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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمی ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمندان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوﺯوي
و جوانان این مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گیرد .به گواه تاریﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانﺒه و
پایدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اﻗتﻀاﺋاﺕ ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
اینﻚ مركز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑري درباره پیشــرفت اســالمی ایرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
اندیشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمند و تهیه نقشه راه تدوین الگو و انﺠام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعی در حوﺯه
الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚنگاشتهاي علمی فاخر منتشر نماید .تﻚ
نگاشت نوشتاري تﺨﺼﺼی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ یﻚ پژوهشگر خﺒره در یﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته میشود .تﻚنگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نویسنده
با پرداﺯﺵ و تحلیﻞ یافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن یافتههاي پژوهشی جدید خود
و تحلیﻞ جامﻊ و منسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯمینه مورد بررسی میگشاید.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ منتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،اندیشــمندان و محققان دانشگاهی و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯیابی ،ویراســتاري ،تدوین و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پایان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نویسندگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پژوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوین و انتشار این
سلســله یاري رساندند ،تقدیر و تشﻜر میشود .امید است این محتواي علمی بتواند افقهاي نو و
روشنی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوﺯوي بگشاید و هر روﺯ در ﻃی مسیر تدوین
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چکیده
نظام س��رمایهداری با توجه به مبانی ش��رکآمیز خود و اصول متخذ از آن ،الگوی
سرمایهساالری اقتصادی را ارایه داد .در این الگو جایگاه انسان در فرآیند پیشرفت
به ش��دت تنزل و جایگاه س��رمایه را فزونی مییابد .این امر باعث ش��ده اس��ت تا
مدیریت فرآیند پیش��رفت ،مالکیت منابع و محصول تولیدی س��هم س��رمایه شود.
در واقع نیروی کار در الگوی پیش��رفت نظام س��رمایهداری در  خدمت سرمایه قرار
گرفته اس��ت .نتیجه چنین وضعیتی ،فقر و ش��کاف طبقاتی شدید بوده است .نظام
اقتصادی کمونیس��م ،با صراحت بیشتری مبانی توحیدی را منکر شد و علناً به کفر
و الحاد روی آورد .براس��اس مبانی بینش��ی خود الگوی دولتس��االری اقتصادی را
ارایه داد .در این الگو سرمایه را در عرصة اقتصادی عقیم معرفی کرد و هیچ بهرهای
برای سرمایه در فرایند اقتصادی قایل نشد .همچنین ،شان و منزلت انسان و نیروی
کار در این نظام تن ّزل یافت و متولی همة امور اقتصادی دولت ش��د .نظام اقتصادی
اسالم با اتکای به منابع الهی و توحیدی ،الگوی مردمساالری اقتصادی را ارایه داده
و مدلهای اجرایی آن را مش��خص میکند .این الگو ضمن عقیم نشمردن سرمایه،
جای��گاه نی��روی کار را ترفیع میدهد .این امر باعث میش��ود ت��ا نیروی کار ،مدیر
فرایند پیش��رفت ،مالک منابع و محصول تولیدی باش��د .در واقع در نظام اقتصادی
اس�لام ،سرمایه در خدمت انس��ان قرار میگیرد و زمینه پیشرفت عادالنه در سطح
جامعه فراهم میش��ود و ش��کاف درآمدی کاهش و کنترل میش��ود .بنابراین ،این
نوش��تار براساس مبانی و تعالیم اس�لامی به دنبال طراحی مدلهای مردمساالری
اقتصادی اس��ت بهگونهای که اهداف هم��ة ف ّعاالن اقتصادی با انگیزههای مختلف و
مش��روع ،تامین ش��ود و ش��رایط پیشگفته در اقتصاد فراهم گردد .این پژوهش با 7
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مراجعه به منابع اسالمی و آثار علمی نظام اقتصادی سرمایهداری و سوسیالیسم به
روش توصیفی و تحلیلی تح ّقق اهداف نوش��تار را پیگیری میکند  .
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مقدمه
نظامهای اقتصادی براس��اس مبانی بینشی خود دربارة جایگاه انسان و سرمایه در اقتصاد
دیدگاههای متفاوتی دارند .مبتنی بر جایگاهی که برای انسان و سرمایه در اقتصاد تعیین
میکنند نوع نظام اقتصادی خود را شکل میدهند .رفتارها و روابط اقتصادی در هر یک
از نظامهای اقتصادی براس��اس نوع تعیین جایگاه انس��ان و سرمایه ،تفاوتهای آشکاری
با س��ایر نظامهای اقتصادی دارند .این تفاوتها چنان برجس��ته است که بر اصول متخذ
از مبانی بینش��ی نظام اقتص��ادی و بر انواع روابط حاکم در بازاره��ا اثر جدی دارد .نظام
اقتصادی س��رمایهداری با توجه به نوع جایگاهی برای انس��ان و س��رمایه تعریف میکند،
الگوی سرمایهساالری اقتصادی را بهترین الگوی اقتصادی معرفی میکند و براساس آن،
اصولی همانند اص��ل آزادی اقتصادی مطلق ،مالکیت مطلق ،رقابت آزاد اقتصادی و عدم
مداخلة دولت در اقتصاد را تجویز میکند و مدعی حل مش��کالت بشریت میشود .نظام
اقتصادی کمونیسم براساس نوع نگاه خود به جایگاه سرمایه و انسان ،الگوی دولتساالری
اقتصادی را تجویز میکند و مالکیت خصوصی را ملغی مینماید و آزادی و رقابت اقتصادی
را در عرصة اقتصادی منتفی میداند.
هر یک از این نظامهای اقتصادی براساس نوع نگاه خود به جایگاه انسان و سرمایه و اصول
متخ��ذ آنها ،رفتارها و روابط اقتصادی خود را در ان��واع عرصههای اقتصادی و بازارها با
تمایزات واضحی مش��خص میکنند .نظام اقتصادی سرمایهداری جریان عرضه و تقاضای
ب��ازار آزاد را تنها جریان م��ورد قبول خود برای تعیین قیمت کااله��ا و خدمات در بازار
کاالها و خدمات ارایه میدهد .همچنین همین نوع جریان آزاد را برای تعیین دس��تمزد
نیروی کار در بازار عرضه و تقاضای نیروی کار و نیز بازار س��رمایه ارایه میدهد .در همة
الیته��ای اقتصادی میزان نرخ بهرة حاکم ب��ر جریان بازار را به عنوان عامل درونزای 9
ف ّع ّ
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الیتهای اقتصادی معرفی میکند .این امر
تعیین کننده برای تصمیمگی��ری در تمام ف ّع ّ
اهم ّیت و قوی اس��ت که واژة نظام اقتصادی ربوی برای آن بکار گرفته میش��ود.
چنان با ّ
برخالف فرایند پیش��گفته ،نظام اقتصادی کمونیس��م ،جریان آزاد بازار عرضه و تقاضای
کاالها و خدمات را منتفی میکند و عرضه و تقاضای کاالها و خدمات را در اختیار دولت
قرار میدهد ،سرمایه را عقیم معرفی میکند و نرخ بهره را به عنوان قیمت سرمایه منتفی
مینماید و در بکارگیری نیرویکار سعی دارد تا از همة توان نیروی کار (ماهر ،نیمهماهر و
ساده) استفاده کند و تنها به میزان نیاز به آنان پاداش دهد .هر یک از این دو نوع نگاه به
انسان و سرمایه در عرصة اقتصادی دارای آثار و پیامدهای اقتصادی فراوان دیگری هستند
که در متن نوش��تار به مناسبت به آنها اشاره میشود .ا ّما نوع نگاه نظام اقتصادی اسالم
به جایگاه انسان و سرمایه چیست؟ این نوع نگاه اقتضای چه نوع مدلهای اقتصادیای را
دارد؟ آثار و پیامدهای اقتصادی چنین مدلهایی اقتصادی کدام است؟
   در ادامه ،هر یک از دو الگوی سرمایهساالری اقتصادی و دولتساالری اقتصادی و آثار
اقتصادی آنها بررس��ی میشوند .سپس با تبیین جایگاه انسان و سرمایه براساس مبانی
اسالمی ،مدلهای مردمساالری اقتصادی و آثار و پیامدهای آن ارایه میگردد.
  با توجه به آنچه بیان شد ،برای بررسی موضوع پژوهش و پاسخ پرسشهای ارایه شده،
این تحقیق در چند فصل ذیل پیگیری میشود:
فصل اول :جایگاه انسان و سرمایه در در الگوی سرمایهساالری اقتصادی و آثار آن.
فصل دوم :جایگاه انسان و سرمایه در الگوی دولتساالری اقتصادی و آثار آن.
فصل سوم :جایگاه انسان و سرمایه در الگوی اسالمی ایرانی پیشرف اقتصادی.
فصل چهارم :مدلهای اجرایی الگوی مردمساالری اقتصادی و آثار آنها.
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فصل اول :جایگاه انسان و سرمایه در الگوی
سرمایهساالری اقتصادی و آثار آن
بعد از دوران سیاه قرون وسطی در اروپا ،دوران رنسانس همراه با تغییرات شدید در علوم
و تکنولوژی آغاز شد .کارگاههای اقتصادی کوچک و خانوادگی جای خود را به کارخانجات
بزرگ دادند .اقتصاد از ش��کل سنتی خارج و واحدهای تولیدی با تولیدات فراوانی مواجه
شدند و تولید کاالها و خدمات به سرعت گسترش یافت و انقالب صنعتی ،شکل گرفت.
بعد از انقالب صنعتی و تولید و عرضة فراوان کاالها و خدمات ،آن گاه این پرسش مطرح
شد که هر یک از عوامل تولید چه سهمی از کاالهای تولیدی را دارند؟ براساس تابع تولید
) Q=F(L, Kنیروی کار(نیروی کار ماهر ،نیمه ماهر و ساده) و سرمایه(نقدی و غیر نقدی)
دو عامل تولید هس��تند  Q .ش��امل تمام کاالها و خدمات تولیدی است .پرسش این بود
که سرمایه چه میزانی در تولید نقش دارد و به دنبال آن ،سرمایه و مالک آن ،چه سهمی
از محصول تولیدی را باید به خود اختصاص دهد؟ همین پرس��ش دربارة نیروی کار نیز
مطرح شد.
این تابع یکی از اساسیترین توابع و این پرسش نیز یکی از مهمترین پرسشها در اقتصاد
جدی در تعیین نوع نظام و الگوی اقتصادی
اس��ت .نوع پاسخ به این پرسش ،تاثیر بسیار ّ
و نیز خطوط کلی تولید و توزیع در آن نظام اقتصادی دارد .نظام اقتصادی س��رمایهداری
براس��اس مبانی بینش��ی و ارزشی خود و  اصول متخذ از آن ،پاسخ خاصی به این پرسش
داد که آثار و پیامدهای خاصی نیز در پی داشت.
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مبانی نظام اقتصادی سرمایهداری
اساس��یترین مبنای اعتقادی نظام اقتصادی س��رمایهداری« ،دئیسم» است .این دیدگاه
رابط��ة خداوند را با جهان طبیعت و انس��ان به گونة خاص��ی ارایه میدهد .مبتنی بر این
دیدگاه ،خداوند متعال جهان طبیعت را آفریده و نظام طبیعی را که کارآمدترین نظام در
عالم تکوین است ،در آن قرار داده است .قوانین آن همانند قوانین فیزیک ،در عالم مادی
و محسوسات جاری بوده و ثابت ،دقیق ،کامل و عام است .نظام طبیعی خود به خود و به
دور از دخالت مس��تمر الهی و منطبق بر قواعد علّی و معلولی عمل میکند .گویا خدای
متعال علت حدوث آن است؛ اما علت بقای آن به شمار نمیرود .در واقع خالقیت جهان
توس��ط خدای متعال را قبول کرده است ،ا ّما ربوبیت خدای متعال بر عالم هستی را انکار
نموده است.
نظام اقتصادی نیز جزئی از نظام طبیعی است که خداوند در آن هیچ گونه دخالتی ندارد.
نظام طبیعی اقتصادی به وس��یلة «دست راهنمای» هوچس��ن 2یا «دست نامرئی» آدام
اس��میت به بهترین نحو به بقای خود برای به س��عادت رساندن ابنای بشر ادامه میدهد.
ب��رای آنکه نظ��ام اقتصادی به بهترین نحو کار کند و مردم و جامعه را به رفاه برس��اند،
بای��د از هر گونه دخالت نیروه��ای بیرونی در اقتصاد جلوگیری کرد .یگانه وظیفة عالمان
اقتصادی و فیلس��وفان ،درک و شناسایی آن و سپس همسویی و هماهنگی با قوانین آن
اس��ت .بنابراین ،در عرصة اقتصادی ،هدایت تکوینی مستمر خداوند وجود ندارد و نیز به
هدایت تشریعی او نیازی نیست.
هرچند گروهی دیگر از دئیس��تها منکر هدایت تکوینی مستمر خداوند نیستند؛ اما آن
را در حد نظارت بر اینکه نظام طبیعی درست عمل کند ،محصور میدارند؛ ولی هدایت
تش��ریعی و وح��ی را بهطور کلی ان��کار میکنند (کاپلس��تون ،1375 ،ج 179 : 5؛ ژید و
ژیس��ت 9 :1370 ،ـ  18و 125 -124؛ تفضلی70-69 :1375 ،و 72و 87- 86؛ نمازی،
22 :1370و .)24
نظام سرمایهداری بعد از آنکه نظام طبیعی را معرفی کرد و خدای متعال و ارادة تکوینی
و تش��ریعی او را از زندگی اجتماعی مردم از جمله از عرصة فعالیتهای اقتصادی حذف
نمود ،درصدد برآمد تا وجود و ارادة جدیدی را به عنوان خاستگاه اصلی تعیین نوع رفتارها
1
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و روابط اقتصادی خود معرفی کند .از آنجایی که رسالت اصلی علم اقتصاد تبیین رفتارها
و روابط اقتصادی انسان در ارتباط با پدیدههای اقتصادی است ،انسان و ارادة انسان را به
عنوان خاستگاه اصلی خود معرفی نمود .در واقع «اومانیسم» 1یا انسان محوری ،مقیاس
همه چیز قرار گرفت .به تعبیر آنتونی آربالس��تر 2براساس اومانیسم ،اراده و خواست بشر،
ارزش اصلى ،بلکه منبع ارزش��گذارى محسوب ش��ده و ارزشهاى دینى که در عالم اعال
سرحد اراده انسانى سقوط مىکند (آربالستر.)140 :1367 ،
تعیین مىشوند ،تا
ّ
بر اس��اس مقیاس انس��انمحوری ،تمام نظامهای رفتاری از جمله نظام اقتصادی باید با
انس��ان و خواس��تههایش همنوا باشند ،نه آنکه انسان خود و خواس��تههایش را با آنها
منطبق کند .بنابراین ،تمام ارزشهای دینی که با خواس��تههای انس��ان ،همسویی کامل
نداشته باشد ،ضد ارزش تلقی میشود (الالند ،1375 ،ذیل واژه .)HUMANISME
با توجه به نگاه نظام سرمایهداری به جایگاه خدا و انسان ،وحی به عنوان منبع شناخت
حذف ش��د و همچنین سکوالریس��م جای��گاه خاصی پیدا ک��رده و آموزههای دینی در
زندگی اجتماعی مردم جایگاه خود را از دس��ت داد (کاس��یرر .).210 :1374 ،آنگاه ،با
توجه به مطالب پیشین ،این مساله مطرح شد که نیک و بد و سعادت شقاوت چیست؟
واضح اس��ت که پاسخ این پرسش راهنمای عمل افراد ،نهادها ،دولتها و برنامهریزیها
قرار میگیرد .با توجه به مبانی پذیرفته ش��ده در بحث خداشناسی و انسانشناسی ،به
ناچار اصالت ّ
لذت مادی را در معرفی بدی و خوبی ،سعادت و شقاوت ،معیار قرار دادند.
بر این اساس ،ارزشها و ضد ارزشها نیز با همین معیار مورد ارزیابی قرار گرفت .جرمی
بنت��امّ )1832 – 1748( 3
ل��ذت و رنج مادی دنیایی را یگان��ه خوبی و بدی اعالم کرد
(راس��ل .)1373:1060 ،حتی آنها اصل نف��ع را معیار حق و باطل قرار دادند (پاپکین
و اس��ترول .)50 :1374 ،براین اساس بنتام معتقد بود که منفعت شخصی هدف نهایی
اس��ت و در پی منفعت عمومی بودن در صورتی مطلوب است که منفعت شخصی را به
دنبال داشته باشد (ولنکستر ،1358 ،ج  .)124 :3هابز ( )1588 – 1679نیز به صراحت
اع�لام کرد ک��ه جز مالحظة منافع ش��خصی ،چیز دیگری نمیتوان��د انگیزة رفتارهای
آدمی باش��د (زریباف .)391 :1391 ،بنابراین ،براساس ّ
لذتگرایی بنتامی ،وقتی منافع
1.. Humanism.
2. Anthony Arblaster
3. . Jeremy Bentham.
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ش��خصی مادی تنها معیار سعادت و نیکی محسوب شود ،انسان سعادتمند کسی است
ک��ه بیشترین منافع م��ادی را نصیب خود کند .بنابراین ،در رفتارهای اقتصادی در پی
حداکثر منفعت شخصی مادی بودن ،تنها رفتار عقالیی است و عقل انسان نیز بهترین
ابزار خدمت برای تامین این هدف اس��ت .هیچ چیز نباید در راه رس��یدن انسان به این
س��عادت مانع و رادع باشد و انس��انها در بهرهگیری از ابزار عقل برای تحصیل حداکثر
منافع مادی باید آزاد باشند .در این راه آنچه بهدست میآورند تنها متعلق به خود آنان
اس��ت و تنها خودش��ان به هر نحوی بخواهند میتوانند از آن به��ره ببرند تا ّ
لذت خود
را به حداکثر برس��انند .اگر کس��ی در راه کسب حداکثر کردن منافع مادی انسان یا در
چگونگ��ی اس��تفاده از آن ،مانعی ایجاد کند ،عملی خالف اخ�لاق انجام داده و مانع به
س��عادت رسیدن انسان اس��ت .بنابراین ،انسان در عرصة اقتصادی ،آزادی مطلق دارد و
نیز مالک مطلق دارایی خود اس��ت .در واقع اصل مالکیت خصوصی مطلق و نیز آزادی
مطلق اقتصادی از این نوع تفسیر از سعادت ،استنباط میشود.
هر کسی باورهای پیشین را دربارة خدای متعال ،انسان و معنای سعادت و اخالق داشته
باشد ،جای بدی و خوبی از دیدگاه او عوض خواهد شد ،همه چیز را برای خود میخواهد و
خودخواهی او حدی نخواهد داشت و معتقد خواهد شد که تنها با مرگ ارزشهای حقیقی
اخالقی ،راه پیش��رفت اقتصادی باز خواهد شد .بر اساس همین مبانی است که دکتر پیر
ژانه درباره روابط انسانی در نظام سرمایهداری لیبرال میگوید:
قانون تنازع بقا را به شدت اجرا مینماید .بر ضعیفان سختگیر و ظالم است و هیچ جایی
برای احسان و خیرات باقی نمیگذارد (ژانه.)158 :1372 ،
همچنین کینز که یکی از بزرگترین اقتصاددانان نظام اقتصادی سرمایهداری است ،معتقد
است که بد خوب است وخوب بد است .آز ،رباخواری و طمع خوب و ایثار و فداکاری بد
است (مک فرسون.)123 -122 :1369 ،
بر اساس مبانی و آموزههای نظام اقتصادی سرمایهداری اصولی استخراج میشوند.
اصول اقتصادی مبتنی بر مبانی نظام سرمایهداری
اصل حداکثرسازی منفعت مادی شخصی
    14نظام اقتصادی سرمایهداری لیبرال ،وقتی ارادة انسان را خاستگاه طراحی نظام اقتصادی
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ق��رار داد ،ب��ا تحلیل رفتار اقتصادی انس��ان ،اع�لام کرد که همة انس��انها در رفتارهای
اقتصادی خود به دنبال حداکثرس��ازی منفعت مادی ش��خصی هستند .بنابراین ،منفعت
مادی شخصی خیر اعظم معرفی شد و هر کس بیشتر منفعت مادی را نصیب خود کند،
س��عادتمندتر است .در نتیجه ،رفتار حداکثرسازی منفعت مادی شخصی نیز تنها رفتار
عقالیی محسوب شد.
اصل آزادی مطلق اقتصادی
وقتی منفعت مادی شخصی خیر اعظم شد ،همة انسانها باید در تحصیل آن آزاد باشند.
