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 فلسفه اقتصاد اسالمی

مبانى برخاسته از اسالم فقط » فلسفه«و در اينجا مراد ما از •

 .است بينى آن و جهان



 فلسفه اقتصاد اسالمی

است که باور به  اعتقاداتدانيم اسالم دارای يک سری  می•

هدفی که برای آن )آنها، در رسيدن انسان به هدف مطلوب 

 .  ، دخالت دارد(خلق شده

است فلسفی و کالمی های  بحث در امور اعتقادی از نوع بحث•

 . يعنی آنها از حقايق هستند

های  اين مفاهيم اعتقادی با مفاهيم ديگر بشری در زمينه•

 .کنند مختلف حيات، ارتباط دارند و در آنها نمود پيدا می

 . بخشی از آنها با مفاهيم اقتصادی مرتبط است •



ى اقتصادى  فلسفه«ى اقتصاد به دنبال  اگر ما در زمينه•

 هستيم، » اسالم

ُنُمود اعتقادات كنيم كه  وجو مى در واقع امورى را جست•

 شود  محسوب مى ى اقتصاد اسالمى در حوزه

تلقى  »مكتب اقتصادى اسالم«مبنايى براى و به عنوان •

 .  گردد مى

 فلسفه اقتصاد اسالمی



 فلسفه اقتصاد اسالمی

مدّبريت و رزاقيت و مالكيت مطلقه ى خداوند مطالبى مانند، •

متعال، محدوديت يا عدم محدوديت نيازهاى انسان و منابع 

، كه به نوعى در مبانى و اهداف طبيعى موجود در اين جهان

ى اقتصادى اسالم مورد  اقتصادى تأثيرمى گذارند، در فلسفه

 .بحث قرار مى گيرد



 فلسفه اقتصاد اسالمی

ی عقايد دينی در  ما نام اين مجموعه از مفاهيم را که از حوزه •

ی  آيد و نمود اعتقادات اسالم در حوزه ی اقتصاد به دست می زمينه

 .  ناميم ی اقتصاد اسالم می شود، فلسفه اقتصاد محسوب می

، جهانی اقتصادی اسالم، ديدگاه اسالم را نسبت به  ما در فلسفه•

کنيم و از آنجا  و ارتباط انسان با جهان مطرح می انساننسبت به 

ها همانند ديگر مفاهيم اعتقادی از مفاهيم تکوينی  که اين بحث

ی اقتصاد  باشند، بحث فلسفه هستند و ناظر به حقايق دينی می

 .  ی کالمی و فلسفی دارد اسالمی، صبغه

 .  شود ی اقتصاد اسالمی از امور اعتباری صحبت نمی در فلسفه•

 



 فلسفه اقتصاد اسالمی

دانيم و آن  مثالً در اعتقادات، خداوند را صاحب صفاتی می•

.  ب. صفات ذات. أ: کنيم صفات را به دو دسته تقسيم می

 .  صفات فعل

 

ی  خدا روزی دهنده. است« رازق»يکی از صفات فعل •

 .مخلوقات خويش است

بحث در مورد صفات خداوند، يک بحث کالمی است و  •

اما همين بحث اعتقادی با . ی کالمی و اعتقادی دارد صبغه

 .يابد کند و در آن نمود می اقتصاد ارتباط پيدا می



 فلسفه اقتصاد اسالمی

منابع اقتصاد در يک تعريف ابتدايی، دانشی است که در مورد  •
و مراد از منابع کمياب، منابعی است که هر . گويد سخن می کمياب

به  توانند ی ابنای بشر نمی همه ولی در حيات بشر دخالت دارندچند
 .از آنها استفاده کنندطور نا محدود 

گيرند؛ زيرا  قرار می رزقاين منابع در يک معنای وسيع در  •
گيرد  رزق فقط آب و غذا نيست؛ بلکه تمام چيزهايی را در بر می

 .  که بشر در معيشت به آن نيازمند است

بنابراين مفهوم رازقيت خداوند که يک مفهوم اعتقادی است، در •
شود و آنجا است که نسبت به بعضی  ی اقتصاد معنا دار می حوزه

 .گردد هايی آشکار می گيری ها و نتيجه مطالب اقتصادی، داوری



 فلسفه اقتصاد اسالمی

ای در مورد اقتصاد وجود  های بدبينانه ديدگاه: به عنوان نمونه•

رشد جمعيت در مقايسه با رشد منابع به : شود گفته می. دارد

ای است که به مرورزمان، منابع پاسخ گوی نياز بشر  گونه

 .  رسد ی قحطی می نخواهد بود و بشر حتماً به نقطه



 فلسفه اقتصاد اسالمی

 .  اين همان بحثی است که مالتوس مطرح کرد•

 :او گفت•

.  رشد بشر تصاعد هندسی دارد و رشد منابع تصاعد حسابی •

و منابع . گيرند در نتيجه به مرور اينها خيلی از هم فاصله می
 .  گوی بشر نخواهد بودجواب

ی مالتوس با  در مقابل، شهيد صدر معتقد است که نظريه•

کند، تنافی  روايات و آياتی که خداوند را رازق معرفی می
 .  دارد



 فلسفه اقتصاد اسالمی

شود که چگونه آن امر  با توجه به اين نمونه واضح می•

شود و قضاوت  اعتقادی در اين بحث اقتصادی معنا دار می

 .  گردد هايی نسبت به آن ارايه می

اگر خداوند رازق است که هست، هيچ گاه نظريه مالتوس •

 . درست نخواهد بود

 . اين نمونه، يکی از گزاره های مطرح در اين زمينه است•

وجو کنيم، مفاهيم ی عقايد خويش را جست اگر مجموعه•

 .توانيم استخراج کنيم متعددی در رابطه با اقتصاد می



3مثال   ايمان به قيامت 

 نمود اقتصادی

 افزايش نرخ پرداخت ماليات 

ماليات های منصوص 

مانند خمس و 

غيرمنصوص در حکومت 

 اسالمی

 افزايش نرخ عمل به تعهدات اقتصادی

 (منافع عمومی)افزايش نرخ توجه به منافع جامعه اسالمی 

 کاهش نرخ مفاسد اقتصادی 

ربا، احتکار، گران 

فروشی، کم فروشی، 

...دزدی، اختالس،  

افزايش نرخ سرمايه گذاری در بخش های 

...(راه سازی، سد سازی، صنايع مادر، )عمومی   

 شاخص های توسعه اسالمی
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نمونه 
عناصراخالق 
 اقتصادی اسالم

دل بستن )توکل 
 (به خدا

دل نبستن )زهد 
 (به دنيا



1مثال   (دل بستن به خدا)توکل  

 نمود اقتصادی

 کاهش نزخ پس انداس بانکی

 افشایش نزخ ریسک پذیزی اقتصادی

 کاهش نزخ بیمه گزی

 افشایش نزخ کمک های بالعوض

 شاخص های توسعه اسالمی



2مثال   (دل نبستن به دنيا)زهد  

 نمود اقتصادی

 افزايش نرخ فعاليت های اقتصادی تالش اقتصادی حداکثری

 ساده زيستی برداشت شخصی حداقلی

 کاهش نرخ مصرف گرايی

 افزايش نرخ کمک های بالعوض

 شاخص های توسعه اسالمی
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مکتب 

اقتصادی 
 اسالم

اهداف 
مکتب 

اقتصادی 
 اسالم

مکتب 
اقتصادی 

 اسالم

 وظريه اوديشه مدين در اسالم




