره كـرده   ، بـوده اال يا خدمتي كه مضرّ و غيـر مفيـد   به اعتدال و تحريم مصرف ك    
كننده در   رفتار مصرف نظريه  استاد عفر، درباره    ). 211 :1409،  عبدالمنعم عفر ( است

كـرده و   يعني موازنه بين دنيا و آخرت را مطرح          اسالمي قاعده موازنه  طبيعي  ديدگاه  
دهـد   قـرار مـي   عتـدال اين قاعده، فرد را در بهتـرين حالـت يعنـي ا      كه   كند  اشاره مي 

تـابع  «خـان در مقالـه       فهـيم ). 138: 1375،  سيزده دانـشمند و اقتـصاددان مـسلمان       (
رفتـار  صورت شرط بـراي       ، مراعات اعتدال را به    »مصرف كالن در چارچوب اسالمي    

  ).84: همان (گيرد عقاليي مورد نظر اسالم را با توجه به شرايط ذيل در نظر مي

  ل انسانيتفاوت نگاه قرآني به اعتدا

ـ              اهميت حـد وسـط    ه   دادن به اعتدال به فرهنگ قرآني اختصاص نـدارد، بلكـه در نظري
  :باور داشت كهارسطو . ارسطويي كه به نظريه اعتدال طاليي شهرت يافته نيز آمده است

: داردهر يك از اين قوا سـه حـد          . شهويه، غضبيه و عاقله   : داردنفس انسان سه قوه     «
و ) پاكـدامني (، عفـت    )حرص و آز  (گانه شره    سههاي    صفت. افراط، اعتدال و تفريط   

 هبه ترتيب حد افراط، اعتـدال و تفـريط در قـوه شـهوي             ) حركتي سستي و بي  (خمود  
به ترتيب به حد افـراط،      ) ترس( ، شجاعت و جبن   )باكي بي(تهور  هاي    صفت. هستند

مـت،  ، حك )يلهمكر و ح  (اعتدال و تفريط قوه غضبيه مربوط است و سه صفت جربه            
هـر يـك از     . دارند حد افراط، اعتدال و تفريط قوه عاقله را بيان مي         ) كودني(و غباوه   

. شـوند   شمرده مي ، رذيلت و حد وسط هر يك فضيلت         ها  قوهدو حد افراط و تفريط      
» شـود  از مجموع سه صفت حكمت، شجاعت و عفت، صـفت عـدالت حاصـل مـي               

  .)2 الف 1107 و 36 ب 1106: 1378 ارسطو،(
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  :، بايد به دو نكته اشاره شودشدهاي قرآني مطرح  مقايسه اين نظريه با آنچه كه از آموزهاما در 
آخرتي و سعادت ابدي انسان توجـه و اعتنـايي          زندگي  هاي معنوي و     نظريه ارسطو به جنبه   . أ

و نيازهـاي مـادي و معنـوي        بعـدها    در حالي كه از ديدگاه قرآن كريم انـسان           .نكرده است 
است سعادت ضرور   رسيدن به   و پرداختن به برخي از آنها براي امكان بقا و           دارد  گوناگوني  

يابنـد    تأمين اين نيازها در مقام عمل با يكديگر تزاحم مي          موردها در بسياري از     في،و از طر  
رسـيدن  به همين سبب، براي     . طور كامل برآورد    نيازها را به  تمام  توان در عمل،     و ناچار نمي  

 مربوط هستند، شـناخت و      ش را كه به انسانيت    ش، بايد نيازهاي اصيل   به سعادت واقعي انسان   
كند،  انسان هموار ميهاي  فضيلت نيازها را نيز تا حدي كه راه را براي كسب            گربرآورد و دي  
، مانع وصول بـه سـعادت       گفته  پيشتوجهي به نيازهاي     پيمودن راه تفريط و بي    . فراهم آورد 

روي در پـرداختن بـه آنهـا، مـزاحم        افـراط و زيـاده     از سوي ديگـر،   . شود حقيقي انسان مي  
   ؛شود پرداختن به نيازهاي اصيل انساني و مانع كمال حقيقي وي مي

اما از ديدگاه قرآن كريم عقل به تنهـايي         . كند حد وسط را عقل تعيين مي     باور دارد كه    ارسطو  : ب
  : استيازمند وحي در تعيين مرزهاي آن ناما تواند به اهميت اعتدال پي ببرد  گرچه مي

عـالم  عـاقالن   چون شناختن نقطه وسط و اعتدال در امور كه مطلوب شـارع و تمـام                 «
است، مقدور هر كسي نيست و به وضع قانون صحيح محتاج اسـت و نخـستين شـرط               

گذار اين است كه به حد وسط عارف باشد و عالم به طبـايع موجـودات و تميـز                    قانون
 حقيقـي اسـت كـه از طـرف         ،تـدال و آن اع  كند  عات  عدل و تساوي حقوق مردم را مرا      