چون آزادی در راه تحصیل س��عادت انسان حق قطعی انسان است .بنابراین ،هیچ مانعی
نباید در مسیر اکتساب منافع مادی بیشتر انسان قرار گیرد و انسانها در عرصة اقتصادی
آزادی مطلق دارند.
اصل مالکیت فردی مطلق اقتصادی
وقتی منفعت مادی شخصی خیر اعظم معرفی شود و همة انسانها در اکتساب منفعت
مادی آزادی مطلق داش��ته باش��ند ،بهطور طبیعی مالکیت مطلق اقتصادی باید پذیرفته
ش��ود .یعنی همة انس��انها حق دارند در عرصة اقتصادی به هر مقداری بتوانند مالکیت
اقتصادی کسب و تجمیع کنند  .
اصل رقابت آزاد اقتصادی
س��ه اصل پیشین وقتی در کنار محدودیت منابع و امکانات اقتصادی قرار گیرند ،ف ّعاالن
اقتصادی ناچارا ً در کس��ب منافع مادی بیش��تر با هم رقابت و مبارزه کنند .این مبارزه با
توجه به اصول بیان ش��ده تا جایی که رقبا ورشکس��ت ش��ده و از عرصة اقتصادی ساقط
شوند ،مجاز است    .
اصل عدم مداخلة دولت
الزمة رعایت اصول چهارگانه گذشته آن است که هیچ نهاد دنیوی و دینی از جمله دولت
حق دخالت در رفتارها و روابط اقتصادی مردم را نداش��ته باش��د .دخالت دولت برای رفع 15
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موانع حداکثرسازی منافع مادی ف ّعاالن اقتصادی خوب است.
   رعایت این اصول ،به ویژه اصل رفتاری رقابت ،رفتار انحصارگرانه را توجیهپذیر میکند.
الیت اقتصادی معرفی شود و ف ّعاالن
وقتی پیگیری حداکثر منفعت مادی شخصی ،هدف ف ّع ّ
اقتصادی در پیگیری این هدف آزاد بوده و حق رقابت با هم داشته باشند ،بهطور طبیعی
رفتار انحصارگرانه باید پذیرفته شود .به همین جهت است برخی از محققان اقتصادی قبل
از جریان کامل شکلگیری نظام اقتصادی سرمایهداری بیان کردند که رقابت قاتل رقابت
است و آن را به سمت انحصار پیش میبرد (قدیری اصلی.)139 :1376 ،
نتایج اجرای مبانی و اصول نظام اقتصادی سرمایهداری
آزادی اقتصادی برای صاحب سرمایه
  براس��اس اجرای اصول نظام اقتصادی س��رمایهداری ،آزادی تنها برای سرمایه و صاحب
س��رمایه محقق ش��د و اغلب ف ّعاالن حقیقی اقتصادی – نیروی کار ماهر و نیمه ماهر و
ساده – در بهرهمندی از آزادی اقتصادی محروم شدند .چون اجرای اصول نظام اقتصادی
س��رمایهداری ،موجب تمرکز س��رمایه و ثروت در دست افراد اندکی شد .این افراد قدرت
 کمیت
اقتصادی جامعه را بهدس��ت گرفتند و تنها آنان قادر ش��دند دربارة نوع ،کیفیتّ ،
کاالی تولی��دی تصمیم بگیرن��د .همچنین ،تنها آنان این حق را پی��دا کردند تا تصمیم
بگیرند که کاالها برای چه کس��ی تولید شود .ا ّما ف ّعاالن حقیقی اقتصادی تنها میتوانند
به اس��تخدام صاحبان سرمایه درآیند و دربارة امور پیشگفته حق هیچگونه تصمیمگیری
نداشته باشند .در واقع نظام اقتصادی سرمایهداری ،آزادی اقتصادی را تنها برای صاحبان
س��رمایه و قدرت اقتصادی ب��ه ارمغان آورد .در حالی که اگ��ر آزادی اقتصادی حق همة
ف ّعاالن اقتصادی اس��ت ،پس نظام اقتصادی باید بهگونهای طراحی و اجرا ش��ود تا زمینة
بهرهمندی از آزادی اقتصادی برای همة ف ّعاالن اقتصادی فراهم شود   .
رقابت اقتصادی برای صاحب سرمایه
   با اجرای اصول پیشگفته ،تنها صاحبان س��رمایه حق بهرهمندی از رقابت اقتصادی را
پی��دا کردند و نیروهایکار و ف ّعاالن حقیقی اقتصادی از رقابت محروم ش��دند .رقابت در
 16تاریخ اقتصادی به لحاظ مفهومی تحوالت و آثاری را بهدنبال داش��ته که الزم است برای
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روشن شدن مطلب اشارة مختصری دشته باشیم .آدام اسمیت اولین اقتصاددان کالسیکی
بود که مفهوم رقابت اقتصادی را بیان کرد .از نظر وی ،رقابت یک فرایند حرکت از وضعیت
عدم تعادل به سمت تعادل است .رقابت اقتصادی تنها در وضعیت عدم تعادل بین عرضه
و تقاضا آغاز میش��ود .وقتی مازاد عرضه وجود داشته باشد ،عرضهکنندگان برای تحمیل
آن به دیگران با یکدیگر رقابت میکنند و بر عکس ،موقع کمبود عرضه ،تقاضا کنندگان
برای اختصاصدادن کاالهای موجود به خود با هم رقابت میکنند .این وضعیت تا رسیدن
به تعادل وجود دارد .بنابراین ،رقابت از دیدگاه وی یک مفهوم ایستا نیست (رنانی:1377 ،
83؛ به نقل از اسمیت .)73-74 :1357 ،همچنین ،از نظر کالسیکها رقابت یک مفهوم
س��اده بود ،چون در آن زمان ،فقدان هرگونه رفتاری غیر از رقابت ،از قبیل انحصار ،باعث
شده بود تا اقتصاددانان کالسیک همواره از بازار« ،بازار رقابت» را اراده کنند (رنانی ،همان:
84؛ به نقل از .)Stigler, 1989: 531-5
    اقتصاددانان نئوکالسیک ،رقابت را مفهومی ایستا و یک ساختار بازار در شرایط تعادلی
در نظ��ر گرفتند و به تدریج فروض آن را تکمیل و تحمیل کردند (تفضلی ،همان349 ،؛
رنانی ،همان .)88 :کورنو در س��ال  1838ش��رط «بینهایت بودن تعداد رقبا» و جونز در
س��ال  1871ش��رط «اطالعات کامل رقبا از قیمتها» را ب��رای رقابت کامل بیان کردند
(رنان��ی ،همان .)87 ،حدود یک دهه بعد ،اجورث ،ش��رط «همگن بودن کاالها» را برای
رقاب��ت کام��ل افزود .در پایان قرن  ،19جان بیتس کالرک ش��رط «تحرک کامل عوامل
تولی��د» را اضافه نمود .با تحقق این ش��رایط ،بنگاهها نمیتوانند هیچ تأثیری بر قیمتها
داشته باشند (رنانی ،همان87-88 :؛ به نقل از .)Eatwel,1989, 537-40
 .1شومپیتر با طرح «فرایند رقابتی تخریب خلاّ ق» مدعی شد که تحوالت مداوم اقتصادی،
ذاتی خود سرمایهداری رقابتی است و مفهوم رقابت کامل نمیتواند این فرآیند را توضیح
دهد .ابتدا در بنگاهی ،ابداع و اختراعی صورت میگیرد (خالقیت) و سودهای انحصاری را
به ارمغان میآورد .سپس این ابداع توزیع میشود و سودهای انحصاری آن از بین میرود
(تخریب) و این جریان همچنان ادامه مییابد (رقابت دینامیک) .پس از ش��ومپتر ،نظریة
رقابت ناقص توس��ط خانم رابینس��ون در انگلس��تان و رقابت انحصاری در آمریکا توسط
چمبرلین ارایه ش��د .آنها بدین وسیله نش��ان دادند که بازارها غالباً میان رقابت کامل و
17
انحصار قرار دارند (رنانی ،همان.)90-100 :
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ویکتور دوکنیدران تاکید میکند که نظام رقابت آزاد در تمام زمینهها موجب انحصارات
می شود (شارل ژید و شارل ژیست ،تاریخ عقاید اقتصادی ،ترجمه کریم سنجابی.)369  :
کینز در س��ال  1936اظهار داشت که بهش��ت فرضی رقابت آزاد و کامل منسوخ شده و
انحصارات بزرگ جای آن را گرفته است (تفضلی ،تاریخ عقاید اقتصادی 366 :و .)389
 .2رقاب��ت کامل نمیتواند واقعی��ات اقتصادی را توضیح ده��د  .کالرک از صاحبنظران
نئوکالسیکها و هایک و ریچاردسون بر این مفهوم تاختند و معتقد بودند که رقابت کامل
تنها در ش��رایط ایس��تا قابل دستیابی است .در حالیکه از نظر اسمیت رقابت یک فرایند
اس��ت .هایک معتقد اس��ت که تئوری رقابت کامل نئوکالسیکی استحقاق کمی دارد که
«رقابت» نامیده شود (رنانی ،بازار یا نابازار ،88 :به نقل از وست ادوین .)22-21 :به لحاظ
تاریخی نیز «تئوری رقابتی نئوکالس��یک» قادر نشد تا وضعیت اقتصادی شدیدا متحول
نیمه اول قرن بیس��تم را از نظر رش��د شدید ،تمرکز ثروت و روشهای تولیدی را توضیح
دهد (رنانی ،بازار یا نابازار.)89  :
 .3تحلیلگران بازار رقابت نظام اقتصادی سرمایهداری ،بلکه طرفداران آن به صراحت وقوع
شرایط بازار رقابت کامل را در عالم خارج غیر ممکن میدانند (عبادی ،همان .)45  :برخی
نیز آن ش��رایط را صرفاً یک سری ش��رایط ایدهآلی معرفی میکنند و معترفند که تقریباً
هیچ بازار رقابت کاملی بهوجود نخواهد آمد (واریان ،همان.)248 :
 .4برخی از نویسندگان اقتصادی نقاط ضعف فراوانی برای بازار رقابت میشمارند( .عبادی،
هم��ان .)14 – 13 :از جمل��ه اینکه در بازار آزاد رقابتی ،ج�� ّو تبلیغاتی تولید کنندگان و
فروشندگان ،مصرف کنندگان را وادار مینماید تا هرچه را تولید کننده مایل است ،همان
را تقاضا کنند .دیگر اینکه در بسیاری موارد تولید کنندگان انحصاری ،کنترل بازار را در
دست دارند و قیمت کاالها و خدمات را تعیین میکنند (همان).
در واق��ع این مح ّقق��ان منصف معترفند که سیس��تم سرمایهس��االری اقتص��ادی نظام
س��رمایهداری ،بازار آزاد رقابتی را ابزاری برای به انحصار درآوردن منافع مادی خود قرار
دادهاند .با تفس��یری که نظام س��رمایهداری برای خوبی و بدی ارایه داد ،در رقابت برای
کس��ب سود مادی ش��خصی ،هیچگونه محدودیت اخالقی مطرح نیست .عنصر حرص و
طمع در وجود افراد عامل مهمی برای دس��تیابی به هدفشان است .پیشتر ،از کینز بیان
 18ش��د« :ما باید به مردم بیاموزیم که بد ،خوب اس��ت و خوب ،بد است .حرص ،طمع ،آز و
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رباخواری در ف ّعالیتهای اقتصادی برای حداکثر کردن س��ود مادی شخصی عامل مهم و
مفیدی اس��ت .فداکاری ،ایثار و کمک به دیگران بد اس��ت .با تغییر آموزههای اخالقی و
ارزش��ی ،پیشرفت اقتصادی ممکن است» .در واقع در بستر اصل رفتاری اقتصادی رقابت 
آزاد نظام سرمایهداری باید مرگ ارزشهای اخالقی را انتظار داشت.
مالکیت منابع و محصول تولیدی برای صاحب سرمایه
  صاحبان س��رمایه ،مالکیت منابع و محصول تولی��دی و مدیریت فرایند اقتصادی را در
اختیار گرفتند و نیروی کار با استخدام خود تنها از یک دستمزد ثابت حداقلی برخوردار
ش��د .نتایج اقتصادی دوران رونق اقتصادی نصیب صاحب س��رمایه میشود و نیروی کار
تنها همان دس��تمزد ثابت را دریافت میکند .نیروی کار در دوران رکود اقتصادی از کار
بیکار میشود .به عبارت دیگر ،با اجرای اصول نظام اقتصادی سرمایهداری مالکیت منابع و
محصول تولیدی و نیز مدیریت تمام فرایند اقتصادی سهم صاحب سرمایه شد و قریب به
اتفاق ف ّعاالن حقیقی اقتصادی – نیروی کار ماهر ،نیمه ماهر و ساده  -از حداقل امکانات
اقتصادی بهرهمند شدند.
نفوذ صاحبان سرمایه در تقنین و اجرا
  صاحبان سرمایه با قدرت سرمایه ،تشکیالت تقنین و اجرای آن را در جامعه در اختیار
گرفتند .بنابراین ،دولت حاکم چارهای جز حمایت از صاحبان سرمایه ندارد .چون اعضای
دولت یا صاحبان س��رمایه هس��تند یا صاحبان سرمایه با س��رمایة خود آنان را بر جامعه
حاکم کردند .بنابراین ،در فرضی که صاحبان سرمایه تشکیالت تقنین و اجرای آن را در
اختیار دارند ،هرگز علیه خود قانون وضع و اجرا نمیکنند .در فرضی که افراد دولت توسط
صاحبان س��رمایه بر جامعه حاکم شوند ،به نوعی دستنشاندة صاحبان سرمایه هستند و
نمیتوانند علیه آنان و به نفع نیروهای ف ّعال حقیقی قوانین را وضع و اجرا کنند.
بیعدالتی و توزیع نامناسب ثروت و درآمد
در چنین ش��رایطی سرمایه ،هم عامل تعیین میزان سهم شد و هم عامل اداره بنگاههای
اقتصادی .از س��وی دیگر ،بر اساس اصول نظام اقتصادی سرمایهداری ،نه دولت و نه هیچ 19
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نه��اد دیگری حق دخالت در تعیین روابط اقتصادی بین نیروی کار و س��رمایه و صاحب
سرمایه را نداشت .این وضعیت باعث شد ثروت و دارایی جامعه در دست افراد اندکی جمع
شود و در طرف دیگر ،خیل انسانهای گرسنه و کارگر قرار گیرند (ژید و ریست،1370 ،
ج  .)274 – 269 :1منزلت نیروی کار در روابط جدید اقتصادی به شدت تن ّزل پیدا کرد
و س��رمایه و صاحب آن ،جایگاه رفیعی یافت .جایگاه انس��ان در برابر س��رمایه و صاحب
آن ،چن��ان تن ّزل یافته بود که حتی بچهها در س��نین پایین ،با بدترین و ناس��المترین و
ظالمانهترین شرایط برای کارکردن ،اجیر میشدند .ساعات کار طوالنی ،خشونت ،بیماری
کارگران و گس��ترش رذائل اخالقی از دس��تاوردهای نظام اقتصادی سرمایهداری در این
دوران بود (ژید و ریس��ت .)270- 271 :1370 ،نظام سرمایهداری بر پایة اصول خود این
گونه القا میکرد که گرس��نگی صدها هزار کارگر یک قانون طبیعی و اجتماعی اس��ت و
صاحب سرمایه از نظر اخالقی حق دارد در جهت کسب سود بیشتر ،حد اکثر بهرهکشی
را از کارگ��ر بهعم��ل آورد (فروم .)110 :1385 ،کاهش دس��تمزد از یک س��و و افزایش
هزینههای زندگی از س��وی دیگر ،موجب تنزل قدرت خرید کارگران ش��د .در بسیاری از
کارخانجات ،س��رمایهداران برای کاهش دس��تمزد نیروی کار ،ترجیح میدادند از زنان و
اطفال استفاده کنند .این شیوة دستمزد ،شکاف طبقاتی را تشدید میکرد (پالمر،1383 ،
ج )12 :2و باعث شد ثروت جامعه در دست افراد اندکی جمع شود و در طرف دیگر ،خیل
گرسنگان کارگر قرار گیرند (ژید و ریست.)274-269 :1370 ،
شرایط فعلی نظام اقتصادی سرمایهداری نیز وضعیت مطلوبی ندارد .توزیع ثروت و درآمد
جامعه در نظام اقتصادی س��رمایهداری ،بر پایة حقوق مالکیت آن ش��کل میگیرد .در این
نظ��ام ،همة ثروتهای جامعه ،اع��م از ثروتهای طبیعی و غیر آن میتواند تحت مالکیت
خصوصی افراد درآید .نظام سرمایهداری شکافهای درآمدی شدید را براساس مبانی خود
ناپسند نمیداند ،بلکه برای رسیدن به نرخ باالی رشد اقتصادی ،آن را مفید ارزیابی میکند.
چون معتقد اس��ت اگر ثروت و درآمد جامعه در دست افرادی قرار گیرد که میل نهایی به
مصرف آنان پایین باشد ،پسانداز و سرمایهگذاری در سطح ملی افزایش مییابد و جامعه
با رشد اقتصادی باالیی مواجه خواهد شد .این نظام ،در عین حال فقر را برای افراد جامعه
نمیپسندد .چون فقر باعث کاهش تقاضای مؤثر میشود .کاهش تقاضای مؤثر فرایند رشد
 20اقتصادی را کند میکند و اقتصاد را به سمت رکود سوق میدهد .بنابراین ،اگر تمرکز ثروت
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در جامعه ،ش��دید باش��د ،ولی فقر مطلق در جامعه وجود نداشته باشد ،وضعیت مطلوبی
است .ا ّما با تحقق شکاف درآمدی گسترده ،سهم بهرهمندی سرمایه و پول و صاحبان آنها
از ثروت و درآمدهای جامعه ،روز به روز بیشتر میشود و در طرف دیگر ،خیل عظیم سایر
مردم از جمله نیروی کار (ماهر ،نیمه ماهر و س��اده) از ثروت و درآمد جامعه ،بهرة اندکی
نسبی»
میبرند و دچار فقر و تنگدستی خواهند شد .چون براساس نظریة «مصرف درآمد
ِ
نظام اقتصادی س��رمایهداری ،هر فردی ،میزان س��طح مصرف خود را با توجه به متوسط
س��طح مصرف جامعه تنظیم میکند .چون متوسط سطح مصرف جامعه همیشه در حال
افزایش اس��ت ،بنابراین ،این وضعیت باعث میش��ود تا افراد جامعه دائماً سطح مطلوبیت
باالتری از مصرف کاالها و خدمات را مطالبه کنند .در حالی که اغلب موارد ،قادر نیستند
تا آن سطح از مطلوبیت را تامین کنند .در نتیجه ،خود را در ردیف افراد نیازمند میبینند.
بنابراین ،خط فقر همیش��ه در حال صعود به نقطة باالتری اس��ت (برانسون ،1374 ،ج :1
 .)348 – 344این امر بدین معنا است که نظام اقتصادی سرمایهداری در درون خود فقرزا
است .اگر نظام اقتصادی به گونهای طراحی و اجرا شود که از درون دائماً فقرزا باشد ،معلوم
است که افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمد جامعه دست نمییابند و نظام اقتصادی
نسبت به اجرای عدالت از درون با مشکل مواجه است.
اگر این وضع ادامه پیدا کند ،به طور مرتب قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند و نظام
س��رمایهداری با رکود مواجه خواهد ش��د .بنابراین ،باید دولتی حاکمیت را بر عهده گیرد
تا مانع وقوع رکود اقتصادی ش��ود .دولت در نظام س��رمایهداری برای جلوگیری از رکود
اقتصادی و فراهم نمودن زمینة بازدهی دائمی پول و ثروت سرمایهداران باید تالش کند تا
تقاضای مؤثر برای تولیدات آنان وجود داشته باشد .دولت در نظام سرمایهداری از راههای
زیر به این هدف میرسد:
 .1تعیین دستمزد حداقلی برای کارگران .دولت از این طریق ،مانع میشود تا سرمایهداران
دس��تمزد بس��یار پایین به نیروهای کار بپردازند و تقاضای مؤثر ب��رای کاالها و خدمات
تولیدی در سطح ملی کاهش یابد .البته ،اگر دولت دخالت نکند ،ودستمزد حداقلی برای
نیروی کار مش��خص نشود ،ممکن است برخی صاحبان سرمایه ،دستمزد بسیار پایین به
نیروی کار بپردازند ،در نتیجه س��ود خود را حداکثر نمایند .ا ّما چون دولت نمایندة نظام
سرمایهداری است ،باید به گونهای عمل کند تا منافع نظام سرمایهداری محفوظ بماند21 .
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 .2اخ��ذ مالی��ات و توزیع آن به نفع طبقات کم درآمد .دولت از درآمدهای جامعه مالیات
اخ��ذ میکند و بخش��ی از آن را به عنوان بیمة بیکاری یا تامی��ن خدماتی برای طبقات
کمدرآمد یا فاقد هر گونه درآمدی به مصرف میرساند.
هر یک از دو راه باال خالف مبانی نظام سرمایهداری است .چون خالف آزادی اقتصادی و
نقض حقوق مالکیت مبتنی بر مبانی نظام سرمایهداری است .بنابراین ،این اقدامات در حد
ضرورت و برای حفظ منافع س��رمایهداران انجام میگیرد .اگر نظام سرمایهداری در کنار
فقر گس��ترده ،بتواند تقاضای مؤثر کل را برای کاالهای تولیدی سرمایهداران حفظ کند،
دلیلی برای اقدام به نفع اقش��ار فرودست وجود ندارد .البته ،دولتهای نظام سرمایهداری
اگر حفظ منافع سرمایهداران را در اخذ مالیات بیشتر از طبقات پایین جامعه و نیز کاهش
خدمات عمومی ،آموزش��ی و بهداشتی بدانند ،به چنین امری اقدام میکنند .کما این که
در برخی بحرانها دس��تمزد طبقات پایین جامعه را کاهش میدهند و یا از آنان مالیات
تقبل
بیش��تر میگیرند .در بحران اقتصادی موس��وم به والاستریت ،نظام سرمایهداری با ّ
استقراض ،کمکهای فراوانی به بانکداران و سرمایهداران کرده است و برای جبران آن ،از
طبقات کارگر و با درآمد پایین جامعه ،مالیاتهای بیشتر اخذ نموده و هزینههای عمومی،
بهداشتی و آموزشی را که اغلب طبقات پایین جامعه از آنها بهرهمند میشدند ،کم کرده
اس��ت و دس��تمزدهای آنها را نیز کاهش داده اس��ت .به جهت این روش توزیع ثروت و
شدت شکاف درآمدی و فقر در
درآمد در جوامع س��رمایهداری اس��ت که آمارها حاکی از ّ
کشورهای سرمایهداری است.
متأسفانه هر چقدر دنیا ثروتمندتر میشود وضعیت نابرابری بدتر میگردد؛ بهطوری که در
دهه  1960میالدی ،درآمد پنجک ثروتمند 30،برابر پنجک فقیر دنیا بود ،اما این نسبت،
بعدا ً  80برابر ش��ده است ) . (Gordon, 2004: 6براساس گزارش منتشر شده بانک جهانی
در سال  ،2008این نسبت به  114برابر رسیده است).(Milanovic,2002, 51–92
مطابق تحقیقی که فرانس��یس بورگیگنون و کریستین موریس��ن در مورد توزیع درآمد
مردم جهان از س��ال 1992ـ 1820یعنی ب��رای دوره بعد از انقالب صنعتی تا اواخر قرن
بیس��تم انجام دادهاند ،مشخص شد که سهم بیست درصد فقیر شهروندان دنیا از درآمد
جهان در سال  %4/5 ،1820بوده در حالی که در سال  1992بدتر شده و به  %2رسیده
 22اس��ت .این در حالی است که سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنیا از %43/1به %53/4
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افزایش یافته اس��ت .همینطور اس��ت وضعیت ضریب جینی؛ به گونهای که از  0/504به
 0/663افزایش یافته اس��ت که نشان دهندة بدتر شدن نابرابری در سطح جهان میباشد
(بيو.)329 :1376 ،
وضعیت نابرابری و فقر در کشور آمریکا به عنوان کشوری که مظهر نظام سرمایهداری است،
به هیچ وجه مطلوب نیس��ت .در س��ال  1973میالدی سهم درآمد يکپنجم پایینترین
خانوادهها 5/5 ،درصد کل درآمد و سهم درآمد يکپنجم باالترین خانوادهها 41/1 ،درصد
کل درآمد بود و در سال  1991سهم دستة اول به  4/5و دستة دوم به  44/2رسيد و اين
روند با اندک تغييراتي همچنان ادامه دارد (همان).
طب��ق برآوردی بر پایة اطالع��ات فدرال رزرو 1در س��ال  ،1990ارزش خالص ثروت یک
درصد باالی جمعیت آمریکا ،بیشتر از ارزش خالص ثروت  90درصد پایین جمعیت بود.
جال��ب اینکه دارایی ده خانوادة ثروتمند امریکایی روی هم ،برابر ّ
کل ثروت یک میلیون
خانوادة متوسط است .نکتة مهمتر آنکه  40درصد پایین جمعیت ،بیش از آنچه درآمد
دارند ،بدهکارند (شارون.)101 :1379 ،
جدول ( -)1درصد سهم درآمدی اغنیا و فقرای دنیا و ضریب جینی آنها از سال
1992ـ 1820
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همچنین ،س��هم کشورهای صنعتی نسبت به کش��ورهای کمتر توسعه یافته در مصرف
جدی است .کشورهای سرمایهداری صنعتی با يك ششم جمعیت
انرژی نیز قابل مالحظة ّ
جهان 64 ،درصد صنایع کارخانهای جهان را تولید میکنند و بیش از نیمی از انرژی جهان
را مصرف مینمایند؛ درحالیکه دنیای کمتر توسعهیافته با نزدیک به يك پنجم جمعیت
جهان ،تنها  14درصد از کاالهای صنعتی را تولید نموده و فقط يك چهارم انرژی جهان
را مصرف میکند (هیوت و دیگران.)17 :1377 ،
افزون بر ش��کاف درآمدی گس��ترده  -که به اختصار اشاره شد  -جهان دچار فقر شدید و
مزمن نیز هس��ت .گزارش بانک جهانی در سال  2008که در بارة فقر  115کشور جهان
منتشر شده ،حاکی از این است که وضعیت فقر از وسعت و عمق بیشتری برخوردار شده
و تعداد فقیران به ویژه افراد دچار فقر شدید ،افزایش یافته است .براساس معیار خط فقر
شدید ( 1/25دالر در روز) تعداد افراد زیر خط فقر شدید به  1/4میلیارد نفر میرسند .این
آمار بیان میکند تعداد افرادی که در آفریقا زیر خط فقر شدید زندگی میکنند ،تقریباً دو
برابر شده است .این گزارش تاکید میکند که افراد فقیری که از فقر مطلق خارج میشوند
با توجه به استانداردهای اقتصادهای متوسط همچنان فقیر هستند .این گزارش حکایت
میکند که متوسط خط فقر در کشورهای در حال توسعه در سال  2005برابر با  2دالر
در روز بود .براساس  2دالر ،نرخ فقر از سال  1981تا  2005کاهش یافته است .ا ّما تعداد
مردم با درآمد کمتر از  2دالر ،در روز ثابت مانده و برابر  2/5میلیارد نفر هستند .ولی در
سایر کشورها این تعداد افزایش یافته و تعداد افرادی که بین  1/25و  2دالر در روز درآمد
دارند تقریباً دو برابر ( 1/18میلیارد نفر) رسیده است.
در س��ال  2003میالدی اعضای س��ازمان ملل بر سر اهداف توس��عة هزارة سوم به توافق
رس��یدند .هدف از این برنامه ،کاهش  50درصدی فقر در جهان تا سال  2015اعالم شد.
حل مش��کالتی از قبیل گرسنگی ،بیماری ،بیسوادی ،صدمه به محیط زیست و گسترش
ای��دز از جمله معیارهای س��نجش تحقق این هدف بود .مارک مال��وک براون مدیر برنامة
توسعة سازمان ملل در تحقق این اهداف تردید کرده و مدعی است در وضعیت خطرناکی
بسر میبریم ،بیش از یک میلیارد نفر ،یعنی یک ششم جمعیت جهان ،هنوز در فقر شدید
زندگی میکنند .این افراد روزگار خود را در شرایط نکبتبار زاغهنشینها می گذرانند .وی
 24معتقد است بدون اعمال تغییرات بنیادی ،شمار این افراد طی  30سال آینده دو برابر شده
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و تا سال  2050ممکن است  3/5میلیارد نفر از جمعیت شش میلیاردی شهرنشین زمین
در زاغهها زندگی کنند و ادامة این وضعیت مایة شرمساری جهانیان است (کربی.)2003 ،
بر پایة آمار بانک جهانی در س��ال  ،1993تعداد فقیران در کشورهای کمتر توسعه یافته
که در وضعیت وخامت بسر میبرند ،حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر است (تیرل
وال )53 :1378 ،و در کشورهای سرمایهداری صنعتی با همة امکانات و ثروت هنگفتشان
 100میلیون فقیر وجود دارد (بانک جهانی.)18 :1995،
مطالب بیان ش��ده حاکی از آن است که نظام سرمایهداری ،حقّ افراد جامعه را به میزانی
میداند که هر یک از افراد از طریق شرکت در رقابت با سایرین در کسب منافع مادی به
دست میآورند .اگر به بعضی افراد جامعه از طریق بازتوزیع منافعی میرسد ،این به دلیل
آن اس��ت که منافع س��رمایهداران به خطر نیفتد .در غیر این صورت ،منطق اقتصادی بر
رفتارهای دولت و هر نهاد دیگری حاکم نخواهد بود .در این الگو ،هر روز صاحبان پول و
سرمایه و ثروت ،غنیتر و سایر مردم ضعیفتر میشوند و شکاف درآمدی ،توسعه مییابد.
نتیجة این وضعیت ،سرمایهساالری در تمام ابعاد جامعه است .صاحبان سرمایه ،دولتی را
بر جامعه و اقتصاد مسلّط میکنند که دائماً به نفع آنان تالش کند.
آیا طرفداران نظام سرمایهداری با وجود شکاف درآمدی گسترده و نیز وجود فقر در جوامع
سرمایهداری میتوانند مدعی اجرای عدالت اقتصادی باشند؟
پاسخ به این پرسش بستگی به مبانی نظام سرمایهداری و تعریف آنان از عدالت و سعادت،
حق��وق مالکیت افراد و مدل رس��یدن به آن حق��وق دارد .واقعیت مطلب آن اس��ت که
طرفداران نظام س��رمایهداری با توجه به عناصر پیش��گفته باید پاس��خ مثبت به پرسش
پیشین ارایه دهند .چون با توجه به مبانی نظام سرمایهداری  -که در مباحث پیشین بیان
شد  -هر کس منافع مادی بیشتری کسب کند و مالکیت خود را بر ثروت و درآمد جامعه
بیشتر نماید ،سعادتمندتر خواهد بود .اگر کسب منافع مادی شخصی و توسعة مالکیت از
طریق مدل رقابت آزاد صورت گیرد ،هر مقدار هم باش��د ،حقّ اشخاص خواهد بود .حتی
اگر سرمایهداران از طریق مدل رقابت بتوانند منافع مادی زیاد و مالکیت فراوانی بر ثروت
و درآمده��ای جامعه را با رفتار انحصارگران��ه به چنگ آورند ،حقّ آنان خواهد بود .چون،
ِ
دولت
چنین انحصاری از درون مدل رقابت برمیآید .بنابراین ،در نظام س��رمایهداری ،اگر
حداقل دستمز ِد 25
نمایندة سرمایهداران ،اقدام به بازتوزیع از طریق اخذ مالیات میکند و یا
ِ
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کارگران را مش��خص مینماید ،به جهت ادای حقّ س��رمایهداران است .چون هدف اصلی
چنین اقدامی حفظ منافع سرمایهداران و نظام سرمایهداری میباشد.
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فصل دوم :جایگاه انسان و سرمایه
در الگوی دولتساالری اقتصادی و آثار آن
پس از ناکامی نظام اقتصادی س��رمایهداری در حل مش��کالت اقتصادی جامعة بش��ری
طرفداران نظام اقتصادی کمونیسم مدعی شدند که مشکل اصلی در مبانی نظام اقتصادی
سرمایهداری و اصول متخذ از آن ،بهویژه در مالکیت خصوصی مطلق است .نتیجة مبانی و
اصول متخذ از مبانی نظام اقتصادی سرمایهداری ،الگوی سرمایهساالری است که مشکالت
اجرای این الگو مشخص شد .بنابراین ،باید براساس مبانی روشن دیگری اصول اقتصادی
متفاوتی را برای حل مش��کالت اقتصادی بش��ر ارایه داد .این مبانی و اصول متخذ از آن،
الگوی مورد نظر نظام اقتصادی کمونیسم و نتایج اجرای آن الگو توضیح داده میشود     .
مبانی نظام اقتصادی کمونیسم
نظام کمونیس��م بر اس��اس فلسفة ماتریالیس��م تاریخی بنیان نهاده شده است .بر اساس
این فلس��فه ،ماده اس��اس همة واقعیات جهان میباش��د و همة واقعیات نس��بت به ماده
روبنا محسوب میشوند .به تناسب پیشرفت و تحول ابزار مادی تولید ،نظامات اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی دگرگون میشوند .تحول و تکامل در ابزار تولید ،بر اساس اصل تضاد
دیالکتیک ،موجب تضاد طبقاتی ش��ده و به مرور این تضاد ش��دت مییابد و مناس��بات
تحمل آن را ندارند ،در نتیجه فرو میریزند و نظام
اقتصادی و اجتماعی موجود ،دیگر تاب ّ
اقتصادی و اجتماعی جدید جایگزین آن میش��ود .سرانجام نظام کمونیسم از درون این
تح ّول و تکامل ابزار تولید و نیز تضاد طبقاتی ،استقرار مییابد.
ب��ا توضیح دربارة نظریة تضاد دیالکتیکی و نظریة مبارزة طبقاتی کمونهای ش��شگانه،
27
مطالب پیشگفته روشن میشوند.
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نظریه تضاد دیالکتیکی
بر پایة این نظریه ،تمام پدیدههای جهان هستی بهگونهای بنا نهاده شدهاند که ضد خود
را در نهان خودش��ان پرورش میدهند .از نزاع بی��ن اضداد ،حرکت تکاملی برمیخیزد و
سرانجام شکل سومی که صورت تکامل یافته پدیده میباشد ،بروز مینماید .بنابراین ،در
بارة تمام پدیدهها ،سه مرحلة زیر دائما در حال وقوع است:
 .1تز یا نهاده که عبارت از وضع فعلی هر پدیده اس��ت که حاکی از نیرویی میباش��د که
تالش میکند تا وضع فعلی را حفظ نماید.
 .2آنتی تز یا برابر نهاده که عبارت از نیرویی درونی است که در جدال و نزاع با تز بوده و
بر ضد آن ،عمل میکند و در جهت تغییر وضع موجود هر پدیدهای میباشد.
 .3جریان نزاع بین تز و آنتیتز دائما به نفع آنتیتز تمام شده و سنتز یا همنهاده بهوجود
میآید که خود وضع جدیدی از پدیده میباش��د .سرنوش��ت این محصول (س��نتز) خود
محکوم همان سیر جدالی پیشین است .بدین وسیله ،جوامع بشری همیشه با تغییر وضع
موجود در مسیر تح ّول به سمت تکامل و پیشرفت است.
نظام مارکسیسم ،اقتصاد را زیر بنای امور فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی میداند .بنابراین ،تح ّول
در ش��رایط و پدیدههای اقتصادی را منش��أ تح ّول در ش��رایط و پدیدههای فرهنگی ،سیاسی
واجتماعی  میش��مارد .در نتیجه ،معتقد اس��ت که اصل تضاد دیالکتیک در عرصة تحوالت
اقتصادی و به تبع آن ،در همة عرصههای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی نیز حاکم است.
نظریه مبارزه طبقاتی
مارکسیسم بر اساس فلسفة مادی تاریخ ،مراحل تکامل تاریخی جوامع بشری را به این نحو
ترس��یم میکند :کمون اولیه ،بردهداری ،فئودالی ،سرمایهداری ،سوسیالیسم و کمونیسم.
در مرحلة کمون اولیه ،جامعه بدون وجود طبقات بود .مردم همه با هم کار میکردند .همه
با هم به شکار حیوانات میپرداختند و آنچه به دست میآوردند با هم مصرف مینمودند.
ای��ن مرحل��ه به نام مرحلة تز بود .ا ّم��ا دیری نپایید که با توجه با کمیابی نس��بی برخی
امکانات زندگی ،ویژگی اختصاص امکانات به انسانها بروز نمود و با شکل گیری مالکیت
خصوصی ،تضاد طبقاتی به وجود آمد .در واقع مرحلة تز ،آنتیتز را در درون خود پرورش
 28داد .با ایجاد تضاد طبقاتی ،صاحبان مالکیت بیشتر ،بقیة انسانها را به بردهگی گرفتند .با
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پیروزی بردهداری ،مرحلة بردهداری که سنتز محسوب میشد ،آغاز گردید .در این مرحله
نیز تکامل ابزار تولید ،منشأ ایجاد آرایش جدیدی در طبقات اجتماعی شد .درنتیجة تضاد
میان شیوههای جدید تولید و ساختار کهنة اجتماعی ،طبقة فئودالی بهوجود آمد .مالکیت
بر ابزار تولید توس��ط بردهداران توس��عه پیدا کرد .مرحلة بردهداری ،با گسترش مالکیت
خصوصی ،تبدیل به تز ش��د و ضد خود را در درون خود پرورش داد .طبقة بردهداران به
عنوان آنتیتز ،یعنی مخالفان خواستههای بردهها شدند .بدین وسیله ،تضاد طبقاتی بین
طبقة بردهدار و بردهها آغاز شد .از درون این نزاع طبقاتی ،طبقة فئودالی به عنوان سنتز
س��ربرآورد .فئودالها ،مالکان زمینها بودند .آنان برای بهرهمندی از منافع بیشتر زمین،
طبقة کشاورز را بهکار میگرفتند و از دسترنج آنان استفاده میکردند .بخشی از محصول
کشاورزی را به کشاورزان میدادند تا قدرتی بگیرند و بتوانند روی زمینهای فئودالها کار
کنند و محصول بیشتری برای آنان تولید کنند .تکامل ابزار تولید در این مرحله نیز منشأ
ایجاد آرایش جدیدی در طبقات اجتماعی شد .شکاف درآمدی روز به روز بین کشاورزان
و فئودالها بیش��تر میشد .به دنبال آن ،نزاع بین طبقة کشاورز و فئوالها شدید میشد.
محصول نزاع و جنگ بین تز (طبقة فئودال) و آنتیتز (طبقة کش��اورز) ،س��نتز که همان
طبقة س��رمایهدار باشد ،ظهور پیدا کرد و نظام سرمایهداری شکل گرفت .در این مرحله،
همزمان با تکامل ابزار تولید ،مرحلة سرمایهداری به عنوان تز عمل میکند .در واقع ،طبقة
س��رمایهدار با در اختیار داشتن مالکیت ابزار تولید ،به استثمار کارگران میپردازد .تضاد
طبقاتی بین کارفرمایان که مالکان ابزار تولید هس��تند و طبقة کارگر به وقوع میپیوندد.
این تضاد طبقاتی به نزاع و جنگ و خونریزی بین طبقة سرمایهدار (تز) و بین طبقة کار
(آنتیتز) منجر میش��ود .سرانجام با پیروزی طبقة کارگر دوران نظام سرمایهداری به سر
میرسد و نظام سوسیالیسم آغاز میگردد .در مرحلة نظام سوسیالیسم ،حکومت کارگری
ب��ه وجود میآید که کام ً
ال مالکیت خصوص��ی ابزار تولید را لغو میکند و به نمایندگی از
طرف کارگران ،مالکیت ابزار تولید را در اختیار میگیرد .البته نظام سوسیالیس��م ،مرحلة
مو ّقت و گذار برای استقرار نظام کمونیسم است .در این مرحله ،مردم آمادة ورود به مرحلة
نظام کمونیسم میشوند .مرحلة کمونیسم ،مرحلة جامعه بیطبقة کارگری است .در این
مرحله ،همة انسانها به قدر توان خود کار میکنند و به مقدار نیازشان بهرهمند میشوند.