 .شـود تواند مقنّن قانون عدل      پيش خود نمي  انسان   اين است كه     .شود  ميوحدت صادر   
زيرا كه طبيعت وي منسوب به كثرت است و از كثرت، امر واحد يعني قانوني عـدل و                  

ونـد  بايـد خدا  گـذار    قـانون : گـوييم  مي اين است كه     .مساوات هرگز صادر نخواهد شد    
مردم را به مراعـات آن  وسيله پيامبران باشد كه حد وسط هر چيزي را بداند و به          متعال  

  .)215، 9: 1361بيگم،  (»كندو قانون خدايي را بين مردم اجرا كند موظف 

  ياقتصاد ـ ي اجتماععدالت
اكنون درصدد آن هستيم كه مفهوم عدل را در گستره رفتارهاي اقتصادي كـه در سـطح                 

. اينجا مفهومي با عنوان عدالت اقتصادي مطرح اسـت        .  دنبال كنيم   يابد،  قق مي اجتماع تح 
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پرسش اصلي اين است كه مفهوم عدالت اقتصادي از ديدگاه قرآن كـريم چيـست؟ آيـا                 
  بخشي نيز مطرح است؟  يا در سطح توازنمحدود به فقرستيزي است 

در گـام   . قتصادي اسـت  نخستين گام در اينجا تعيين جايگاه عدالت اقتصادي در نظام ا          
شود و در واپسين گام پس از ارايـه يكـي از    باره مطرح مي بعدي ديدگاه قرآن كريم در اين  

شود   گونه آشكار مي     اين  راهكارهاي قرآن كريم براي تحقق عدالت اقتصادي مورد نظرش،        
  .كه قرآن كريم در اين فراز نيز به دنبال عنصر توازن از مفهوم عدل و عدالت است

، ها  هدفاين  . معين آن نظام است   هاي    هدف تعريف نظام اقتصادى،     هاي از عنصر  يكى
نظام براى رسيدن به آن سـاماندهى و        عنصرهاي  نتيجه مبانى فلسفى نظام اقتصادى بوده و        

اند كه نيازهاى انـسان مـورد     بندى شده  اى تعيين و رتبه    گونه بهها    هدفاين  . شوند تنظيم مى 
 اقتـصادى، رشـد اقتـصادى، عـدالت تـوزيعى، كـارايى             هرفـا . ازدبـرآورده سـ   نظر نظام را    

ها، حفظ محيط زيست، آموزش و سـالمت از جملـه            اقتصادى، اشتغال كامل، ثبات قيمت    
اكنون بايـد ديـد كـه بـا توجـه بـه قـرآن چـه                  .)4: 1378ميرمعزي،  (ها هستند     هدفاين  
كـه  هـايي     هـدف  يكـي از     .توان براي نظام اقتصاد اسالمي در نظر گرفت         را مي هايي    هدف

در اينجا خواهيم ديد كه چگونه قـرآن         .است معرفي شده، عدالت اقتصادي      ظامبراي اين ن  
  .كند ميكريم اين عنصر نظام اقتصادي اسالم را با تكيه بر آموزه عدالت تشريعي معرفي 

هـاي عـدالت تـشريعي        ارسال پيـامبران يكـي از بازتـاب       شد  كه در گذشته مطرح     چنان
هدايت تشريعي انسان كوتـاهي     درباره  دهد كه پروردگار       اين امر نشان مي    .است پروردگار

 تعلـيم و    ،تـوان حـدس زد      ترتيـب مـي   به ايـن    . عدالت را پيشه كرده است    طرف  و  نكرده  
بعثـت  هـاي     هـدف يكـي از    صـورت     ، به است پروردگار   يتربيت كه هدف هدايت تشريع    

ديگـري  هـاي     هدف،  گفته  پيشبر هدف   فزون  ااما   .)2،  )62(جمعه   (پيامبران نيز قرار گيرد   
ها و زنجيرهاى اسارت يا عدالت اجتمـاعي نيـز در قـرآن كـريم بـراي                  شكستن غل : مانند

 اين امر حكايـت     ).157،  )7(اعراف   (هدف برشمرده شده است   صورت    ارسال پيامبران به  
  . اند پرداختهها  هدف دارد كه به تبيين و چگونگي اجراي اين هاييدستوراز اهميت 
شود، جمله ليقوم الناس بالقسط، قسط يـا           سوره حديد استفاده مي    25 از آيه    چنانكه
، 4 : 1419مدرسـى،   (كنـد     ميهدف و غايت ارسال پيامبران معرفي       صورت    بهعدالت را   