در این مرحله ،چون مالکیت ابزار تولید به نحو کامل لغو میش��ود ،تضاد طبقاتی از بین 29

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

میرود و همة مردم به خوش��ی در کنار ه��م زندگی میکنند .این مراحل ،اختصاصی به
یک منطقه ندارد؛ بلکه شامل همة مردم و همة جوامع انسانی است .بنابراین ،در درازمدت
ملت و کشور من معنا ندارد و همة بشریت به مرحلة نهایی میرسند و مالکیت ابزار تولید
مطلقا از بین میرود و نزاعهای بشریت خاتمه داده میشود (در تبیین مبانی و دیدگاههای
نظام کمونیسم از این منابع استفاده شده است :فریدون تفضلی ،تاریخ عقاید اقتصادی از
افالطون تا دوره معاصر165 – 159  :؛ شارل ژید و شارل ژیست ،تاریخ عقاید اقتصادی،
ج 152 – 140 :2؛ نمازی ،نظامهای اقتصادی.)82 – 72  :
این گونه نگاه به انسانها و جوامع بشری ،لوازمی دارد که در ادامه بیان میشود.
لوازم مبانی و اصول نظام اقتصادی کمونیسم
 .1نظام کمونیسم ،مالکیت خصوصی را ملغی میکند و مردم حق داشتن مالکیت خصوصی
را ندارند .همة اموال و داراییها تحت تملّک دولت قرار میگیرد.
 .2با توجه به الغای مالکیت خصوصی در نظام اقتصادی کمونیسم ،آزادی فعالیت اقتصادی
بکلی نیز ملغی شده است .فعاالن اقتصادی در این نظام در انتخاب شغل ،داشتن مالکیت،
میزان و نوع مصرف کاالها و خدمات و  ...هیچگونه آزادی ندارند .انتخاب ش��غل از طرف
افراد ،بستگی به احتیاجی است که دولت اعالم میکند .آنچه افراد تولید میکنند هیچگونه
آزادی در مصرف آن ندارند و باید تحویل دولت شود تا دولت بهگونهای که صالح میداند
بین مصرف کنندگان توزیع نماید.
 .3نیروی کار در نظام کمونیسم در فعالیتهای اقتصادی نمیتواند اهداف شخصی داشته
باش��ند ،چراکه نمیتواند دارایی داش��ته باشد و مجبور اس��ت به مقدار توان کار کند و به
میزان نیاز بهرهمند گردد .بنابراین ،میزان بهرهمندی تابع میزان تالش واقعی نیروی کار
نیست.
 .4در نظام کمونیسم ،مردم و نیروهای کار مطلقا مالک سرمایه و ابزار تولید نیستند .ثمرة
فعالیت اقتصادی آنان عاید مالک آن – دولت – میشود .در واقع ،در این نظام ،هم سرمایه
و هم مردم در خدمت دولت هستند.
 .5در نظام اقتصادی کمونیس��م ،امکان رقابت ف ّع��االن اقتصادی مطلقا وجود ندارد .همة
 30امکان��ات اقتصادی در انحصار کامل دولت اس��ت .بنابراین ،اص��ل رفتاری انحصار بر تمام
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ف ّعالیتهای اقتصادی حاکم است.
 .6براس��اس آموزههای نظام کمونیسم ،بازار هیچ نقشی در توزیع ثروت و درآمدهای جامعه
ندارد .تنها دولت تعیین کنندة رابطة مبادله و میزان بهرهمندی افراد از منافع اقتصادی است.
 .7با اجرای آموزههای نظام اقتصادی کمونیسم ،فقر گسترده در تمام کشورهای کمونیستی
حاکم ش��د .چون نیروی کار ماهر مش��اهده میگرد که دست و فکر او تولید میکند ،ا ّما
الیت اقتصادی آنان گرفته میشود و
دهان کسان دیگر مصرف میکند .بنابراین ،انگیزة ف ّع ّ
حاضر به تالش به مقدار توان نمیشدند .فقر گستردة کشورهای کمونیستی شوروی سابق
مثال روشنی برای این مطلب است  .
از مطالبی که دربارة دو الگوی سرمایهساالری اقتصادی و دولتساالری اقتصادی بیان شد،
روشن میشود که اشکال اساسی این دو الگوی اقتصادی آن است که برای انسان  -عامل
اصلی تولید  -جایگاه مناسب با شان و جایگاه او قایل نیست .نظام اقتصادی سرمایهداری
ب��رای تالش نیروی کار ارزش حداقلی قایل اس��ت و به کمک س��رمایه ،نیروی کار را به
خدمت گرفته و دستمزدی به او پرداخت میکند .ا ّما نظام اقتصادی کمونیسم هیچ ارزشی
برای سرمایه و صاحب سرمایه قایل نیست و آن را در اختیار دولت قرار میدهد و به کمک
س��رمایة در اختیار دولت نیروی کار را به خدمت محض خ��ود درمیآورد .بنابراین ،عدم
جدی به جایگاه مناسب سرمایه و انسان در فرایند اقتصادی عامل اصلی مشکالت
توجه ّ
اقتصادی ،توزیع نامناسب ثروت و درآمد و بیعدالتیای است که بر جهان حاکم است.
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فصل سوم :جایگاه سرمایه و انسان
در الگوی مردمساالری اقتصادی دینی
آموزههای اس�لامی ،سرمایه را در فرایند اقتصادی عقیم نمیداند تا هیچگونه پاداشی به
آن اختصاص پیدا نکند .همچنین ،برای سرمایه و صاحب آن ،چنان جایگاه و نقشی قائل
نیست تا صاحبان س��رمایه در فرایند اقتصادی تمام مالکیت منابع و محصول تولیدی را
در اختیار داش��ته باشند و به سبب قدرت س��رمایه ،مدیریت همة فرایند اقتصادی را در
چنگ خود بگیرند و مسیر اقتصاد را به هر سویی که میخواهند بکشانند و نیروهای ف ّعال
حقیقی(نیروی کار ماهر ،نیمه ماهر و ساده) از داشتن مالکیت محروم گردند و از داشتن
نقش مؤثر در مدیریت اقتصادی محروم باشند و تنها به دستمزد حداقلی اکتفا کنند .بلکه
براس��اس تعالیم اسالمی ،سرمایه به تناسب نقش��ی که در فرایند اقتصادی دارد ،پاداش
مناس��ب دریافت میکند .ا ّم��ا برای تمام نیروهای ف ّعال اقتص��ادی (نیروی کار و صاحب
س��رمایه) جایگاه ویژهای قائل است که باید براساس آن ،همة نیروهای ف ّعال اقتصادی در
فرآیند اقتصادی نقش مؤثری داشته باشند و براساس آن ،پاداش مناسب دریافت کنند تا
بدین وسیله ،مردمساالری دینی اقتصادی شکل بگیرد و عدالت اقتصادی فراگیر شود .ا ّما
برای تحقق چنین امری باید مبانی بینشی روشنی برای تعیین جایگاه انسان و سرمایه در
عرصة اقتصادی و مدلهای اجرایی با محوریت انسان و اعضای ف ّعال بنگاههای اقتصادی
تبیین ،طراحی و اجرا شود .ابتدا مبانی این نوع نگاه به جایگاه انسان و سرمایه در فرایند
اقتصادی بررسی میشود؛ آنگاه ،مدلهای مناسب آن ارایه و آثار آنها بررسی میشود.
مبانی الگوی مردمساالری دینی اقتصادی
نوع نگاه و شناختی که انسان نسبت به خدای متعال و رابطة او با انسان و جهان هستی 33
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دارد ،همچنین ش��ناختی که نسبت به انس��ان ارایه میدهد ،تاثیر جدی در ارایة الگوی
مطلوب دارد .هر یک از این سه مقوله در ادامه توضیح داده میشود.
مبانی خداشناختی الگوی مردمساالری اقتصادی
توحید افعالی و عملی نس��بت به خدای متعال و نیز جایگاه مناسب برای انسان از منظر
اس�لام ،مبنای طراحی الگوی مردمساالری دینی اقتصادی است .هر یک از این دو مقوله
به اختصار تبیین میشود.
توحید افعالی
در بحث خداشناس��ی از منظر اس�لام ،مباحث گوناگونی مطرح اس��ت .ا ّما باور راسخ به
یگانگی خدای متعال و توحید ،اساس��یترین باوری است که هم بر تمام معارف اسالمی
س��ایه افکنده است و هم جهتگیری خاصی به اعمال و رفتارهای انسانها در عرصههای
مختلف فردی و اجتماعی ،از جمله اقتصادی میدهد .به همین جهت ،بنیانیترین دعوت
انبیای الهی ش��عار «ال اله الاّ اهلل» بوده اس��ت .نبی گرامی اس�لام(ص) این شعار را محور
فالح و س��عادت دنیا و آخرت قرار داده و خطاب به مردم فرموده اس��ت« :قولوا ال اله الاّ 
اهلل تفلحوا»( .النمازی ،مس��تدرک سفینة البحار ،ج  290،9؛ النیشابوری ،المستدرک ،ج
 ).15 ،1یعنی برای سعادت و فالح دنیایی و آخرتی تنها باید خدای متعال و همسویی با
ارادة او در همة عرصهها محور باش��د .بنابراین ،اگر بخواهیم به الگوی اقتصادی صحیح و
کارآمد دست یابیم باید توحید و یگانگی خدای متعال را محور قرار دهیم .توحید ،دارای
مراتبی اس��ت که عبارتند از :توحید ذاتی ،توحید صفاتی ،توحید افعالی و توحید عملی.
ا ّما آن مرتبهای از توحید که به طور مستقیم به عنوان مبانی بینشی الگوی مردمساالری
اقتصادی مؤثر است ،توحید افعالی و توحید عملی است (مطهری ،1374 ،ج 104 – 99 :؛
سبحانی ،1389 ،ج  179  :2به بعد؛ مصباح یزدی ،1378 ،ج.)394 – 377 :2
     توحید افعالی ،به معنای آن است که انسان جهان هستی را فعل خدای واحد بداند و
فاعلیت جهان هستی و نیز در تدبیر آن ،هیچ گونه
باور داشته باشد که خدای متعال در
ّ
ش��ریکی ندارد .توحید افعالی زیر ش��اخة توحید نظری است .توحید نظری ،از نوع درک
 34و ش��ناختن اس��ت و زیر بنا و تکیهگاه توحید عملی میباشد .در واقع ،از توحید نظری به
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توحید عملی باید رسید .با بیان توحید افعالی و عملی مشخص میگردد که هر یک از این
اهمیت فراوانی برخوردار هستند و زیر بنا و
دو نوع توحید در مباحث اجتماعی اس�لام از ّ
تکیهگاه فکری مباحث اجتماعی اسالم میباشند.
ربوبیت تقسیم میشود .توحید
توحید افعالی به دو زیر شاخة توحید در خالقیت و توحید در ّ
خالقیت بدین معنا است که جهان هستی تنها یک خالق و علّت مستقل دارد .سایر علل
در
ّ
خالقیت ،یک نوع
خالقیت خدای متعال و وابسته به او هستند .بنابراین ،توحید در
در طول
ّ
ّ
جهانشناسی خاصی را ارایه میدهد .یعنی رابطة جهان هستی را با خدای متعال به عنوان
مخلوقیت معرفی میکند .در قرآن کریم آمده است:
خالقیت و
رابطة
ّ
ّ
ی ٍء َوك ٌ
ی ٍء َفا ْع ُب ُدو ُه َو ُه َو َعلَ ُ
ِیل (انعام.)102:
ى ك ِّل شَ 
َذل ُِك ْم اللهَّ ُ َرب ُّ ُك ْم لاَ إِل َ َه إ ِ اَّل ُه َو َخالِقُ ُ ك ِّل شَ 
این است خدا ،پروردگار شما :هیچ معبودى جز او نیست ،آفریننده هر چیزى است .پس
او را بپرستید ،و او بر هر چیزى نگهبان است.
مطاب��ق با این آیه ،آفرینش جهان هس��تی اختصاص به خ��دای متعال دارد و هیچ خالق
دیگ��ری در این جهان نیس��ت .این آفرینش همچنان ادام��ه دارد .حضرت علی(ع) بیان
روشنی در این باره دارد:
ِیع ل َ ْم
ال ْ َح ْم ُد للِهَّ ِ الَّذ
ِی لاَ یم ُ
وت َو لاَ تَ ْنقَضِ ی َع َجائ ُِب ُه أِلَن َّ ُه کلَّ ی ْو ٍم فِی شَ ْ��أ ٍن م ِْن إ ِ ْح َداثِ بَد ٍ
ُ
ات َو ال َْأْر ُ
الصان ُِع ل َ ُهنَّ  َفلاَ  َم ْد َف َع
الس َما َو ُ
ض ف ِْط َرتَ ُه َو َما فِی ِهنَّ  َو َما بَی َن ُهنَّ  َو ُه َو َّ
یکن  ...کان َِت َّ
ل ِ ُق ْد َرت ِه( .الکلینی الرازی ،الکافی ،کتاب التوحید ،141 ،حدیث .)7
سپاس خدایی را که هرگز مرگ او را فرا نمیگیرد و شگفتیهای وجودش پایان نمیپذیرد.
چرا که او در هر لحظهای خلقت جدیدی دارد که پیش از آن وجود نداش��ت  ...آسمانها
و زمین و هر چیزی که در آنها و بین آسمان و زمین قرار دارد ،همه آفریده او هستند و
هیچ مانعی برای قدرتش وجود ندارد.
این گفتار حضرت(ع) هم بر خلقت کل عالم به وس��یله خداوند متعال داللت دارد و هم
بیانگر اس��تمرار آفرینش او است .همچنین داللت دارد که قدرت خدا در هر لحظهای در
تمام زوایای هستی جاری است.
ربوبیت ،یعنی تنها خدای متعال اس��ت که تدبیر عالم هس��تی را بر عهده دارد
توحید در ّ
ربوبیت نسبت به خدای
و هر نوع مدبّر مس��تقل دیگری در عالم فرض ش��ود ،ش��رک در ّ
متعال اس��ت .اگر کسی معتقد باش��د که خدای متعال جهان هستی را آفریده است و در 35
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تدبیر آن نقشی ندارد و تدبیر عالم هستی به دست مدبّر دیگری غیر از خدای متعال انجام
ربوبیت
میگیرد ،کفر نس��بت به ربوبیت متعال محسوب میشود .خدای متعال در قرآنّ ،
جهان هستی را با عباراتی همانند« :رب العالمین ،رب السماوات و االرض و رب الناس» به
خود نسبت داده است .در یکی از آیات قرآن به رسول گرامی اسالم(ص) دستور میدهد:
َ
یر اللهَّ ِ أَبْغِی َربًّا َو ُه َو َر ُّب ُ
یءٍ( .انعام.)164 :
 ك ِّل شَ 
ُق ْل أ َغ َ
    [ای پیامبر] بگو« :آیا جز خدا پروردگارى بجویم؟ با اینكه او پروردگار هر چیزى است،
ربوبیت
در آیه دیگری خدای متعال افزون بر نسبت دادن آفرینش جهان به خود ،تدبیر و ّ
گستردهاش را بر تمام عالم هستی ،بیان میکند.
الس َما َواتِ َوال َْأْر َ
یدب ِّ ُر الَأْ ْم َر.
ش َ
َّ اس َت َوى  َعلَى ال ْ َع ْر ِ
ض فِی سِ َّت ِة أَیا ٍم ثُم ْ
َّ رب َّ ْ
کم اللهَّ ُ الَّذِی َخلَقَ َّ
إِن َ
(یونس.)3 :
پروردگار شما آن خدایى است که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید .سپس بر عرش
استیال یافت و امر [جهان] را تدبیر مىکند.
سلطة خدای متعال بر عرش ،کنایه از آن است که همة عالم هستی تحت اختیار او است
و تدبیر هر امری به دست خدای متعال انجام میگیرد.
برخی آیات قرآن تصریح دارد که خدای متعال برپا دارندة همة امور جهان است.
اَ ُ
هلل ال إل َه الاّ ُه َو الحی ال َقیوم( .بقره.)255 :
نیست خدایی جز خدای یکتا که زنده و بر پا دارنده همه امور است.
در بعضی از آیات و روایات ،احاطة گستردة خدای متعال بر تمام عالم بیان شده است .هم
به احاطة وجودی (نهجالبالغه ،خطبه  )152و هم به احاطة علمی (کلینی ،الکافی ،ج ،1
 ،142ح 7؛ شیخ صدوق ،التوحید ،33 ،ح  .)1اشاره شده است .قرآن میفرماید:
کان اللُهّ ب ِّ
ی ٍء ُمحِ یطاً (نساء .)126:
ِکل شَ 
َ
خداوند بر همه اشیای عالم مسلّط است.
امام علی(ع) نیز در س��خنان بس��یاری ،تدبیر همة امور دنیا و آخرت را در دست خداوند
معرفی میکند؛ (شیخ صدوق ،1362 ،ج  ،427 ،1ح  )1263و گستردگی ربوبیت خدای
متعال را چنان میداند که هیچ چیز خارج از دایرة تدبیر او نیست؛ (شیخ مفید ،االرشاد،
ج 201 1؛ طبرسی ،االحتجاج ،ج  ،494 ،1ح  .)124همچنین در تدبیرش به شریکی نیاز
 36ندارد (ش��یخ مفید ،االرش��اد ،ج 223 ،1؛ طبرسی ،االحتجاج ،ج  ،475 ،1ح  .)114تدبیر
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الهی را چنان نافذ میداند که گاهی تصمیمهای دقیق بندگانش را درهم میریزد و او را
به سمتی میبرد که خواستة وی نیست (شیخ صدوق1398 ،ق ،288 ،ح .)6
همچنین ،در نهجالبالغه میفرماید:
ِّ
ی ٍء َو ال ْ َغلَ َب ُة ل ِّ
اط ُة ب ِّ
ل َ ُه إْالِ َح َ
ی ٍء َو ال ْ ُق َّو ُة َعلَ
ى کل شَ ی ْء (نهجالبالغه ،خطبه .)85
ِکل شَ 
ِکل شَ 
بر همه چیز احاطه و غلبه دارد و توانا بر هر امری است.
همچنین در روایت دیگری آمده است:
ى کل َفقِی ٍر َو ِع ُّز ِّ
ِّ
��ع ل َ ُه َو ُّ
ُّ
کل َذل ِیل( .مجلسی،1374 ،
ی ٍء َقائ ٌِم ب ِ ِه ِغ َن
کل شَ 
کل شَ �� 
ی ٍء َخاشِ ٌ
ج  ،317 ،4ح .)43
همه چیز خاش��ع برای او و قائم به او هس��تند .او بی نیاز کننده هر فقیری و عزیز دارنده
هر ذلیلی است.
با توجه به آنچه گذشت ،معلوم است که خدای متعال ،خالق و مدبّر مستقل تمام هستی
است .باور و اعتقاد قطعی به اینکه خدای متعال خالق و مدبّر مستقل تمام هستی است،
همان توحید افعالی است.
توحید عملی (توحید در عبادت)
توحی��د نظری از نوع ش��ناختن اس��ت؛ ا ّما توحی��د عملی یا عبادی ،از ن��وع «بودن» و
«ش��دن» اس��ت .توحید نظری :تفکر و اندیش��یدن راستین ،درک و ش��ناختن کمال،
فهمیدن «یگانگی» خدا اس��ت .توحید عملی« ،بودن» و «ش��دن» راستین ،حرکت در
جهت رس��یدن به کمال و «یگانه ش��دن» انسان در مس��یر خدا است .در واقع ،توحید
نظری «دیدن» ،و توحید عملی «رفتن» اس��ت (مطهری ،1374 ،ج  .104 ،2مطالب با
کمی تغییرات در عبارات نقل شده است).
توحید عملی و عبادی بدان معنا اس��ت که انس��ان مسلمان در عمل ،هر نوع جهتگیری
عملی ،تعیین اهداف و ایدهآلها را باید به سمت یگانه شدن در مسیر ارادة الهی قرار دهد.
در واقع این نوع یگانه شدن ،توحید عبادی و عملی است .توحید عملی در تمام عرصههای
فردی ،اجتماعی و اقتصادی باید نمود و جلوه پیدا کند .انس��ان بعد از توحید نظری ،در
موحد باشد و تمام اعمال و اراده و خواست خود را همسو با خواست و ارادة الهی
عمل باید ّ
نماید .در عمل چیزی غیر از خدای متعال را نخواهد .این سخن رسول خدا «قولوا ال اله 37
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ا ّال اهلل تفلحوا» دس��تور به توحید عملی در تمام عرصههای زندگی است .این بیان رسول
اهلل(ص) همان توحید عملی ابراهیمی است که در قرآن آمده است:
الس َما َواتِ َوال َْأْر َ
کین (انعام.)79 :
ض َحنِی ًفا َو َما أَن َا م ِْن ال ْ ُمشْ ِر َ
إِن ِّی َو َّج ْه ُت َو ْج ِهی لِلَّذِی َف َط َر َّ
من از روى اخالص ،پاکدالنه روى خود را به سوى کسى گردانیدم که آسمانها و زمین را
پدید آورده است؛ و من از مشرکان نیستم.
کما اینکه در آیة دیگری خدای متعال دستور میدهد:
ِین لاَ شَ ِ��ریک ل َ ُه َوب َِذل ِک أُمِر ُت َوأن َاَ
َّ صلاَ ت ِی َون ُُس��کی َو َم ْحیای َو َم َماتِی للِهَّ ِ َر ِّب ال ْ َعالَم َ
ُق ْل إِن َ
ْ
ِین (.انعام 162 :و .)163
أَ َّو ُل ال ْ ُم ْسلِم َ
بگو« :در حقیقت ،نماز من و [سای ر] عبادات من و زندگى و مرگ من ،براى خدا ،پروردگار
جهانیان اس��ت .او [خدا] را شریکى نیست ،و بر این [کا ر] دستور یافتهام ،و من نخستین
مسلمانم.
الیتهای اقتصادی
بنابراین ،توحید عملی در عرصه اقتصادی آن است که هدف همه ف ّع ّ
باید خدای متعال و همسو با اراده تکوینی و تشریعی او باشد .این همسویی با خواست و
ارادة الهی هم در تکوین اس��ت و هم در تشریع .در تکوین ،هدایت تکوینی خدای متعال
برای همة موجودات عالم ،جاری و ساری است .هدایت تکوینی خدای متعال به معنای به
فعلیت در آوردن استعدادها و به کمال رساندن آنان است .در قرآن آمده است:
َق َ
ال َرب ُّ َنا الَّذِی أَ ْع َطى کلَّ شَ 
ی ٍء َخلْ َق ُه ثُمَّ  َه َدى ( طه.)50:
[موسی(ع)] گفت :پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی ،آنچه الزمه آفرینشش
بود ،داد؛ سپس هدایتش کرد.
انسان بین موجودات عالم دارای ویژگی دیگری به نام عقل و اختیار است .انسان با عقل
و اختیار خود در همه عرصههای فردی و اجتماعی درصدد تعیین مسیر حرکت است .ا ّما
با توجه به عوامل انحراف فراوان و هواهای نفس��انی ،عقل ممکن است اختیار انسان را به
انحراف از مسیر توحید عملی بکشاند.
السب َ
ِیل إ ِ َّما شَ اك ًِرا َوإ ِ َّما َ
ورا (.انسان.)50 :
إِن َّا َه َدی َنا ُه َّ
 ك ُف ً
ما راه را به او [انسان] نشان دادیم ،خواه شاكر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسپاس!
به مقتضای این آیه ،انسان ممکن است در مسیر هدایت به انحراف کشیده شود .کما اینکه
 38در آیة دیگری آمده است:
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َ
یر ل َ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن تُحِ ُّبوا شَ ی ًئا َو ُه َو شَ ٌّر ل َ ُك ْم َواللهَّ ُ ی ْعلَ ُم َوأَن ْ ُت ْم
َعس��ى أ ْن تَ ْك َر ُهوا شَ ی ًئا َو ُه َو َخ ٌ
ون (.بقرة.)216 :
لاَ تَ ْعلَ ُم َ
بس��ا چیزى را خوش نمى دارید و آن براى ش��ما خوب است ،و بسا چیزى را دوست مى 
دارید و آن براى شما بد است ،و خدا مى داند و شما نمى دانید.
بنابراین ،بشر افزون بر هدایت تکوینی ،برای اینکه به سعادت و کمال برسد و در عرصههای
فردی و اجتماعی ،توحید عملی داش��ته باش��د ،نیازمند به هدایت تشریعی خدای متعال
است .هدایت تشریعی انسان ،به معنای نشان دادن راه کمال و سعادت از طریق پیامبران
حجتهای بیرونی است .کما اینکه خدای متعال در قرآن کریم مىفرماید:
و ّ
ُه َو الَّذِی ب َ َع َث فِی أْ ُ
کم َة
ال ِّم َ
یین َر ُسولاً  ِم ْن ُه ْم ی ْت ُلو َعلَی ِه ْم آیات ِ ِه َوی َزکی ِه ْم َوی َعل ِّ ُم ُه ْم الْک َت َ
اب َوالْحِ َ
ِین (جمعه.)2 :
َوإ ِ ْن کان ُوا م ِْن َق ْب ُل لَفِی ضَ لاَ ٍل ُمب ٍ
او خداوندى اس��ت که در میان مردم درسناخوانده ،رس��ولى از خودش��ان برانگیخت که
آیات��ش را بر آنها مىخوان��د ،آنها را تزکیه مىکند و به آنان کت��اب (قرآن) و حکمت
مىآموزد؛ هر چند پیش از این در گمراهى آشکار به سر مىبردند.
روشن است که این آیه نیاز بشر به وحی برای رسیدن به کمال و سعادت را بیان مىکند.
در برخی روایات ما نیز آمده اس��ت که انس��ان برای رسیدن به س��عادت ،نیاز به هدایت
(حر عاملی1413 ،ق ،ج  .)45  :17
تشریعی خدای متعال دارد ّ
نتایج و تحلیل
 -1اعتقاد به خدایی با اوصاف بیان ش��ده ،کامال از باورهای نظام اقتصادی سرمایهداری و
کمونیس��م متفاوت است .متفکران نظام اقتصادی سرمایهداری وقتی نسبت به توحید در
ربوبیت خدای متعال ،کفر ورزیدند ،ناچار شدند خاستگاه کشف و طراحی نظام اقتصادی
ّ
خود را اراده و خواس��ت انس��ان قرار دهند .متفکران نظام اقتصادی کمونیسم نیز با انکار
خدای متعال ،ماتریالیس��م تاریخی را خاستگاه کشف و طراحی نظام اقتصادی خود قرار
دادند .ا ّما براس��اس تعالیم اس�لامی ،توحید افعالی و عملی به گونهای که بیان ش��د ،امر
مسلم و قطعی است .بنابراین ،در طراحی الگوی مردمساالری اقتصادی باید توحید افعالی
و عملی به عنوان مبنا و خاستگاه کشف و طراحی آن قرار گیرد .این الگو باید به گونهای
طراحی و اجرا شود تا همة ف ّعاالن اقتصادی در درون الگوی اقتصادی رو به سوی خدای 39
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الیت اقتصادی خود قرار دهند .به عبارت دیگر ،این الگوی باید بهگونهای
متعال را هدف ف ّع ّ
طراحی و اجرا شود که هدف الگو ،یگانه شدن به سمت خدای متعال باشد .همة رفتارها
و روابط و نیز نهادهای اقتصادی الگو با لحاظ توحید افعالی و عملی خدای متعال ،طراحی
و اجرا شوند  .
ربوبیت و عملی خدای متعال در عرصة اقتصادی ،باعث میش��ود
 -2اعتقاد به توحید در ّ
که انس��انها افزون بر بهرهمندی از حس و عق��ل ،از آموزههای وحیانی در تنظیم روابط
اقتصادی خود بهرهمند ش��وند .جهتگیری رفتارها و روابط انس��انی بر اساس خواست و
اراده الهی تنظیم شود .وحی ،حتی به حس و عقل انسان جهت خاصی برای ایفای نقش
مفید در تنظیم رفتارها و روابط اقتصادی میدهد .چراکه بدون آموزههای وحیانی ،وظیفة
عقل آن اس��ت که در جهت ارضای خواهشهای نفسانی و شهوات انسان باشد .بنابراین،
ربوبیت و عملی خدای متعال ،هیچگاه انسان نمیتواند در عرصة
بدون اعتقاد به توحید در ّ
اقتصادی به اهداف و سعادت دست یابد.
ربوبیت و عملی خدای متعال ،میتوان به اس��باب و علل
 -3تنه��ا با اعتقاد به توحید در ّ
غیر مادی در عرصة اقتصادی باور داشت .این باور ،افزون بر آنکه باعث میشود انسانها
از ابزاره��ای معنوی برای بهب��ود وضعیت اقتصادی خود بهره ببرند ،موجب میش��ود تا
انس��ان معتقد شود که با کمک به دیگران ،روزیش افزوده میشود .چون بر پایة برخی از
آموزههای وحیانی ،صدقه و کمک به دیگران باعث افزایش رزق و روزی انسان میشود.
مبانی انسانشناختی الگوی مردمساالری دینی اقتصادی
  از منظر آموزههای اس�لامی ،انس��ان بین همة آفریدههای الهی ،دارای جایگاه ممتازی
است .خدای متعال در بیانی ،وقتی داستان آفرینش انسان را شرح میدهد ،به خود آفرین
میگوید:
ِین (مؤمنون ،آیة .)14
ارک اللهَّ ُ أَ ْح َس ُن ال ْ َخالِق َ
َف َت َب َ
آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است.
ای��ن تعبیر افزون بر آنکه بر عظمت خالق داللت دارد ،جایگاه رفیع مخلوق و انس��ان را
نیز نشان میدهد .به جهت همین جایگاه ،در آیة دیگری انسان مورد تکریم خداوند قرار
 40گرفته است:
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کر ْم َنا بَنِی آ َد َم (اسراء.)70 :
ل َ َق ْد َّ
به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم.
به جهت عظمت وجودی انسان ،وی مسجود مالئکه قرار گرفته است.
اس ُج ُدوا آِل َد َم َف َس َج ُدوا (بقره.)34 :
َوإ ِ ْذ ُقلْ َنا لِلْ َملاَ ئ ِک ِة ْ
و چون فرشتگان را فرمودیم« :براى آدم سجده کنید» ،پس سجده کردند.
وقتی انسان چنین ویژگیهای پیدا کرد ،مقام جانشینی خدا به او داه شد:
ض (.انعام).165 :
کم َخلاَ ئ َِف ال َْأْر ِ
َو ُه َو الَّذِی َج َعلَ ْ
اوست خدایى که شما را جانشین خود در زمین قرار داد.
َوإ ِ ْذ َق َ
ض َخل ِی َف ًة ( بقره.)30 :
ال َربُّک لِلْ َملاَ ئ ِک ِة إِن ِّی َجاع ٌِل فِی ال َْأْر ِ
[اى پیامب��ر ،به یادآور] هنگامى که پروردگارت به فرش��تگان گف��ت :من در روى زمین
جانشین قرار خواهم داد.
در واقع ،خدای متعال بار امانت الهی را بر دوش انس��ان نهاد .این بار امانت برای انس��ان
مسئولیت و تکلیف میآورد .این بار امانت به جهت تکلیف و مسئولیت سنگینی که متوجه
انسان میکرد ،هیچ موجود دیگری آن را نپذیرفت.
إِن َّا َع َرضْ َنا الَأْ َمان َ َة َعلَ
یح ِملْ َن َها َوأَشْ َف ْق َن ِم ْن َها َو َح َملَ َها
ض َوالْجِ َب ِ
ى الس َما َواتِ َوال َْأْر ِ
ال َف َأب َ َ
ین أَ ْن ْ
َّ
کان َظ ُلو ًما َج ُهولاً (احزاب.)72 :
ان إِن َّ ُه َ
إْالِن َْس ُ
ما امانت [الهى و بار تکلیف] را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم ،پس ،از برداشتن
آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند ،و[لى] انسان آن را برداشت؛ راستى او ستمگرى 
نادان بود.
باتوجه به جایگاه انسان خدای متعال تمام نعمتهای الهی را برای انسان آفریده است:
ض َجمِی ًعا(بقره ( :)29 :)2او خدایی اس��ت که همه آنچه را
ُه َو الَّذِی َخلَقَ ل َ ُك ْم َما فِی ال َْأْر ِ
(از نعمتها) در زمین وجود دارد ،برای شما (انسانها) آفرید.
خدای متعال در آیة دیگری بهرهمندی همة مردم از نعمتهای الهی را بر خود الزم کرده
ض إ ِ اَّل َعلَى اللهَّ ِ ِر ْز ُق َها (هود ( :)6 :)11هیچ جنبندهای در زمین
اس��تَ :ما م ِْن َداب َّ ٍة فِی ال َْأْر ِ
نیست مگر آنکه روزی او بر عهدة خدا است.
با توجه به مبانی اس�لامی در بارة جایگاه انس��ان در عالم آفرینش میتوان مطالب زیر را
41
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 .1در هیچ آیه و روایتی بیان نشده است که این جایگاه به برخی انسانها اختصاص دارد
و سایرین از آن بی بهره هستند.
 .2هی��چ تخصیص و اس��تثنایی وجود ن��دارد که آن جایگاه رفیع برای انس��ان در عرصة
اقتصادی نیست و تنها مربوط به عرصة مثال اخالقی و عرفانی است.
 .3هیچ تخصیص و استثنایی وجود ندارد که داللت کند برخی از انسانها حق بهرهمندی
از نعمتهای االهی را دارند و سایرین چنین حقی ندارند.
این نوع نگاه به انسان اقتضا دارد تا الگوی اقتصادی اسالم به گونهای طراحی و اجرا شود تا
بستر الزم برای همة انسانهای ف ّعال در فرایند اقتصادی فراهم گردد تا به جایگاه مناسب
خود دست پیدا کنند .این امر در صورتی امکان دارد که مردمساالری اقتصادی دینی در
عرصة اقتصادی بهجای سرمایهساالری اقتصادی حاکمیت پیدا کند .بدین وسیله ،الگوی
اقتصادی باید بهگونهای طراحی و اجرا ش��ود تا س��رمایه در خدمت همة انسانهای ف ّعال
اقتص��ادی قرار گیرد .متناس��ب با این نوع نگاه ،باید زمینة ف ّعالی��ت اقتصادی به گونهای
فراهم ش��ود تا حدالمقدور همة ف ّعاالن اقتصادی ،مالک منابع و محصول تولیدی باشند و
در مدیریت فرایند اقتصادی نقش مؤثری ایفا کنند .همچنین ،همة انسانهایی که خواهان
ف ّعالیت اقتصادی در چارچوب مالکیت خصوصی فردی هس��تند ،آزادی اقتصادی داشته
الیت اقتصادی را دنبال کنند و
باش��ند تا متناسب با اهداف و انگیزههای شخصی خود ف ّع ّ
با اجرای الگوی اقتصادی مورد نظر ،زمینة تکریم و بهرهمندی همة انس��انها از نعمتها
فراهم شود.
بنابراین ،براساس مبانی انسانشناختی الگوی مردمساالری دینی اقتصادی ،وقتی انسان
توسط خدای متعال آفریده شد ،خداوند به جهت عظمت وجودی او به خود آفرین گفت؛
به همین جهت او را مورد تکریم قرار داد؛ سپس دستور داد فرشتگان بر او سجده کنند،
آنگاه جانشینی خود را در زمین به او داد و پس از آن ،مسئولیت و امانت را به او سپرد.
این جایگاه برای انس��ان در تعالیم اسالمی نسبت به انس��انها و عرصههای زندگی هیچ
تخصیصی نخورده اس��ت .یعنی کس��ی نمیتواند بگوید منظور آیة قرآن همة انسانها و
همة عرصههای زندگی نیس��ت؛ بلکه این جایگاه اختصاص به بعضی از انس��انها دارد و
تنه��ا به عرصة اخالقی و عرفانی مختص اس��ت .معلوم اس��ت که منظ��ور آیة قرآن همة
 42انس��انها و مربوط به هم��ة عرصههای زندگی از جمله عرصة اقتصادی اس��ت .بنابراین،
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الگوی مردمس��االری اقتصادی باید بهگونهای کش��ف ،طراحی و اجرا ش��ود تا بستر این
جایگاه برای همة انسانها در عرصة اقتصادی فراهم شود .اگر یک الگوی اقتصادی به نام
اسالم از تعالیم اسالمی کشف ،طراحی و اجرا شود؛ آنگاه با وجود نعمتهای فراوان الهی
در جامعه ،بخش عظیمی از مردم در فقر و تنگدس��تی باشند یا توزیع امکانات اقتصادی
موجب شکاف درآمدی مس��تمر گردد که این شکاف درآمدی فقرزایی نظام اقتصادی را
نهادینه کند ،هرگز نمی توان گفت چنین نظام اقتصادی متناسب با جایگاه معرفی شده
برای انسان از سوی خدای متعال است.
با توجه به مطالبی که دربارة مبانی الگوی مردمساالری اقتصادی بیان شد ،جایگاه انسان
و س��رمایه در فرایند اقتصادی متفاوت از نظام سرمایهس��االری و دولتساالری اقتصادی
تعیین میش��ود .در الگوی مردمس��االری دینی اقتصادی ،سرمایه عقیم فرض نمیشود،
بلکه به میزان نقش��ی که س��رمایه و صاحب آن در فرایند تولی��د کاالها و خدمات دارد،
بهرهمند خواهد بود .ا ّما انس��ان و نیروی کار (نیروی کار ماهر ،نیمهماهر و ساده) همانند
نیروی کار در نظام اقتصادی س��رمایهداری تنها یک دس��تمزد حداقلی دریافت نمیکند
و تمام منافع متعلق به س��رمایه و صاحب س��رمایه نیس��ت یا همانند نظام دولتساالری
اقتصادی کمونیستی نیست که به هر مقداری تالش کند تنها به مقداری که دولت تعیین
میکند بهرهمند اس��ت؛ بلکه سرمایه در خدمت تمام نیروهای ف ّعال اقتصادی است .همة
انس��انها و نیروهای ف ّعال اقتصادی با داش��تن مالکیت منابع تولیدی ،افزون بر دریافت
دستمزد مناسب ،از سرمایه به رهمند میشوند و در مدیریت فرایند اقتصادی نقش جدی
دارند .بدین وسیله ،جایگاه انسان ونیروهای ف ّعال حقیقی در برابر سرمایه افزایش مییابد.
بنابراین ،با توجه به مبانی بیان ش��ده مجموع مدلهای مردمساالری دینی اقتصادی باید
دارای ویژگیهای ذیل باشند:
 -1براساس مبنای خداشناسی اسالمی ،توحید افعالی و عملی ،خاستگاه طراحی مدلهای
اقتصادی و مردمساالری اقتصادی است .به عبارت دیگر ،توحید افعالی و عملی به عنوان
پش��توانة فکری ،فلسفی و کالمی مدلهای مردمس��االری اقتصادی دینی است .براساس
توحید افعالی به این نتیجه رسیدیم که خدای متعال خیر و کمال محض و خالق جهان
هس��تی است .همة جهان هستی – ماس��وای الهی  -به سمت خدای متعال یعنی خیر و
کمال محض در حرکت هس��تند .همچنین ،در بحث توحید عملی بیان ش��د که انس��ان 43
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موحد در تمام عرصهها رفتار و ف ّعالیتهای خود را باید به گونهای س��اماندهی کند تا او
ّ
را در مس��یر کمال و خیر مطلق – خدای متعال – قرار دهد .بر پایة مطالب بیان ش��ده،
مدلهای مردمساالری اقتصادی باید براساس تعالیم اسالمی به گونهای کشف و طراحی و
اجرا شوند تا بستر حرکت به سمت خیر و کمال مطلق برای همة مردم فراهم شود و همة
ظرفیت
آنان به سعادت برسند .این امر درصورتی ممکن است که مدلهای اقتصادی هم
ّ
تامین انواع انگیزههای مش��روع ف ّعاالن اقتصادی را داشته باشند و هم رفاه را برای عموم
مردم و ف ّعاالن اقتصادی فراهم نمایند و هم کرامت انس��انی در مدلهای اقتصادی حفظ
ش��ود .مدلهای اقتصادی با چنین ویژگی میتوانند بس��تر سعادت واقعی را برای ف ّعاالن
اقتصادی و همة مردم را فراهم کنند .در ادامه روش��ن میشود که مجموع مدلهایی که
تحت عنوان مدلهای مردمس��االری اقتصادی دینی ارایه میشوند دارای چنین ظرفیتی
هستند   .