 الم غرض است نه الم عاقبـت يعنـى          .)71،  18 : 1421 ،شيرازى مكارم و   96،  15؛  430
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به قـسط و    مردم  ست كه    ا و بيان موازين اين   ها    ادن كتاب پيامبران، فرست غرض از ارسال    
به زندگى اجتماعي است و قوام اجتمـاع هـم بـه            انسان   كه قوام    جااز آن  .كنندقيام  عدل  
 بـه هـر   ها ه بنابراين الزم است كه اين معامل ؛كه در بين آنان رواج دارد     هايي است     معامله

 زمـاني  هـا   ه حفـظ ايـن معاملـ      .)170،  19: 1417ى،  يطباطبا(شود  صورت ممكن حفظ    
قسط يـا عـدالت همـان رابطـه         . شوداي مناسبي تعريف      است كه رابطه مبادله   امكانپذير  
اي بـراي      وسـيله  ،تـرازو ميزان يـا    . آورد   به ارمغان مي   راها    معاملهكه دوام   است  مبادالتي  

در هـر صـورت در نظـر گـرفتن عـدالت            . اسـت   اين رابطه مبادالتي   ارزيابيسنجش و   
اسـت  هاي اين آيه      ارسال پيامبران كه يكي از پيام     هاي    هدفيكي از   صورت    به    ادياقتص
در نظام اقتصاد ها  هدفكه عدالت اقتصادي از مهمترين  كند  تواند حكايت از اين امر        مي

 مـورد تأكيـد     پيامبر اكـرم  باره   اين مطلب در   ري از سوره شو   15در آيه   . اسالمي است 
 مهم براي ارسال پيامبر     يهدفصورت    بهز، عدالت اجتماعي    در اينجا ني   .قرار گرفته است  

 البته مبتني بر عدالت تشريعي پروردگار، يعني كوتاهي نكـردن           ؛ است   مطرح شده  اكرم
  .در انزال كتاب جهت هدايت تشريعي انسانمتعال خداوند 
 هيگرفتن عدالت تحت يكي از اوامر اال       هاي عدالت تشريعي، تعلق      ديگر از بازتاب   يكي

 و عدالت اقتصادي   داشتههاي فردي و اجتماعي       البته بايد توجه داشت، عدالت گستره      .است
اين آيه از قرآن كـريم نـشان        . اي از عدالت اجتماعي است      اينجا زيرمجموعه مطرح شده در    

  :استاين بازتاب از عدالت تشريعي هاي  مصداق عدالت اجتماعي يكي از دهد، مي
  ).90، )16(نحل (» ... بِالْعدلِ واإلِحسانِ وإِيتَاء ذي الْقُرْبىإِنَّ اللَّه يأْمرُ  «
  .»... دهد خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى«  
 سياق آيه اين است كه مراد از عدالت، عدالت اجتماعى است و آن عبارت از ظاهر

 كـه مـستحق آن اسـت و در          اين است كه با هر يك از افراد جامعه طورى رفتار شود           
اجتمـاعى اسـت كـه فـرد فـرد          ويژگي  ى جا داده شود كه سزاوار آن است و اين           يجا

دهد هر يك    خداى سبحان دستور مىه به اين معنا ك؛ند هستمكلفين مامور به انجام آن
امر متعلـق بـه مجمـوع نيـز         تعلق   ، و الزمه آن   تحقق بخشند عدالت را   جامعه  از افراد   

دار زمـام آن     كه حكومت عهـده   جامعه و همچنين خود جامعه      فرد فرد    بنابراين. است
مقصود از احسان، احسان به غير است نه اينكه . مامور به اقامه اين حكم هستند   ،است
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، 12: 1417ى،  يطباطبـا  ( نيكو كند، بلكه خير و نفعي را بـه ديگـران برسـاند             ارفرد ك 
و ايـن   است  از عدالت اجتماعي    عدالت اقتصادي نمودي    شديم  چنانكه متذكر   . )332

ه جنبه ديگـري از     يهنگام ارا گفته    پيشترتيب آيه    به اين    .آيه شامل آن نيز خواهد بود     
  .عدالت تشريعي بر عدالت اقتصادي تأكيد ورزيده است

عـدالت  دربـاره    كه قرآن كريم بـا تكيـه بـر عـدالت تـشريعي پروردگـار                 تأكيدي
وران مسلمان     است كه بسياري از انديشه     ـ اقتصادي داشته است، سبب شده      اجتماعي

دارى كـه براسـاس      اين در حالي اسـت كـه نظـام سـرمايه          . بر اهميت آن تصريح كنند    
 لهاى طراز او  طور مبنايى در اولويت      را به  ادى، عدالت اقتص  استده استوار   يفااصالت  

  :گويد باره مى جان راولز در اين. خود قرار نداده است
عدالت آن است كه براى اين مكتب اهميتـى         درباره  گرايى   دهيكتب فا دهنده م  ويژگى تكان  «

ـ كه در اين مجموعه رضامندى چگونه ميان افراد توزيع    ـ مگر به صورت غيرمستقيم     ندارد
ـ كـه    طور غيرمستقيم   ـ مگر به    چندان اهميتى ندارد   يگونه كه براى فرد    ، درست همان  شود