پیش از این روش��ن شد که مبانی نظام اقتصادی سرمایهداری تنها ظرفیت تاسیس مدل
سرمایهس��االری را دارند و مبانی نظام اقتصادی کمونیس��م و سوسیالیسم فقط ظرفیت
تاس��یس مدل دولتس��االری اقتصادی را دارند .هر مدل اقتصادی اگر پشتوانة فلسفی و
کالمی قابل دفاع نداش��ته باشد ،هرچند مدل مطلوبی باشد ،در برابر سایر مدلهایی که
دارای پشتوانة فلسفی و کالمی هستند توان مقاومت نخواهند داشت و محکوم به شکست
خواهند بود .البته نظامهای اقتصادی مبتنی بر مبانی فلسفی و کالمی نیز در نزاع جدی
مدت و با افت و خیزهای
فکری براس��اس مبانی خواهند بود .ا ّما این قبیل نزاع ،طوالنی ّ
طوالنی همراه میباش��د .جریان اقتصادی نظام سرمایهداری و سوسیالیسم مثال روشنی
برای این امر اس��ت .ا ّما جریان تعاونیهای موف��ق راچدیل که یک جریان اقتصاد تعاونی
بوده اس��ت ،به جهت این که پایگاه فلسفی و کالمی برای دفاع  در برابر هجمههای نظام
س��رمایهداری و سوسیالیسم نداشت ،نتوانست فراگیر و پایدار باشد .امروز شاهدیم که در
کشورهای سرمایهداری یا کش��ورهایی با گرایش سوسیالیسم ،تعاونیهای کاذب یا شبه
تعاونی تش��کیل میشوند و از جریان اقتصادی تعاونی واقعی خبری نیست (طالب1376:
ش11:؛ کال��ن 1350:ش ،ج )196  :2یا اگر تعاونیهای نس��تباً موفقی همانند بنگاههای
اقتصادی کارگر – مالک موندراگون تاسیس شدهاند ،براساس مبانی فلسفی و کالمی دین
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مس��یحیت میباشد نه براساس مبانی نظام اقتصادی سرمایهداری 1.باید توجه داشت که
هرچند این قبیل بنگاههای اقتصادی در درون کشورهای سرمایهداری تشکیل میشوند،
ا ّما جریان سرمایهساالری نظام سرمایهداری هرگز اجازه نمیدهد که این قبیل بنگاههای
اقتصادی به عنوان یک رقیب جدی آن در عرصة بینالمللی بهنحو گسترده و پایدار بروز
نمایند.
 -2الزمة اعتقاد به توحید ربوبی تکوینی و تشریعی و نیز توحید عملی خدای متعال ،آن
حس باید از وحی
است که در مدلهای مردمساالری اقتصادی افزون بر استفاده از عقل و ّ
و نظام تشریع احسن استفاده شود .به عبارت دیگر مدلهای مردمساالری اقتصادی دینی
باید در چارچوب موازین و معارف اسالمی باشد.
 -3با توجه به نتایج انسانشناس��ی اس�لامی در فرایند اقتصادی و در مجموع مدلهای
مردمساالری اقتصادی دینی باید جایگاه خلیفه بودن ،مورد تکریم قرار گرفتن و متنعم به
نعمتهای الهی برای همة ف ّعاالن اقتصادی فراهم باشد.
در ادامه مدلهای اقتصادی اس�لامی که بس��تر الگوی مردمس��االری اقتصادی دینی را
فراهم میکنند بررسی میشوند .از آنجایی که هر یک از این مدلها بحثهای فقهی فنی
گس��تردهای دارند ،از طرح مباحث فقهی ف ّنی آنها در این نوش��تار خودداری میشود و
اجماالً بیان میگردد که تمام این مدلها مبتنی بر مبانی اسالمی و در چارچوب موازین
فقهی ارایه میشود    .

 .1در ادامه این بنگاه اقتصادی معرفی میشود.
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فصل چهارم :مدلهای اجرایی الگوی مردمساالری اقتصادی دینی
مدل بنگاههای اقتصادی مردمساالری تام
در این مدل ،هر سه گروه ف ّعال اقتصادی (صاحبان سرمایه ،نیرویکار و مصرفکنندگان)
در کنار هم قرار میگیرند و اهداف همة آنها در ف ّعالیتهای اقتصادی تامین میش��ود و
مهم اقتصادی س��هیم هستند .چون در این مدل ،هر
همة آنها در تصمیمگیری در امور ّ
یک از اعضا ،هم مصرف کننده ،هم تولید کننده و هم صاحب س��رمایه اس��ت .به جهت
همین ویژگی به نام بنگاه اقتصادی مردمس��االری تا ّم نامگذاری شده است .در این مدل،
هدف ف ّعاالن اقتصادی ،رفع نیازهای خود و سایر ف ّعاالن اقتصادی است .این امر بدان معنا
نیست که اعضای ف ّعال این مدل حق ندارند به قصد بهرهمندی بیشتر از امکانات مادی به
عضویت آن درآیند ،بلکه مدل اقتصادی مردمساالری تا ّم بهگونهای طراحی و اجرا میشود
که رفع نیازهای مادی همه اعضا هدف اولی و اصلی مدل میباشد و ساختار درونی مدل
این امر را محقق میکند ،حتی اگر ف ّعاالن اقتصادی به این نتیجه برسند که با عضویت در
چنین مدل اقتصادی نسبت به سایر مدلهای اقتصادی منافع مادی آنها بیشتر خواهد
شد و به قصد سود بیشتر به عضویت این مدل اقتصادی درآیند.
ب��رای تحقق این م��دل باید مصرف کنندگان ،تولید کاالها و خدمات مورد نیاز خود را بر
عهده گیرند .این مدل با طرح س��ه مرحلهای اجرایی میش��ود :در مرحلة اول ،بنگاههای
اقتصادی توزیع و مصرف تش��کیل میشود؛ در مرحلة دوم ،با تاسیس بنگاههای تولیدی،
کاالهای مورد نیازشان را تولید میکنند و در مرحلة سوم ،با تولید مواد اولیة کاالها ،حلقة
اقتصادی را کامل مینمایند .با توضیح مختصر هر س��ه مرحله ،ابعاد این مدل روش��نتر
میشود  .
مرحلة اول :در این مرحله ،بنگاههای اقتصادی توزیع و مصرف محلی تاس��یس میشوند47 .
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متوجه آنان هست و قادر به انجام آن
همة افراد جامعه با قبول مس��ئولیت و تکالیفی که
ّ
باش��ند ،حق بهرهمندی از آزادی عضویت در ای��ن قبیل بنگاهها را دارند .آنان با خرید یا
پذیرش تعهد حداقل یک سهم میتوانند به عضویت این قبیل بنگاههای اقتصادی درآیند.
با توسعه و تمرکز بنگاههای توزیع و مصرف ،شعاع عمل وسیعی برای آنها در سطح محلی،
منطقهای و ملی فراهم میش��ود .با توس��عه بنگاههای اقتصادی توزیع و مصرف که تحت
الیت میکنند ،حجم فروش کاالها گس��ترده
نظر اتحادیههای محلی ،منطقهای و ملی ف ّع ّ
میشود .بنگاههای توزیع و مصرف ،کاالها را به قیمت بازار آزاد به مصرف کنندگان عرضه
میکنند .آنها منافع قابل توجهی از طریق جمعآوری سرمایههای کوچک و مازاد فروش
الیت
بین قیمت خرید و فروش به قیمت بازار آزاد ،به دست میآورند .آنان با گسترش ف ّع ّ
اقتصادی در این مرحله ،دو هدف عمده  را دنبال میکنند:
 .1به دست آوردن سرمایة کافی جهت راهاندازی بنگاههای تولیدی مرحلة بعدی.
 .2مهمتر از هدف اول ،به دس��ت آوردن بازار الزم و مطمئن برای تولیدات است .چون با
داش��تن تعداد قابل قبول اعضا ،با اعتماد و اطمینان بیشتری اقدام به تاسیس بنگاههای
تولیدی میکنند.
تاکید میش��ود ،اتحادیههایی که در س��طح محلی ،منطقهای و ملی در طول هم تشکیل
میشوند ،انواع هدایتها و حمایتها از قبیل :کمکهای مالی ،بازاریابی ،فنی و  ...را برای
بنگاههای اقتصادی مردمساالری تا ّم ارایه میدهند و در کنار آنها ،بر فرایند ف ّعالیتهای
اقتصادی س��ه مرحله پیش��گفته نظارت میکنند تا آنها از چارچوب رعایت اصول خود
خارج نشوند  .
مرحلة دوم :در این مرحله با اس��تفاده از س��رمایههای جمعآوری شده از طریق فروش
سهام به اعضا و ذخایر حاصل از ف ّعالیتهای اقتصادی مرحلة اول ،منابع قرضالحسنه و
کمکهای دولتی ،کارخانههای تولیدی تاسیس میشوند .با تاسیس این قبیل واحدهای
تولیدی ،کاالهای مصرفی اعضا به دس��ت خودشان یا تحت نظارت آنها تولید و عرضه
میش��وند .به عب��ارت دیگر ،مصرف کنن��دگان ،کاالهای مورد نیاز خودش��ان را تولید
میکنند یا تحت نظارتش��ان تولید میشوند .واحدهای تولیدی ،کاالهای ضروری اعضا
را در اولوی��ت تولی��د قرا میدهند  .بنگاههای تولیدی ب��رای میزان تولید خود ،از پیش
 48میزان تقاضا را به طور تقریبی اطالع دارند .چون اغلب مش��تریان آنها ،اعضای همین
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بنگاههایی هس��تند ک��ه در مرحلة اول به عضویت درآمدند و ب��ه تعداد زیادی افزایش
یافتهاند .البته ،در صورتی که مشکلی برای بنگاهها ایجاد نشود ،کاالهای تولیدی را نیز
میتوانند به غیر اعضا بفروش��ند .بدین ترتیب ،بین تقاضا و تولید تعادل ایجاد میشود.
همچنی��ن ،به موازات پذیرش اعضای جدید و توس��عه بن��گاه ،اعضای جدیدی جذب و
مش��غول بهکار میشوند .یعنی از یک سو دائماً اش��تغال را افزایش میدهند و از سوی
دیگر ،میزان اشتغال را با میزان تقاضا و تولید هماهنگ میکنند .بنابراین ،موجب ایجاد
اشتغال و رفع بیکاری متعادل در اقتصاد میشوند.
مرحلة س��وم :در این مرحله ،بنگاههای اقتصادی مردمس��االری تام باید راس��اً مواد اولیة
کاالهها را خودشان تولید کنند .با خرید زمین ،تهیة مواد اولیه از طریق معادن و  ...تامین
مواد اولیة مورد نیاز کارخانههای تولیدی را فراهم میکنند .بدین ترتیب ،با فرض اینکه
همة مراحل تولید ،تبدیل ،بستهبندی ،توزیع و مصرف و ...توسط خود اعضا انجام میشود،
تاخ��ت و تاز بنگاههای س��رمایهداری خصوص��ی کنترل میگردد .با تاس��یس این قبیل
بنگاههای مردمس��االری تام به نزاع بین کارگ��ران و کارفرمایان و مصرفکنندگان پایان
داده میش��ود .این نزاع در نظامات اقتصادی که مبنا را بر بخش خصوصی س��رمایهداری
قرار دادهاند ،امری پایدار و خس��ارتبار است .در این قبیل نظامهای اقتصادی ،کارفرما با
تاسیس بنگاههای اقتصادی به دنبال سود حداکثری خود است .الزمة تحصیل سود اکثری
کاهش هزینهها است .یکی از اقالم مهم هزینهها دستمزد نیروی کار است .بنابراین ،همة
تالش خود را انجام میدهد تا دستمزد حداقلی به نیروی کار پرداخت کند .از سوی دیگر
نی��روی کار با عرضة کار خود انتظار دس��تمزد حداکثری از کارفرم��ا دارد .الزمة دریافت
دس��تمزد حداکثری کاهش سود کارفرما است .بنابراین ،بین منافع کارفرما و نیروی کار
تض��اد جدی و پای��داری وجود دارد .این تضاد منافع و نزاع ،مش��کالت فراوانی در عرصة
اقتصادی و اجتماعی ایجاد می کند .از سوی دیگر ،بین کارفرما و عرضه کنندگان کاال از
یک س��و و بین مصرف کنندگان از س��وی دیگر نیز تضاد و نزاع تمام نشدنی وجود دارد.
عرضه کنندة کاال با عرضة کاال درصدد سود حداکثری است .عرضه کننده برای اینکه به
سود حداکثری برسد از تمام شرایط بازار استفاده و سوء استفاده میکند حتی با احتکار
و تبلیغات خالف واقع و  ...تا کاالیش را به حداکثر قیمت بفروشد .در طرف دیگر مصرف
کننده ،با مقدار ثابت درآمد ماهانه برای تامین حداکثر نیازهای مادی وارد بازار میشود49 .

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

ا ّما مرتب با افزایش قیمت کاالها مواجه میشود .این نزاع بین سه گروه ف ّعاالن اقتصادی،
آثار زیانباری به دنبال دارد .این نزاع برای جامعه اس�لامی که مبنای وحدت را در همة
عرصهها اصل مس��لّم قرار داده اس��ت ،زیانبارتر است .ا ّما این نزاع در بنگاههای اقتصادی
مردمساالری تا ّم منتفی میشود .چون هر عضو این بنگاهها صاحبان سرمایه ،نیروی کار
و مصرف کننده هستند.
با توافق اعضا و تصویب هیات مدیره ،س��ود متناس��بی به س��رمایة آنها تعلق میگیرد.
همچنین ،نیرویهای کار ،از دس��تمزد مناسبی بهرهمند میشوند .اعضای غیر شاغل که
تنها اقدام به خرید کاالهای تولیدی جهت مصرف میکنند ،افزون بر دریافت سود سهام
متناس��ب ،کاالهای با کیفیتی خریداری میکنن��د .همچنین ،در پایان دورة مالی مبلغی
تحت عنوان مازاد برگشتی دریافت مینمایند .البته ،از این مزیّت نیز تمام اعضای شاغل
نیز بهرهمند هستند .بنابراین ،اهداف هر سه گروه :صاحبان سرمایه ،نیروی کار و مصرف
کنندگان در این قبیل بنگاهها تامین میشود و نزاع بین آنان برطرف میگردد.
با توجه به مطالبی که در پایان مرحلة دوم و س��وم بیان ش��د ،با اجرایی کردن هر س��ه
مرحله ،رفاه عمومی برای همة اعضا ،بلکه برای عموم مردم به سمت بهبودی پیش میرود.
چون این بنگاهها دائماً در صدد توسعة ف ّعالیتهای اقتصادی خود و ایجاد زمینة اشتغال
برای همة مردم هستند .همچنین ،واسطة بین مصرف کننده و تولید کننده از بین میرود
مهمی از درآمد مصرف کنندگان که به واس��طهها میرسید ،برای مصرف کننده
و بخش ّ
صرفه جویی ش��ده و قدرت خرید آنان افزایش مییابد .افزون بر آن ،س��ودی که از طرف
مصرف کنندگان قب ً
ال به سرمایهداران میرسید ،به نفع مصرف کنندگان ،صرف انجام امور
تولیدی یا موجب افزایش قدرت خرید آنان میشود.
ویژگیها و پیامدها
این مدل دارای ویژگیها و پیامدهای ذیل است:
 .1مالکی��ت در این مدل ،از نوع مالکیت خصوصی مش��اعی فراگیر تا ّم اس��ت .یعنی هر
س��ه گروه ف ّعال اقتصادی (صاحب سرمایه ،نیروی کار و مصرف کننده) به مقداری واجد
مالکیت هستند که به اعتبار آن ،حق تصمیمگیری در امور اقتصادی بنگاه را پیدا میکنند.
 50مالکیت در این قبیل بنگاههای اقتصادی اگرچه خصوصی است ،ا ّما به جهت فراگیر بودن

مدلهای اقتصادی مناسب جایگاه انسان و سرمایه در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت و مقایسه آن با سایر نظامهای اقتصادی

آن افزون بر کارکرد اقتصادی ،دارای کارکرد اجتماعی است .یعنی هر یک از اعضای ف ّعال
در چنین بنگاههای بهمقداری مالک هس��تند که در تمام فرایند مدیریت اقتصادی نقش
جدی دارند .این نوع حضور نیروی کار در تمام فرایند تصمیمگیری باعث رش��د و تعالی
ّ
روحی و فکری نیروی کار میش��ود و توان مشارکت آنان را در امور اجتماعی و اقتصادی
افزایش میدهد.
 .2مردمساالری اقتصادی دینی محقق میشود .چون با توجه به مالکیت خصوصی مشاعی
فراگیر تا ّم و نیز اصل مدیریت همگانی ،هر سه گروه ف ّعال اقتصادی در این مدل به معنای
واقعی متولی امور اقتصادی هستند .چون همة اعضای ف ّعال به معنای واقعی متولی امور
اقتصادی هستند .هم بهرهمند از همة حقوق اقتصادی خود و هم به تکالیف خود در عرصة
اقتصادی عمل میکنند.
 .3نزاع بین س��ه گروه ف ّعال اقتصادی صاحب س��رمایه ،نی��روی کار و مصرف کننده -
برطرف میش��ود و اهداف هر س��ه گروه در این مدل ،تامین میگردد .چون هر یک از
اعضا ،صاحب سرمایه ،نیروی کار و مصرف کننده کاالی تولیدی هستند .بنابراین ،نزاع
مخربی که در بخش خصوصی سرمایهداری وجود دارد ،در این مدل اتفاق نمیافتد .در
ّ
بخش خصوصی سرمایهداری ،صاحب س��رمایه براساس اصل رقابت اقتصادی به دنبال
سود مادی شخصی خود است .برای رسیدن به چنین هدفی از همة شرایط اقتصادی به
نفع خود استفاده میکند .پیگیری این هدف اقتصادی در قالب اصل رفتاری رقابت این
زمینه را برای او فراهم میکند تا برای رس��یدن به هدف خود س��ایر ف ّعاالن اقتصادی را
از منافع مادی محروم کند .همچنین تالش میکند تا برای افزایش سود خود هزینهها
را کاهش دهد .یکی از راههای کاهش هزینهها ،کاس��تن از دس��تمزد نیروی کار است.
بنابرای��ن ،از طرق گوناگون تالش میکند تا دس��تمزد حداقل��ی به نیروی کار پرداخت
نماید .از سوی دیگر نیروی کار نیز تالش میکند تا با عرضة کار خود به هدف اقتصادی
خود که دس��تمزد حداکثری اس��ت دس��ت یابد .الزمة تامین این هدف ،کاهش س��ود
کارفرما و صاحب سرمایه است .بنابراین ،یک نوع نزاع دائمی و پایدار بین نیروی کار و
صاحب سرمایه در بخش خصوصی سرمایهداری وجود دارد .همچنین شبیه همین نزاع
بین کارفرما و صاحب سرمایه از یک سو و تقاضا کننده و مصرف کنندة نهایی تولیدات
از سوی دیگر وجود دارد .کارفرما به دلیل بیان شده از همة شرایط بازار استفاده و سوء 51
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اس��تفاده کند تا کاالهای تولیدی خود را به حداکثر قیمت ممکن عرضه کند .از س��وی
دیگر تقاضا کنندة نهایی با مقداری درآمد مش��خص ماهانه میخواهد حداکثر نیازهای
خود را با خرید تولیدات انجام دهد .وقتی مواجه با افزایش قیمتها میش��ود ،کارفرما
و صاحب س��رمایه را مقصر میبیند و نزاع بین آنان نی��ز بهوجود میآید .بنابراین ،بین
س��ه گروه ف ّعال اقتصادی در بخش خصوصی سرمایهداری بین سه گروه ف ّعال اقتصادی
بیان ش��ده ،نزاع دائمی و پایداری وجود دارد .روشن است که چنین نزاعی برای جامعة
اس�لامی زیانبار است .ا ّما در مدل مردمس��االری تا ّم نزاع بین سه گروه ف ّعال اقتصادی
مرتفع میش��ود و هر س��ه گروه در کن��ار هم برای تامین منافع م��ادی و رفع نیازهای
اقتصادی ت�لاش میکنند .بنابراین ،وحدت و یکپارچگی مورد نظر اس�لامی در عرصة
اقتصادی محقق میش��ود و هر س��ه گ��روه ف ّعال اقتصادی برادران��ه در کنار هم تالش
میکنند .همچنین اهداف هر سه گروه ف ّعال اقتصادی در این مدل تامین میشود .چون
صاحب سرمایه سود متناسبی دریافت میکند؛ نیروی کار به دستمزد مطلوبی میرسد
و مصرف کننده با تهیة کاالهای مطلوب نیازهای مادی خود را برطرف مینماید  .
 .4اصل رفتاری تعاون در درون مدل و رقابت با بیرون مدل ،حاکم اس��ت .در نتیجه این
مدل هم از مزایای اصل رفتاری رقابت بهرهمند است و هم با پیگیری اصل رفتاری تعاون
در درون مدل ،از آفات رقابت به دور خواهد ماند.
تحلیلگران بازار رقابت نظام س��رمایهداری ،بلکه طرفداران آن به صراحت وقوع ش��رایط
ب��ازار رقابت کام��ل را در عالم خارج غیر ممکن میدانند (عبادی .)45 :1372 ،برخی نیز
آن ش��رایط را صرفاً یک سری شرایط ایدهآلی معرفی میکنند و معترفند که تقریباً هیچ
ب��ازاری رقابت کامل بهوجود نخواه��د آمد (واریان .)248 :1378 ،افزون بر آنها برخی از
همین نویس��ندگان نقاط ضعف فراوانی برای بازار رقابت میشمارند (عبادی13 :1372 ،
–  .)14از جمله ،اینکه در بازار آزاد رقابتی ،ج ّو تبلیغاتی تولید کنندگان و فروش��ندگان،
مصرف کنندگان را وادار مینماید تا هرچه را تولید کننده مایل است ،همان را تقاضا کنند.
دیگر اینکه در بسیاری موارد تولید کنندگان انحصاری ،کنترل بازار را در دست دارند و
قیمت کاالها و خدمات را تعیین میکنند( .همان) در واقع این مح ّققان منصف معترفند
که سیستم سرمایهس��االری اقتصادی نظام سرمایهداری ،بازار آزاد رقابتی را ابزاری برای
 52به انحصار درآوردن منافع مادی خود قرار دادهاند .بنابراین ،بازار رقابت کامل هرگز پدید
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نيامده اس��ت و تحقق ش��رایط بازار رقابت کامل ،در عالم واقع و در خارج از ذهن انسان،
محال عرفي است و رفتار رقابتی ،منشأ اصلی رفتار انحصارگرانه در عرصة اقتصادی است.
رفتاری که روز به روز شکاف درآمدی را در سطح بینالمللی گستردهتر کرده و صاحبان
قدرت اقتصادی را بر مصادر سیاسی و مدیریتی جوامع مسلّط نموده است .آنان با تکیه بر
این الگوی رفتاری ،کل دنیا را تبدیل به یک بنگاه اقتصادی کردهاند .سازمانی که قدرت
سیاسی بینالمللی را در اختیار داشته باشد به نام سازمان ملل و نیز شورای امنیت را در
درون آن ایجاد کردهاند تا در مواقع لزوم قطعنامة سیاس��ی علیه گروه یا کش��وری صادر
کنند و با حق وتو ،خواس��تههای حداقلی مشروع کش��ورها و حرکتهای آزادیخواهانه
آنان را س��رکوب نمایند و در صورت نیاز با قدرت نظامی ناتو که بازوی نظامی این بنگاه
انحصاری است ،به کشورها یا هر حرکتی که خارج از افکار و اندیشههای آنها راه اقتصادی
دیگری را در پیش گیرد ،حملة نظامی کرده و صدای آنان را خفه نمایند .سرمایهدارانی که
این بنگاه انحصاری را ایجاد کرده و از آن شدیدا ً حمایت میکنند ،سود خالص اقتصادی
هنگفتی را در سطح بینالمللی به جیب میزنند .اگر جهان را درست درک کنیم ،واقعیت
آثار این الگوی رقابتی آنچیزی است که بیان شده است .بنابراین ،این الگو هرگز نمیتواند
رفاه عمومی را تامین کند و عدالت اقتصادی را محقق کند .ولی در مدل مردمساالری تا ّم
اصل رفتاری تعاون حاکم است .در قالب این اصل رفتاری ،با همافزایی نیروی کار خلاّ ق،
مخرب رقابت دور خواهد بود.
تمام منافع اقتصادی رقابت حاصل میشود و از همة آثار ّ
 .5در این مدل ،بین میزان مصرف و تولید ،تعادل برقرار میشود .در نتیجه ،احتمال وقوع
رکود و تورم کاهش مییابد .میزان تقاضای کاال در مرحلة اول مشخص میشود .اعضای
بنگاههای اقتصادی مردمساالری تام با خرید خود در مرحلة اول مشخص میکنند که چه
میزان تقاضا و برای چه نوع کاالهایی وجود دارد .بنابراین ،هیات مدیره جهت تولید کاالها
برای مرحلة دوم و س��وم برنامهریزی میکند و بین می��زان مصرف و تولید تقریباً تعادل
مهم کنترل تورم و رکود است   .
برقرار میشود .ایجاد تعادل بین مصرف و تولید عامل ّ
 .6بیکاری کاهش پیدا کرده و باعث ایجاد اشتغال متعادل میشود .چون تمام افراد جامعه
با قبول مسئولیت ،میتوانند عضو این قبیل بنگاهها شوند و از مزایای آن بهرهمند گردند.
بنابراین ،دائماً اعضای آن در حال افزایش هس��تند .افزایش اعضا به معنای افزایش تقاضا
اس��ت .با افزایش تقاضا ،برنامهریزی برای افزایش تولید صورت میگیرد .با افزایش تولید53 ،
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اشتغال افزایش مییابد .چون میزان افزایش تقاضای کاال غالب ّا معلوم است ،افزایش نیروی
کار متناس��ب با این افزایش انجام میگیرد .بنابراین ،افزایش نیروی کار جدید متناس��ب
با تقاضا و تولید انجام میش��ود .البته ،دقیق نمیتوان میزان آن را مش��خص کرد ،ا ّما این
برآورد بهگونهای خواهد بود که ظرفیت خالی تولید هم از نظر نیروی کار و نیز به لحاظ
سرمایه در این مدل وجود نداشته باشد      .
 .7رش��د تولید ملی پایدار را به دنبال خواهد داش��ت .در بندهای قبلی روش��ن ش��د که
اش��تغال نیروی کار و نیز تولید دائماً در حال افزایش اس��ت .بنابراین ،تولید ملی دائماً در
حال افزایش خواهد بود .همچنین ،روش��ن ش��د که در این مدل ،تعادل اقتصادی پایدار
وجود دارد و تورم و رکود نسبت به تولید ملی قابل کنترل است .بنابراین ،تولید ملی پایدار
شکل میگیرد.
 .8مولفههای عدالت اقتصادی محقق میشود .تحقق عدالت اقتصادی با دو مؤلفه ممکن
اس��ت ک��ه عبارتند از :بهرهمندی اف��راد در حد کفاف و نیز اس��تفاده از فرصتها به نحو
مس��اوی .چون هر یک از اعضا سه نوع درآمد دارند .دستمزد مناسب با تخصص و میزان
کار ،دریافت میکنند؛ سود سهام و سرمایه نصیبشان میگردد و از سود خالص اقتصادی
به میزان نقش��ی که در تولید آن داش��ته ،بهرهمند میش��وند .بنابراین ،تمام اعضا با این
س��ه نوع دریافتی در حد کفاف درآمد کس��ب خواهند کرد .همچنین ،همة افراد جامعه
با پذیریش مس��ئولیت خود میتوانند در این مدل اقتصادی عضو شوند .پس از عضویت،
با توجه به اصول اجرایی که در این مدل دنبال میش��ود ،بس��تر بهرهمندی مس��اوی از
فرصتهای اقتصادی برای همة اعضا فراهم میش��ود .با توجه به تحقق مؤلفههای عدالت
اقتصادی ،شکاف درآمدی کاهش پیدا میکند و زمینههای ایجاد فقر ،کنترل میگردد    .
تحق��ق این مدل نیازمند فرایند مدیریتی دقی��ق و نیز اصولی تحت عنوان اصول اجرایی
است .این اصول پس از بیان مدل بنگاههای اقتصادی مردمساالری متوسط ارایه و بررسی
میشوند.
نگاه مقام معظم رهبری (تعاونیهای فراگیر ملی)
مقام معظم رهبری همیشه دغدغة گسترش عدالت اقتصادی و رفع فقر از جامعه و تقویت
 54اقتصادی دهکهای پایین جامعه را داش��تهاند .ایش��ان در سیاستهای ابالغی اصل 44
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قانون اساس��ی بر مدلی از اقتصاد تاکید دارند که بهنظر میرس��د ،یکی از مصادیق کامل
مدل بنگاههای اقتصادی مردمساالری تام باشد .معظمله تاکید دارند تا تعاونیهای فراگیر
ملی جهت تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه بهمنظور فقرزدایی تاسیس شود.
ایشان در بند  11سیاستهای کلی بخش تعاون فرمودند    :
تأس��يس تعاونيهاى فراگير ملى براى تحت پوش��ش قرار دادن س��ه دهك اول جامعه
بهمنظور فقرزدايى(.)1384 /03 /02
همچنین ،در بند  2-2در مصارف درآمدهاى حاصل از واگذارى بنگاههای اقتصادی بخش
دولتی برای اختصاص این درآمدها برای تاسیس و حمایت این قبیل بنگاهها فرمودند:
اختصاص  30درصد  از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونيهاى فراگير ملى به منظور
فقرزدايى (همان).
متاسفانه تاکنون کسی مقصود مقام معظم رهبری از تعاونی فراگیر ملی را تفسیر نکرده
اس��ت .ا ّما بهنظر میرس��د مقصود مقام معظم رهبری از تعاونی فراگیر ملی آن مدلی از
الیت آن به لحاظ جغرافیایی ،در سطح ملی صورت گیرد و به
فعالیت اقتصادی است که ف ّع ّ
الیت اقتصادی بهرهمند شوند.
لحاظ افراد ،همة آحاد مردم در سطح ملی بتوانند از این ف ّع ّ
یعنی همة مردم در س��طح ملی به معنای واقعی دارای مالکیت باش��ند .به عبارت دیگر
مالکیت آن خصوصی مش��اعی فراگیر تا ّم باشد .با توجه به آنچه بیان شد ،بهنظر میرسد
بنگاههای اقتصادی مردمس��االری تا ّم با ویژگیها و آثار بیان ش��ده همان تعاونی فراگیر
ملی یا یکی از مصادیق کامل آن باش��د .بنابراین ،با طراحی و اجرای این قبیل بنگاههای
اقتصادی یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری محقق خواهد شد     .
تامین منابع مالی در شرایط فعلی
  بهترین منبع تامین مالی این مدل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها است .با توجه
به س��اختار م��دل ،تمام منابع حاصل از هدفمندی یارانهه��ا میتواند در فرایند تولیدملی
قرار گیرد و نیز همة مردم میتوانند از منافع آن بهرهمند ش��وند .قریب  40هزار میلیارد
توم��ان در س��ال درآمد حاصل از هدفمن��دی یارانهها به مردم داده میش��ود .این درآمد
و نی��ز درآمده��ای حاصل از هدفمندی مرحلة دوم به این ام��ر اختصاص پیدا کند .بدین
وس��یله ،تمام درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها به نفع همة مردم وارد چرخة تولید 55
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میش��وند و مردمساالری اقتصادی دینی به معنای واقعی شکل میگیرد؛ اشتغال و تولید
ملی پایدار افزایش مییابد؛ عدالت اقتصادی محقق میشود و زمینههای فقر از بین میرود.
در مدیری��ت منابع حاصل از هدفمندی یارانهها ،اتحادیههای طولی مردمس��االری محلی،
منطقهای و ملی نقش اساسی دارند که جزئیات آن در جای خود باید مورد بررسی دقیق
قرار گیرد       .
مدل بنگاههای اقتصادی مردمساالری متوسط
  در ادامه وجه تس��میة این بنگاهها روش��ن میش��ود .در این قبیل بنگاههای اقتصادی،
همة اعضا و نیروی کار به نحو مشاع مالک بنگاه اقتصادی و صاحب سرمایه هستند و در
مدیریت فرایند اقتصادی نقش مؤثری دارند .سازگاری کامل بین اهدف کارفرما و نیروی
کار بهوجود میآید .چون نیروی کار همان کارفرما و صاحب س��رمایه اس��ت .نزاع موجود
در بخش خصوصی س��رمایهمحور بین نیروی کار و کارفرما در این مدل وجود ندارد ،در
حالی که در مدل بنگاههای اقتصادی مردمس��االری متوس��ط هر نیروی کاری ،خودش
کارفرما نیز هس��ت .بنابراین ،این نزاع بین نیروی کار و کارفرما از بین میرود و همه در
کنار هم تالش حداکثری برای تولید بیشتر انجام میدهند .ا ّما نزاع بین تولید کنندگان و
مصرف کنندگان در این مدل از بین نمیرود .چون تولید کنندگان به هدف حداکثرسازی
س��ود مادی در کنار هم قرار میگیرند و مصرف کنندگان در طرف دیگر .بنابراین ،تالش
میکنند از همة ش��رایط بازار استفاده کنند تا کاالهای تولیدی خود را به حداکثر قیمت
بفروشند .تقاضا کنندگان نیز با درآمد خود برای خرید کاالها اقدام میکنند و انتظار دارند
حداکثر نیازهای خود را با درآمدش��ان انجام دهند .وقتی مشاهده میکنند قیمت کاالها
افزایش پیدا میکند ،تولید کنندگان را مورد عتاب و خطاب قرار میدهند و نزاع بین این
دو گروه شکل میگیرد که متاسفانه این نزاع مشکالت فراوانی را در جامعه اسالمی ایجاد
میکند .با توجه به آنچه گذشت ،روشن شد که در مدل اول ،نزاع بین سه گروه از ف ّعاالن
اقتصادی از بین میرود و آن را بنگاههای اقتصادی مردمس��االری تا ّم نامیدیم و در مدل
دوم ،نزاع تنها بین دو گروه از ف ّعاالن اقتصادی از بین میرود و به اسم بنگاههای اقتصادی
مردمساالری متوسط نامیده شد.
   56برای تاس��یس این قبیل بنگاههای اقتصادی هر یک از اعضای باید حداقل سرمایه را به
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عنوان حقّ عضویت پرداخت کنند .تامین س��رمایه اولی��ه حتی با دریافت وام ،از تکالیف
مسلم هر فردی است که خواهان عضویت در این قبیل بنگاههای اقتصادی میباشد.
ویژگیها و پیامدها
این مدل دارای ویژگیها و پیامدهای ذیل است:
 .1مالکیت در این مدل از نوع مالکیت خصوصی مشاعی فراگیر متوسط است .یعنی تنها
دو گروه از ف ّعاالن اقتصادی (نیروی کار و کارفرما) دارای مالکیت خصوصی مشاعی فراگیر
هستند   .
 .2مردمس��االری اقتصادی دینی در عرصه تولید محقق میش��ود .چون با توجه به اصل
مدیریت همگانی ،همة ف ّعاالن اقتصادی در این مدل به معنای واقعی متولی امور اقتصادی
هستند.
 .3وحدت و یکپارچگی مورد نظر اس�لامی در عرصة تولید محقق میشود و هر دو گروه
ف ّعال اقتصادی (صاحب سرمایه و نیروی کار) برادرانه در کنار هم تالش میکنند .اهداف
هر دو گروه ف ّعال اقتصادی در این مدل تامین میشود .چون هر عضو نیروی کار ،صاحب
سرمایه نیز هست .پس افزون بر دریافت دستمزد مطلوب ،سود متناسبی دریافت میکند.
ع�لاوه بر آنها از س��ود خالص اقتصادی به میزانی ک��ه در تولید آن نقش دارد ،بهرهمند
میشود   .
 .4اصل رفتاری تعاون در درون مدل و رقابت با بیرون مدل ،جاری اس��ت .در نتیجه این
مدل ،هم از مزایای اصل رفتاری رقابت بهرهمند است و هم با اصل رفتاری تعاون در درون
مدل ،از آفات رقابت به دور خواهد بود.
 .5مولفههای عدالت اقتصادی در این مدل ،محقق میش��ود .چون هر یک از اعضا س��ه
نوع درآمد دارند .دس��تمزد مناس��ب با تخصص و میزان کار دریافت میکند؛ سود سهام
متناسب نصیبش میگردد و از سود خالص اقتصادی به میزانی که در تولید آن نقش دارد،
بهرهمند میگردد .بنابراین ،تمام اعضا با این سه نوع دریافتی در حد کفاف درآمد کسب
خواهند کرد .همچنین ،با توجه به اصول اجرایی که بیان خواهد شد ،معلوم میشود که
بستر بهرهمندی مساوی از فرصتهای اقتصادی برای همة اعضا فراهم میگردد .با توجه
به تحقق مؤلفههای عدالت اقتصادی ،شکاف درآمدی کاهش پیدا میکند ،توزیع مناسب 57
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و عادالنه ثروت و درآمد در س��طح جامعه اتفاق میافتد و زمینههای فقر از بین میرود.
البت��ه ،با توجه به اینکه مصرف کنندگان در طرف دیگر این مدل قرار دارند ،تاثیر مدل
اقتص��ادی مردمس��االری تام در تحقق مؤلفههای پایدار عدالت اقتصادی بیش��تر از مدل
اقتصادی مردمساالری متوسط است      .
 .7از آنجایی که همة کارگران ،مالکان بنگاه اقتصادی هس��تند ،در دوران رونق اقتصادی
از مزایای دروان رونق بهرهمند میشوند .در دوران رکود ،با کار بیشتر و کاستن از میزان
بهرهمن��دی ،پایداری این قبیل بنگاههای تولیدی را در ش��رایط بحران اقتصادی تقویت
میکنند و خسارت بحران را به حداقل برسانند    .
همان گونه که پیشتر اشاره شد ،تحقق مدل بنگاههای اقتصادی مردمساالری تا ّم و نیز
بنگاههای اقتصادی مردمساالری متوسط نیازمند فرایند مدیریتی دقیق و نیز اصولی تحت
عنوان اصول اجرایی اس��ت .در ادامه این اصول به اختصار اش��اره میشود و برای آشنایی
بیشتر با ابعاد این اصول و نیز بررسی آنها بر اساس تعالیم اسالمی به منابع مورد اشاره
مراجعه شود (یوسفی.)1392 ،
اصل عضویت آزاد مسئوالنه
   براس��اس مبانی بیان ش��ده دربارة جایگاه انسان در فرایند اقتصادی ،همة انسانها حق
الیته��ای اقتصادی آزادانه تالش کنند .بنابرای��ن ،اگر مقتضی و ظرفیت
دارن��د تا در ف ّع ّ
همکاری برای افراد وجود داشته باشد ،آنان در صورت تمایل ،مختارند در این نوع فعالیت،
هم��کاری و عضویت یابن��د .این همکاری و عضویت ،در صورتیکه با نافرمانی خدا و گناه
همراه نباشد ،مصداق ّبر و تقوی است که خدای متعال به آن فرمان داده است    :
البر و التقوی ( مائده (.)2 :)5
تعاونوا علی ّ
در امور خیر و تقوی ،تعاون و همکاری کنید.
همچنی��ن ،اگر افرادی برای رفع نیازهای زندگی خود ،نیازمند به عضویت و همکاری در
مدل اقتصادی مردمس��االری باش��ند ،براس��اس حقوق برادری در اسالم ،حق عضویت و
همکاری پیدا میکنند .انسانها در پذیرش یا عدم پذیرش عضویت ،مختار و آزاد هستند.
چراکه آزادی ،حق همة افراد اس��ت .البت��ه ،اعضای بنگاهها ملزم به پذیرش عضویت وی
 58نیس��تند .هر چند ،اگر فرد متقاضی واجد صالحیت هم��کاری بوده و مقتضی و ظرفیت
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پذیرش نیز وجود داش��ته باش��د ،اعضای بنگاه در صورت عدم پذیرش وی ،کاری خالف
اخ�لاق و حقوق برادری انجام دادهاند .از س��وی دیگر ،نباید ف��ردی را مجبور به پذیرش
عضویت نمود یا شرایطی را پیش آورد تا افرادی مجبور به عضویت و همکاری در این قبیل
بنگاههای اقتصادی ش��وند؛ چراکه این نوع رفتار مانع بهرهمندی انسانها از حق آزادی و
اختیارشان میشود.
بنابراین ،آزادی عضویت ،حق انس��ان اس��ت .اما در برابر بهرهمندی از این حق ،مواجه با
تکالیفی اس��ت .امام علي دربارة تالزم حق و تكليف ميفرمايد :حقي براي كس��ي نيست،
مگر آن كه بر عهدهاش هم حقي هست و به عهده كسي حقي نيست ،مگر آن كه براي او
و به نفع او هم حقي هست و اگر كسي برايش حقي است ،ولي بر عهدهاش حقي نيست،
تنها خداي سبحان است نه ديگري از آفريدگانش ( نهجالبالغه ،خطبه .)248 :216
بنابراین ،اگر فردی از این حق خود بهرهمند ش��ود و به عضویت درآید ،مواجه با تکالیف
اعم از مس��ئولیتهای حقوقی و اخالقی است
و مس��ئولیتهایی است .این مسئولیتها ّ
(یوس��فی )469- 339 :1386 ،که اعضای بنگاه اقتصادی هنگام عضویت متعهد به انجام
آنها میشوند.