  .)61: 1374ساندل،  (»كندش چگونه توزيع  را در طول زمان براى خويهايش ىرضامند
هـا بـر لـزوم توجـه بـه           شدن با بحـران   رو    روبهدارى ليبرال در عمل به علت         نظام سرمايه  البته

يكـى از   صـورت     بـه آن را   علـت   به همين   . استاهميت توزيع درآمد و عدالت اجتماعى پى برده         
كرده باره اذغان    لت دولت در اين   ثانويه خود در نظر گرفته و به ضرورت و اهميت دخا          هاي    هدف
دارى  دارى ليبرال را بـه نظـام سـرمايه         اين چرخش در مواضع نظام اقتصاد آزاد، نظام سرمايه        . است

 دارى سـازگارى منطقـى نـدارد       كه با بـسيارى ازمبـانى نظـرى نظـام سـرمايه            ،كردارشادى تبديل   
صاد اسالمى بـه توزيـع درآمـد و    اين در حالى است كه توجه نظام اقت. )80 ـ  86: 1374نمازى، (

ى منطقى بين مبـانى ايـن        ا  عدالت اجتماعى در مرحله انديشه و نظر از ذات نظام برخاسته و رابطه            
دربـاره  دو نظـام   تـر برخـورد ايـن    البته مطالعه تطبيقـي دقيـق   .شود مشاهده مىهايش  هدفنظام و  

  .اضر امكان آن نيسته حمقالدر تري ندارد كه  جايگاه عدالت، نياز به مجال وسيع

    اجتماعي و توازن طبقاتي تكافل
كـه متناسـب    شود    ميتر    كامل ي زمان  ،شد مطرح   ي كه تا كنون از عدالت اجتماع      يبرداشت

  از يتكافـل اجتمـاع   . كنـد تـر      برداشـت را ملمـوس     نيكه ا شود   ي معرف يبا آن راهكار  



 

 
 

 

 اال
دل

ع
يه

سان
ل ان

تدا
 اع
،

ي
ماع

اجت
ت 

دال
و ع

 
-ي

صاد
 اقت

ي
 / .

..
وي

هاد
غر 

اص
ي 
عل

 نيا 

215  

تكافـل  . ده اسـت   بـه آن پرداختـه شـ       ي اقتـصاد اسـالم    اتي است كه در ادب    ييراهكارها
هاي اجتماع براي رفع نياز        بين افراد جامعه يا گروه     متقابلوليت  ؤاجتماعي، احساس مس  

تكافل اجتماعي   . است نيازمندان و براي همياري و برقراري منافع مشترك و دفاع از آنها           
و دفـع   هـا     مـصلحت هاي افراد جامعـه در جهـت تحقـق            به صورتي است كه توانمندي    

تكافـل   : ماننـد  گونـاگوني هـاي     تكافل اجتماعي گستره  . شود  ميو  ضررهاي جمعي همس  
كه در معنـاي خـاص اصـطالحي كنـوني،          دارد  ادبي، علمي، سياسي، دفاعي و اقتصادي       

  . )84: 1414محمود،  د آلمحمو(است تكافل اجتماعي از جنبه اقتصادي مراد 
 معنـاي عـام يعنـي       گونه كه در تأمين اجتماعي بـه         البته رفع نيازهاي افراد جامعه آن     

وسـيله    نخست به مرحله   .است تحقق، در دو مرحله قابل      شود  ميتكافل اجتماعي دنبال    
قرآن كريم با طـرح اصـل تناسـب      .  است رساني ديگران   ياريوسيله    بهفرد و مرحله دوم     

فراهم نخست  و پاداش و مالكيت خصوصي زمينه مساعدي براي تحقق مرحله           كوشش  
وليت متقابـل افـراد جامعـه    ؤ تكافل اجتماعي نيز به معناي مس      مرحله دوم از  . استكرده  

 .كه مبتني بر اصل برابري و بـرادري اسـت         است  تأمين نيازهاي همديگر    درباره  اسالمي  
حرمت تبذير، اسراف و اكـل بـه باطـل كـه در             : هايي مانند البته بايد توجه داشت دستور    

ت سلبي براي تحقـق مرحلـه       است، نيز زمينه مساعدي را از جه      شده  قرآن كريم مطرح    
  : در آيه ذيل به هر دو جنبه ايجابي و سلبي اشاره شده است .آورد ميپديد دوم 

» ...                       إِنَّ اللَّـه اتَّقُـوا اللَّـه نِ ووـدالْع لى االثْـمِ ونُوا عاوال تَع ى والتَّقْو لى الْبرِّ ونُوا عاوتَع و
  ).2، )5(مائده(» شديد الْعقَابِ

در راه گنـاه و     ) هرگـز (در راه نيكى و پرهيزگارى با هم تعاون كنيـد و            ) همواره( و... «
   .»و از خدا بپرهيزيد كه مجازاتش شديد استنكنيد تعدى همكارى 

ل ياصل كلى اسالمى است كـه سراسـر مـسا         ،  تعاون آمده گفته درباره     پيش در آيه    آنچه
 مسلمانان  ، طبق اين اصل   .گيرد  در بر مي   اجتماعى، حقوقى، اخالقى، سياسى و اقتصادي را      

باطـل و   هاي    هدفهمكارى در   اما  ند در كارهاى نيك تعاون و همكارى كنند          هست موظف
 دوسـت   ، است، هـر چنـد مرتكـب آن        عمطلق ممنو طور    بهاعمال نادرست و ظلم و ستم،       

به ايجـابي و    جن،  بنابراين تكافل اجتماعي از ديدگاه قرآن كريم      . نزديك يا برادر انسان باشد    
اند، يكـى جنبـه اثبـاتى     با هم ذكر شده گفته    پيشبرّ و تقوا نيز كه هر دو در آيه          . سلبي دارد 
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دارد و اشاره به اعمال مفيد است و ديگرى جنبه نفى دارد و اشاره به جلوگيرى از اعمـال                   
ها  ها و مبارزه با بدي     به اين ترتيب تعاون و همكارى بايد در دعوت به نيكي          . استخالف  

ربوي نيز بازگشت به همين ديدگاه از       هاي    ها مانند معامله    معاملهتحريم برخي    .انجام گيرد 
  .)253، 4: 1374شيرازي،  مكارم (تكافل اجتماعي دارد

 و شاخصه تأمين اجتماعي به معناي عام كه شامل تأمين اجتمـاعي بـه معنـاي                 معيار
  :استرو  همي با دو واقعيت روباقتصاد اسال. استشود، توازن اجتماعي  خاصش نيز مي

ها از لحاظ استعداد و توان طبيعـي           كه انسان  ناواقعيت طبيعي است به اين مع      نخست
گرچـه سـاختار     .ند هـست  از هوش و قدرت ابتكـار متفـاوتي برخـوردار         و  يكسان نبوده   

اجتماعي و شرايط اجتماعي در رشد استعداد و توان طبيعي گروهي از افراد جامعـه يـا                 
 ذاتي  هاي  تالفاي ديگر مؤثر است، اما اخ       مكانات رشد و شكوفايي آن براي عده      سلب ا 

  ؛.توان ناديده گرفت هاي طبيعي افراد را نمي و تفاوت
 سرچـشمه   كار،، واقعيت اعتقادي است، با اين توضيح كه در نظام اقتصاد اسالم      دوم

عيـت گرفتـه   دو واق هـم قـرار دادن ايـن    اي كـه از كنـار   نتيجـه . مالكيت خصوصي است  
ـ      اين است كه امكان ثروتمند شدن عده       ،شود  مي  خـوردن تـوازن اجتمـاعي       هـم ه  اي و ب

كـار و   راه  از  فقـط   كـشي و      هـاي بهـره     تواند غير از راه     وجود دارد و اين عدم توازن مي      
  .پديد آيدهاي فكري، روحي و استعدادهاي طبيعي  تفاوت
حق مالكيـت   پديدساختن  و   استاز توليد   پيش  چه احكامي كه مربوط به مرحله       گر

 طبيعي و زمين را به ريزش مستقيم كار فـرد مـشروط             عبرداري از مناب    و اولويت در بهره   
 اما با پيدايش وسايل     .كند، در جلوگيري از به هم خوردن توازن اجتماعي مؤثر است            مي

توليد و پس از توليـد، امكـان از بـين رفـتن تـوازن               هاي    مرحلهو تجهيزات پيشرفته در     
 طـال و نقـره و       زاحكام مربوط بـه تحـريم ربـا، ارث، منـع كنـ            . شود  جتماعي بيشتر مي  ا

همچنين احكام مربوط به تأمين اجتماعي بـه معنـاي خـاص، همـه در                اندوختن پول و  
  .جهت برقراري شاخصه توازن اجتماعي است

اخـتالف  .  با اين حال نبايد توازن اجتماعي را به معناي مساوات در درآمـد دانـست         
باعـث   به رسميت شناخته شـده اسـت كـه           ديرآمد براساس ميزان كار و ابتكار در ح       د

محروميـت و سـلب    گيري دو طبقه ثروتمند و فقير و تمركز ثروت در يك طبقه و     شكل
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هـاي    درجهضمن تأمين سطح زندگي واحدي براي افراد،        .  طبقه ديگر نشود   رامكانات د 
  .اوت فعاليت و درآمد استنيز وجود خواهد داشت كه محصول تفگوناگوني 
در دو  كـه  عهـده دارد بـه   نقش را در برقـراري تـوازن اجتمـاعي،    مهمتريندولت  

دولت بايد تعاون و همياري را كـه مقدمـه          نخست،  در مرحله   . پذيرد  مرحله انجام مي  
 .، با مديريت و هدايت خود محقق سازد       استالزم براي تأمين اجتماعي به معناي عام        

با دخالت مـستقيم، آن     بايد  ر توازن اجتماعي به سامان نرسيده باشد،        در مرحله بعد اگ   
يكي از راهكارهاي مهـم ايـن مرحلـه مربـوط بـه چگـونگي تقـسيم                 . را محقق سازد  

قرآن كريم با اشاره به اين مرحله بر اهميت تـوازن اجتمـاعي              .استدرآمدهاي دولتي   
  :كند گونه اشاره مي اين

»    لى رع اللَّه ا أَفَاءينِ              مسكالْم ى وتَمالْي ى الْقُرْبى وذل لرَّسولِ ول و لِ الْقُرَى فَللَّهنْ أَهم هسول
                   اكُم ا نهـم و الرَّسولُ فَخُذُوه اتَاكُما ءم و نكُمم اءيينَ األَغْنولَةَ بكُونَ دال ي نِ السبِيلِ كىاب و

  ).7، )59(حشر (» لَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ فَانْتَهوا و اتَّقُوا الهعنْ
ى رجوع و بازگشت است و در اينجا به تمام          ادر اصل به معن   » ء فيى«از ماده   » افاء «  

 شـود   مواردى كه براى به دست آوردن غنيمت هيچ جنگى رخ نداده است، اطـالق مـي               
ــضل( ــى،  و 103، 22 : 1419اهللا،  ف ــن ا. )642، 2 : 1415بحران ــتي ــا  غنيم ــان ه در مي

گيـرد،   قرار مـى  مسلمانان  كامل در اختيار رئيس     طور     به جنگجويان تقسيم نخواهد شد و    
كـه  چنان. كنـد  يه مطرح شده، مصرف مـى  خود در مصارفى كه در اين آ   ديد  با صالح  يو

كه در آن شش سهم مشخص شده       كند    ميبندي اشاره     شود اين آيه به تقسيم      مالحظه مي 
كه در تأمين اجتماعي بـه      است  مربوط به نيازمندان و محرومان      واپسين،  سه سهم   . است

تواند   مينخست  اما سه سهم      شود، گيري  يپبايد  معناي خاص در بحث ضمان اجتماعي       
اين است كـه    دارد  آنچه كه اهميت بيشتري      .مربوط به ديگر موارد تأمين اجتماعي باشد      

  :افزايد مىه اين تقسيم پرداخته، در انتهاي آيه به فلسف
 و  نـشده آن است كه اين اموال عظيم دست به دست ميان ثروتمندان شما             علت  اين به   «

  .)506، 23: 1374شيرازي،  مكارم(»  از آن محروم نشونداننيازمند
، پرهيز از تـشديد فاصـله طبقـاتي و          گفته  پيشعبارت  تصريح   بنابراين قرآن كريم با     

  . كند ميهمترين معيار تأمين اجتماعي مطرح مصورت  توازن اجتماعي را بهپديدساختن 
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  گيري نتيجه
 ، در اقتصاد به آن پاسخ داده شـود عي در گستره توزدي كه باي اصل يها   از پرسش  يك ي .1

 كـاهش   ايـ  يـي  فقرزدا ي هدف اصـل   ايآ ست؟ي عادالنه چ  عي است كه هدف از توز     نيا
هـاي    گـاه   رسد ديـد    به نظر مي   ؟است ي توازن اقتصاد  گري د ي و به معنا   يفاصله طبقات 
ها مطرح شده است، ريشه در مبـاني فكـري مكتـب              اين پرسش درباره  كه  گوناگوني  

  ؛ باشد اقتصادي داشته
برقراري .  هايي برخوردار است  براي عدل، از برتري در نظر گرفتن مفهوم توازن و تناسب. 2

هاي   برترييكي ديگر از    . ها است   ارتباط تنگاتنگ بين حكمت و عدل يكي از اين برتري         
طور معمول درباره جايگاه عقـل در   هايي است كه به بودن با انديشه    اين انتخاب، هماهنگ  

  گذاري مطرح است؛  شناختي و ارزش هاي هستي تشخيص توازن در گستره
تـوان    هي و اعتـدال انـساني مـي       عدل اال درباره  هاي قرآني     هايي كه از آموزه      برداشت .3

كه برگزيدن مفهوم توازن و تناسـب بـراي عـدل قابـل             حاكي است   ، از اين    كرده  يارا
بـاره چگـونگي   دهد كه قرآن كريم در ها نشان مي اين، اين آموزه  برافزون  . استتأييد  

 از ديـدگاه خـاص و منـسجمي          هي و رفتارهاي انساني،   تطبيق اين مفهوم بر افعال اال     
ـ       گفته مي   تأييد پيش . برخوردار است  ريـه باشـد كـه      ن نظ تواند پشتيبان مناسبي براي اي

زيـرا  . كند  مي بازگشت به توازن اقتصادي       باره عدالت اقتصادي،  ديدگاه قرآن كريم در   
  ؛در اين صورت از مباني قرآني مناسب و منسجمي برخوردار است

هايي كه قرآن كريم درباره اعتدال در سه گـستره رفتـاري انـسان كامـل يعنـي                    پيام. 4
تواند مؤيد مناسـبي بـراي ايـن نظريـه             مي  است، توليد و مصرف ارايه كرده        توزيع،

اي قرآن كريم، آموزه عدل و عدالت القـا كننـده مفهـوم               باشد كه در ساختار انديشه    
  توازن و تناسب است؛

ارسال پيامبران كه يكـي     هاي    هدفيكي از   صورت    به    در نظر گرفتن عدالت اقتصادي     .5
كـه عـدالت اقتـصادي از    كي باشـد  حـا تواند از ايـن امـر     مي،است نيآقرهاي   از پيام 

اي   گونـه  اين هدف در قرآن كـريم بـه       . نظام اقتصاد اسالمي است   هاي    هدفمهمترين  
نكردن خداونـد     يعني كوتاهي  استمبتني   بر عدالت تشريعي پروردگار    مطرح شده كه  

  ؛در انزال كتاب جهت هدايت تشريعي انسانمتعال 
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آورد كـه در       را براي اين نظريه فراهم مـي        مؤيدهاي الزم   آنچه كه تاكنون مطرح شد،    . 6
قرآن كريم، آموزه عدالت اقتصادي با تكيه بر مفهوم توازن اقتصادي مورد توجه قـرار        

اين مؤيدها با توجه بـه برخـي مبـاني در نظـر گرفتـه شـد كـه عـدالت                  . گرفته است 
راه . شناختي مبتني بر آنها مطرح شده است        اقتصادي در دو زمينه خداشناختي و انسان      

 دقت در راهكارهايي است كه قرآن كـريم   تواند اين تأييد را كامل كند،       ديگري كه مي  
برداشتي . براي به واقعيت پيوستن عدالت اقتصادي مورد نظر خود، معرفي كرده است      

توان داشـت، مؤيـد مناسـب          مي  صورت راهكار معرفي شده،     كه از تكافل اجتماعي به    
  .گفته است ديگري بر نظريه پيش

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم
 .هنهج البالغ

 .، سومصادردار : بيروت، لسان العربق، 1414، منظور، محمد بن مكرم ابن .1

 .دارالتراث: بيروت، القاهرة، علم العدل االقتصاديم، 1982 ،أبوالمكارم، زيدان .2

انتشارات : تهرانتبريزي،  ي محمدحسن لطف  ة، ترجم اخالق نيكوماخوس  ش،1378،  ارسطو .3
 . نو، اولطرح

 .، اولت بعثهمؤسس: تهران،  البرهان في تفسير القرآنق، 1415،  بحرانى، سيدهاشم .4

، العدالة االجتماعيـة و التنميـة فـي االقتـصاد اإلسـالمي            م،1997،  براهيمي، عبدالحميد  .5
 .، اوله العربيالوحدةمركز دراسات : بيروت

: تهـران  ، ي تفـسير القـرآن    مخزن العرفـان فـ    ش،  1361 ،)يرانىبانوى ا (نصرت   بيگم، سيده  .6
 .نهضت زنان مسلمان

: تهــران، انــوار درخــشان در تفــسير قــرآن ق،1404، حــسين، سيدمحمد همــداني حــسيني .7
 .كتابفروشي لطفي

دار : بيـروت ،  مفـردات غريـب القـرآن     ق،  1412،  راغب اصفهانى، حسين بن محمـد      .8
  .، اولالشاميةالعلم، الدار 

  .نا بي: جا بي، نآدل االجتماعي في القرلمحات عن الع ق،1392، رديني، محمدعلي .9
 .والتوزيع  والنشرللطباعةدار الفكر :  بيروتعلي شيري، :تحقيق ،تاج العروسق، 1414، زبيدي .10

 .نا بي: جا بي، اإلسالم و التوازن االجتماعي م،1988،  تفاحه، عبدالرحمان زكي .11
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شـركت  : تهـران ن،   احمـد تـدي    ة، ترجمـ  ليبراليسم و منتقدان آن    ش،1374،  ساندل، مايكل  .12
 .انتشارات علمى و فرهنگى، اول

 .، سومه الرسالمؤسسة: بيروت، مدخل للفكر اإلقتصادى فى اإلسالم ق،1420، سعد مرطان، سعيد .13

، نگرش اسالمى ـ  مباحثى در اقتصاد خرد ش،1375، سيزده دانشمند و اقتصاددان مسلمان .14
 .شگاه تربيت مدرس، اولمؤسسه تحقيقات اقتصادي دان: انتهر حسين صادقي، ةترجم

  .، مجمع البحوث االسالميه، اولمشهد، مجمع دراسات االقتصاد االسالمي تا، ، بيشعبان، صبري . 15
  .مؤسسه نشر إسالمي، پنجم: قم، الميزان فى تفسير القرآن ق،1417، ى، سيدمحمدحسينيطباطبا . 16
 عبـد الحلـيم     ابـراهيم انـيس،   : الطبعـة ، قام بإخراج هذه     الوسيط المعجم ش،1367،  طبرانى .17

 .سوم، الثقافة االسالميةمكتب نشر : جا بيمنتصر، عطيه الصوالحي، محمد خلف اهللا احمد، 

 ،سـيداحمد حـسينى   : ح، محقـق و مـصح      مجمـع البحـرين   ش،  1375 ،الدينطريحى، فخر  .18
 .كتابفروشى مرتضوى، سوم: تهران

دار إحيـاء   : تبيـرو ،  التبيـان فـي تفـسير القـرآن       تا،    بي ،طوسى، ابوجعفر محمد بن الحسن     .19
 .التراث العربي

 العربيـه   الشركة: جا  بي،  التكافل االجتماعي في االسالم   ق،  1418،  عبدالعال، أحمد عبدالعال   .20
 .للنشر و التوزيع

: جـده ،  )الفرديةالتصرّفات  ( التحليلي اإلسالمي    إلقتصاد ا ق،1409،  عبدالمنعم عفر، محمد   .21
  .دارحافظ للنشر و التوزيع

 :، عمـان اعي في الفكر اإلسالمي المعاصـر  مفهوم العدل االجتم   م،1986،  عبدالمنعم، إحسان  .22
  .ه األردنيالجامعة

دار المـالك   : بيـروت ، تفـسير،    من وحـي القـرآن     ق،1419،  اهللا، سيدمحمدحسين   فضل . 23
  . و النشر، دومللطباعة

: تهــران، تفــسير مــنهج الــصادقين فــي الــزام المخــالفين ش،1366، اهللا كاشــاني، مــال فــتح .24
  .حسن علمى محمدكتابفروشى

، الحاجات االقتصادية في المذهب االقتصاد االسالمي     ق،  1408،  كبيسى، أحمد عواد محمد    .25
 .اول العاني، مطبعة: بغداد

 .دفتر نشر داد، اول: تهران، تفسير شريف الهيجى ش،1373، الهيجى، محمد بن على شريف . 26

، هلشريعة االسـالمي التأمين االجتماعي في ضوء ا  ق،  1414،  محمود، عبدالطيف  محمود آل  .27
 .دارالنفائس، اول: بيروت

 .، اول محبي الحسيندار: تهران،  من هدى القرآن ق،1419، مدرسى، سيدمحمدتقى .28

 . وهبهمكتبة: قاهره، عدالة التوزيع الثروة في اإلسالم ق،1406، مصري، عبدالسميع .29
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كتـاب  مركـز ال : تهـران ،   كلمات القرآن الكـريم     التحقيق في ق،  1402 ،مصطفوي، حسن  . 30
 .، اول و النشرللترجمة

  .انتشارات صدرا، يازدهم: تهران، انسان كامل ش،1372، مطهري، مرتضي .31
، هـدف زنـدگي   بـه ضـميمه    اجتمـاعي انـسان  تكامل ،)الف(ش 1372ــــــــــــــــ،  .32

 .انتشارات صدرا، هفتم: تهران

  .انتشارات صدرا، هفتم: تهران، عدل الهي ،)ب(ش 1372ــــــــــــــــ،  .33
  .دار الكتب االسالميه، اول: تهران، تفسير نمونه ش،1374، شيرازي، ناصر مكارم .34
 إمـام علـي بـن    مدرسـة : قم،  اهللا المنزل  األمثل في تفسير كتاب    ق،1421ــــــــــــــــ،   .35

 .، اولطالب ابي

انتـشارات اميـر كبيـر،      : تهـران ،  كشف األسرار و عدة األبرار     ش،1363،  ميبدى، ابوالفضل  .36
 .اول

 :، تهـران  )هـا   اهـداف و انگيـزه    (ظـام اقتـصادي اسـالم       ن ش،1378،  رمعزي، سيدحسين مي .37
  .مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، اول

فروشـى    كتـاب   : تهـران ،  )منتخب تفاسير معتبر  (تفسير آسان    ق،1398،  نجفي، محمدجواد  .38
 .اسالميه، اول

تـشارات دانـشگاه    مركـز چـاپ و ان     : تهـران ،  هاي اقتصادى  نظام ش،1374،  نمازى، حسين  .39
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