اصل مدیریت همگانی
  در بنگاهه��ای مردمس��االری ،حاکمیت انس��انها معیار و مالک اصل��ی در ف ّعالیتهای
اقتصادی است .در نتیجه ،تمام اعضا با صرف نظر از میزان سهمشان ،از حق رای مساوی
در فرآیند مدیریت اقتصادی ،برخوردارند (طالب157 ،1376 ،؛ بوگاردوس 31 ،1352 ،ـ 
33؛ بکن 51 :1356  ،ـ  .)53آنان برای استفاده از این حق کام ً
ال آزاد هستند .اعضا از این
طریق ،اعمال مدیریت و نظارت همگانی میکنند.
راس��ل عقیده دارد که جهان علیرغم تحصیل حکومت مردم بر مردم  در عرصة سیاس��ی،
هنوز جهان به چنین حکومتی در عرصة صنعتی و اقتصادی دست نیافته است .به نظر وی
سیس��تم سرمایهداری که در اصل مبتنی بر تاسیس منافع گروههای خاص اجتماع است،
بدون تردید موجب بروز اختالفات متعدد میان طبقات کارگر و کارفرما میش��ود .چرا که
سرمایهدار نمیتواند حداکثر کارآیی را در ازاء حداقل مزد ،تضمین نماید .در حالی که کارگر
عالق��ه دارد حد االمکان حداکثر مزد را در ازاء کار خود دریافت کند .بنابراین ،نمیتوان از 59
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نظام س��رمایهداری ،اجتماعی هماهنگ و عاری از کینهجویی و نارضایتی را انتظار داشت.
چون جدایی روزافزون گروههای کارگر و سرمایهدار و اختالف منافع آنان عواقب نامطلوب
دربردارد .وی معتقد اس��ت تنها چنی��ن بنگاههایی مبتنی بر اصول دموکراتیک میتوانند
بسیاری از عواقب نامطلوب فوق را کاهش دهند (مدنی   .)136 :1372 ،
اصل سود محدود برای سرمایه(سود متناسب برای سرمایه)
  در دو مدل بنگاههای اقتصادی مردمس��االری تا ّم و متوسط ،سودی که به سرمایة اعضا
تعلق میگیرد با توافق اعضا به مقدار مش��خص و متناس��ب با نقش واقعی سرمایه تعیین
میشود .ادلة ذیل برای تعلّق سود محدود و متناسب به سرمایه ارایه میشود:
 .1اگر مازاد هزینهها ،سهم سرمایه و مالک آن باشد ،سرمایه در مقابل نیرویهای ف ّعال،
ترفیع شأن مییابد و این وضعیت خالف فلسفة تاسیس بنگاههای اقتصادی مردمساالری
است .چون سرمایهداران با قدرت سرمایه ،سرنوشت تولید و تولید کنندگان را تحت اختیار
میگیرند .با قدرت پول تقاضای کاذب و کمبود مصنوعی ایجاد میکنند و سرنوشت انسان
را رقم میزنند و تولیدات فراوان که باید در خدمت انسان و برای رفاه او باشد ،وسیلهای
جهت ایجاد مشکالت بیشتر برای انسان میشود .سرمایهداران بزرگ با احتکار مواد اولیه،
جلوگیری از تولید و فروش کاالهای مش��ابهی که به وس��یلة بنگاههای کوچکتر عرضه 
میش��وند و ارزان فروش��ی به میزان معین و در زمان محدود و سرانجام ورشکست کردن
تولید کنندگان کوچک برای از میان بردن سایر بنگاههای تولیدی ،انسانها را به خدمت
سرمایه درمیآورند (السر 77 :1350 ،و .)78
با توجه به آنچه گذش��ت ،اصل محدودیت س��ود س��رمایه ،حرکت به سمت ارزش دادن به
نیروی کار و انسان است تا به سوی حاکمیت انسان در برابر پول و سرمایه گام برداشته شود.
 .2با محدودیت سود سرمایه ،الگوی دموکراسی اقتصادی محقق میشود .ولی با حاکمیت
پول و س��رمایه ،دموکراس��ی در عرصة اقتصادی معنا نخواهد داش��ت .انسانها در عرصة
سیاسی با مشارکت در رای و بهرهمندی از قدرت و توزیع آن از دموکراسی سیاسی برخوردار
میش��وند .همین طور باید با ترفیع جایگاه نیروی کار در برابر سرمایه و تبدیل سرمایه به
خدمتگزار واقعی برای همة انسانها ،به دموکراسی واقعی دست یافت .به قول شارل ژید.
 60یکی از اصول تحقق چنین دموکراس��ی اقتصادی ،س��ود محدود به سرمایه است (مدنی،
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 .)147 :1372در واقع با محدودیت س��ود به سرمایه و توزیع مازاد بر آن ،بین نیرویهای
ف ّعال اقتصادی ،به جای سرمایهساالری در روابط اقتصادی ،مردمساالری اقتصادی ،تقویت
میشود و حاکمیت همة نیرویهای ف ّعال در روابط اقتصادی محقق میگردد.
اصل مازاد برگشتی
   در بنگاههای اقتصادی مردمس��االری تام و متوس��ط بر اثر ف ّعالیتهای اقتصادی اعضا،
درآم��دی حاصل میش��ود .وقتی هزینهها کس��ر گردند ،ذخایر الزم انجام گیرد و س��ود
متناسبی به سرمایه تعلّق گیرد ،ممکن است سود ویژهای باقی بماند .این سود بین اعضا
ب��ه میزانی که در تولید آن نقش دارند ،توزیع میگردد .بنابراین ،به آن ،مازاد برگش��تی
اطالق میشود .در سه مدل دیگر از بنگاههای اقتصادی که در ادامه بررسی میشوند ،این
نوع سود ،به سرمایه و صاحبان آن تعلق میگیرد .پیشتر بیان شد که تعلق سود خالص به
سرمایه و صاحبان آن پایههای جریان سرمایهساالری را تقویت میکند.
اصل آموزش و اطالع رسانی دائمی به اعضا
  برای ف ّعالیتهای دستهجمعی که به دنبال اهداف مشخصی هستند و هر یک از افراد آن،
وظایفی را به س��مت اهداف بر عهده دارند ،بدون آموزش و اطالعرسانی کافی ،وصول به
اهداف ،امکانپذیر نیست .یکی از وظایف بنگاههای اقتصادی مردمساالری تام و متوسط،
ایجاد تغییرات مناسب در رفتارهای اعضا به منظور رفع نیازهای زندگی از طریق همکاری
و تفاهم دستهجمعی است .این تغییرات تنها از طریق آموزش امکانپذیر میباشد .تجربه
نش��ان داده اس��ت که یکی از مهمترین عامل موفقیت این بنگاهها توجه کافی به مسالة
مهمی
آم��وزش بوده اس��ت .اطالع اعضا از اه��داف ،اصول ،حقوق و تکالیف خ��ود عامل ّ
در موفقیت این بنگاهها هس��تند (بوگاردوس 108  :1352،و  .)109آموزش اعضا باعث
الیت اقتصادی اطالع و آگاهی پیدا
میش��ود تا آنان به اصول و ارزشها و ابعاد مختلف ف ّع ّ
کنند ،انواع حقوق و وظایف خود را بشناس��ند ،تخصص خود را متناسب با پیشرفتهای
علمی افزایش دهند و روشهای مدیریتی به خدمت گرفتن سرمایه را در شرایط مختلف
اقتصادی فرا گیرند .این نوع آموزش باعث میشود تا اقتصاد دانشبنیان شکل گیرد.
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تامین منابع مالی در شرایط فعلی
  ب��ا توجه به ویژگیها و پیامده��ای مثبت اقتصادی بنگاههای اقتصادی مردمس��االری
متوس��ط ،شایس��ته اس��ت منابع حاصل از هدفمندی یارانهها برای کم��ک به این قبیل
بنگاههای تولیدی اختصاص پیدا کند .البته ،مدل بنگاههای اقتصادی مردمساالری تا ّم با
توجه به آثار مثبت آنها نسبت به این مدل در اولویت است.
تجربة تاریخی شبیه مدل بنگاههای اقتصادی مردمساالری متوسط
  نمونة ضعیف آنچه بیان ش��د هم اکنون براس��اس دین مس��یحیت کاتولیکی در باسک
اس��پانیا وجود دارد و بهرغم بحران اقتصادی جهانی ،توسعه و پیشرفت بینظیری داشته
اس��ت .البته ،اگر براس��اس تعالیم اس�لامی این مدلها طراحی و اجرا شوند ،موفقیتها
گستردهتر خواهد بود .در ادامه گزارش مختصری از آن ارایه میشود    :
مالکان موندراگون
بنگاههای کارگر-
ِ
  به برخی از ابعاد آن اش��ارة مختصری میش��ود و برای اطالع بیشتر باید به منابع مورد
اشاره مراجعه شود.
بنگاههای اقتصادی کارگر – مالکان موندراگون در منطقة باس��ک اس��پانیا قرار دارد .این
اتحادیه توانس��ته اس��ت ارزشهای دینی -مس��یحی خود را در عین حضور نیرومند در
بازار جهانی ،حفظ کند و تمامی س��اختار سازمانی خود را بر اندیشه اجتماعی کاتولیکی
بنا نهد .آریزمندی ،کش��یش بنیانگذار آن ،در کالسهایش ایدههای عدالت اجتماعی و
دموکراسی را نیز با محتوای فنی درسهایش در هم میآمیخت و توسط پنج نفر مهندس
از فارغالتحصیالن کالسهایش در س��ال  1956آن را تاس��یس کرد .آنان فقط به دنبال
1
بوکار نبودند ،بلکه موفقیت اجتماع��ی را نیز طلب میکردند.
موفقی��ت در عرصه کس�� 
بنگاههای کارگر – مالکان ده اصل را که هسته مرکزی چشمانداز و ماموریت خود میداند،
به این صورت فهرس��ت کرده اس��ت :ورود آزاد (عدم تبعیض) ،سازمان دموکراتیک ،حق
حاکمیت نیروی کار ،ماهیت فرعی س��رمایه ،مدیریت مش��ارکتی ،انس��جام در پرداخت
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1. Corcoran, Hazel and David Wilson, The Worker Co-operative Movements in Italy, Mondragon and France:
Context, Success Factors and Lessons; Retrieved from: http://www.canadianworker.coop/sites/canadianworker.
coop/files/CWCF_Research_Paper_International_16-6-2010_fnl[1].pdf
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حقوق ،همکاری میانسازمانی ،تحول اجتماعی ،جامعیت و آموزش.
موندراگون ،تحت تملک کارگران و مدیریت آنها اس��ت و با توزیع فرآیند تصمیمگیری
در سراس��ر سطوح سازمانی ،خود را به نمونه بینظیری از توسعه و پیشرفت در دورة 50
بوکار در منطقه باسک و هفتمین شرکت بزرگ
ساله تبدیل کرده و بزرگترین گروه کس 
در اسپانیا ،هم از نظر فروش و هم از نظر تعداد کارگران است .در سال  ،2003موندراگون
یکی از  10مکان برتر برای کار در اروپا معرفی شد .به طور کلی ،موندراگون تقریبا از هر
جهت ،عملکردی بهتر از بنگاههای خصوصی اسپانیا داشته است (همان).
مقالهای که در س��ال  2009در مجله  YESمنتش��ر ش��ده بود ،زندگی در موندراگون را
چنین توصیف میکند« :در شهر موندراگون نه خانههای اعیانی روی تپهها دیده میشود
و نه فقر در خیابانها .ثروت ندیدیم ،اما همه افراد جایی راحت برای زندگی ،غذایی سالم
برای خوردن و آسایش زندگیهای جدید را داشتند .چیزی که همین قدر توجه ما را به
خود جلب میکرد ،حس صمیمانه و شادیبخش یگانگیشان بود .آدمهایی که ما دیدیم،
خوشمش��رب ،خوشصحبت و اهل اعتماد بودند .موندراگون نش��ان میدهد که تعهد به
خیر عمومی ،مانعی در مقابل موفقیت تجاری نیست .برعکس ،تعهد به نوآوری و آموزش
در همه س��طوح میتواند بهترینها را برای جامعه به همراه آورد .این کیفیت زندگی در
بی��رون از محل کار هم ادامه دارد و مزیتها را برای آنهایی که راه تعاون را برگزیدهاند،
1
دوچندان میکند».
موندراگون در آغاز در سال  1956بیست و پنج کارگر داشت .امروزه  256بنگاه زیر چتر
این ش��رکت مختلط قرار دارند .در س��ال  2009موندراگون نزدیک به  93هزار کارگر و
فروشی معادل  33میلیارد یورو داشت .این مقادیر 25 ،درصد کل فروش و  15درصد کل
کارگران در بنگاههای کارگر – مالکان اسپانیا است (همان).
بوکار دارد :امور مالی ،صنعت ،خردهفروشی و
موندراگون چهار بخش اصلی در حوزه کس 
دانش .بانک موندراگون ،موسوم به کاخا البورال سال  2002میالدی 322 ،شعبه داشت،
 8/5میلیارد یورو دارایی کس��ب کرده و سود عملیاتیاش  125میلیون یورو بود .در سال
 ،2009این بانک به عنوان بانکی که بهترین خدمات را در بین موسسات مالی اسپانیا برای
!1. Kelly, G. & Massena, S. (2009, June). Mondragon Co-operatives Decide How to Ride out a Downturn, Yes
Magazine. Retrieved from www.yesmagazine.org/issues/the-new-economy/mondragon-worker-cooperativesdecide-how-to-ride-out-a-downturn
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مشتریان فراهم میکند ،برگزیده شد (همان).
    بخش دانش موندراگون ش��امل مراکز فناوری این اتحادیه اس��ت که در س��ال 2008
مخارجی معادل  51میلیون یورو داشت و  748کارگر در آن کار میکردند .در همین سال
دانشگاه موندراگون  3707دانشجو داشت .به عالوه ،موندراگون چندین مرکز تحصیالتی
و آموزشی برای کارگران خود دارد (همان).
موفقیت موندراگون در بحران  2008به بعد
  در طول بحران مالی س��ال  ،2008با وجود رکود اقتصادی ،موندراگون به خاطر حضور
برجس��ته خود در چندین بازار ،س��ودآور بود و توانست ش��وک حاصل از رکود را تحمل
کند .درآمد این اتحادیه در این س��ال نس��بت به س��ال قبل از آن  6درصد رش��د داشت.
در ای��ن دوره ،تمرکز موندراگون بر منافع کارگران در برنامههای جابجایی اعضا در درون
اتحادیه به نمایش درآمد و به بیکاری بسیار کمتری در مقایسه با دیگر بنگاهها انجامید.
تصمیمگیری درباره امکان اخراج کارگران از طریق جلساتی بین مدیران و کارگ ر -مالکان
انجام میشد .بر اساس تصمیمی که از طریق این شیوه مشارکتی اتخاذ شد ،مقرر گردید
که  20درصد کارگران که به طور تصادفی انتخاب میش��وند ،اتحادیه را برای یک س��ال
ترک کنند و در این مدت کماکان  80درصد دستمزد خود را دریافت کنند و در صورت
تمایل ،آموزش مجدد ببینند .قرار این بود که بعد از یک س��ال ،اگر ش��رکت همچنان از
سقوط مالی آسیب ببیند ،این کارگران به مشاغل خود بازگردند و یک گروه دیگر به طور
1
تصادفی انتخاب شوند.
در س��ال  2009بانک کارگران موندراگون س��ودی معادل  56/5میلیون یورو داشت و به
2
همین خاطر با وجود س��رمایهگذاری در لمنبرادرز تاثیر زیادی از س��قوط مالی نگرفت.
ایناک��ی لگاردا ،مدیر تجاری موندراگون اس��مبلی در بحران  2008ت��ا  2010میگوید:
«امروز ما خوش��بختانه برای همه کار داریم .در واقع داریم افرادی را از دیگر شرکتهای
3
عضو گروه [موندراگون] استخدام میکنیم».
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1. http://participedia.net/en/cases/mondrag-n-co-operative-corporation
مجله دیستریبیوس��ت ریویو در گزارش��ی با عنوان «موندراگون و س��قوط اقتصاد جهانی» میآورد که ش��رکت تعاونی موندراگون ( )MCCدر
اواسط س��ال  2008هفتمین گروه بزرگ تجاری اس��پانیا بودhttp://distributistreview.com/mag/2010/06/mondragon-and-( .
)
the-global-economic-meltdown/
2. http://participedia.net/en/cases/mondrag-n-co-operative-corporation
3. http://euskalkazeta.com/ek/?p=13473
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در سال  ،2012بخش صنعت موندراگون ،سال را با فروشی بینالمللی به میزان  4میلیارد
دالر به پایان رساند که در تاریخ شرکت بیسابقه بود و ارقام فروش قبل از بحران را پشت
س��ر گذاشت 1.در ماه آگوست این سال ،در مقایس��ه با نرخ بیکاری  25درصدی اسپانیا،
نرخ بیکاری در باس��ک ،به مقدار قابل مالحظهای کمتر و معادل  15درصد بود .این نرخ
در اس��تانی که موندراگون در آن واقع ش��ده ،باز هم کمتر بود .همچنین در سال 2013
«موندراگون به اقتصاد باسک کمک کرد تا از رکود در امان باشد ».شواهد نشان میدهد
که باس��ک در مقایسه با دیگر مناطق اسپانیا شاهد رکود مالیمتری بود و این تا اندازهای
به وجود موندراگون بازمیگشت  2.
مدل بنگاههای اقتصادی مردمساالری ضعیف
  در ای��ن مدل ،مالکیت اصلی بنگاههای اقتصادی برای یک یا چند نفر اس��ت .به همین
جهت ،مدیریت فرایند اقتصادی تماماً با مالکان اصلی است .ا ّما تمام نیروهایکار ،مالکیت
حداقلی از بنگاه اقتصادی دارند .این مالکیت حداقلی هیچگونه حقی جهت تصمیمگیری
در ام��ور اقتصادی ب��رای نیروهای کار ایجاد نمیکند .هدف مال��کان اصلی در این مدل،
حداکثر نمودن س��ود مادی خودشان است .بنابراین ،تالش میکنند تا دستمزد حداقلی
به نیروی کار پرداخت کنند .از س��وی دیگر ،نیروهای کار به دنبال دس��تمزد حداکثری
هستند .بنابراین ،اصل نزاع بین این دو گروه ف ّعال اقتصادی وجود دارد .ا ّما از آنجایی که
کارگران احس��اس میکنند که بنگاه اقتصادی متعلق به آنان نیز هست ،میزان نزاع بین
شدت کاهش پیدا کرده و کارگران با عالقة بیشتری کار میکنند
نیروی کار و کارفرما به ّ
و بنگاه اقتصادی از آس��یبهای شدید نزاع بین نیروی کار و کارفرما در امان خواهد ماند
و فرایند مدیریتی ،سهلتر صورت میگیرد .در این مدل ،نیروی کار افزون بر دستمزد ،از
سود سهام حداقلی نیز بهرهمند است.
ویژگیها و پیامدها
 .1مالکیت در بنگاههای اقتصادی مردمس��االری ضعیف از نوع مالکیت خصوصی مش��اعی
فراگیر ضعیف است .یعنی هر دو گروه ف ّعال اقتصادی (کارگر و کارفرما) مالک بنگاه اقتصادی
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Mondragon_Corporation
2. http://euskalkazeta.com/ek/?p=13473
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هستند ،ا ّما تنها مالکان اصلی حق مدیریت و تصیمگیری دربارة فرایند اقتصادی را دارند.
 .2نزاع بین کارفرما و نیروی کار کاهش یافته و آسیبهای آن به حداقل میرسد.
 .3اصل رفتاری حاکم ،رقابت اقتصادی است.
 .4با توس��عه مالکیتها ،نیروی کار افزون بر دس��تمزد ،از س��ود س��هام ناشی از مالکیت
حداقل��ی بهرهمند اس��ت .در نتیجه ،کمک ب��ه توزیع ثروت و دارایی مناس��ب در جامعه
میشود .ا ّما دامنة این توزیع ثروت و درآمد نسبت به دو مدل قبلی ضعیفتر است.
 .5افزای��ش و پایداری تولی��د در این مدل اتفاق میافتد .چ��ون نیروهای کار با مالکیت
حداقلیای که دارند ،احس��اس تعلق بین آنان و بنگاه اقتصادی بهوجود میآید و این امر
باعث میش��ود تا کارگران تالش بیشتری داشته باشند و همچنین ،در حفظ و نگهداری
بنگاه اقتصادی کوشا باشند و حدالمقدور عوامل آسیبزا را به حداقل برسانند .با گسترش
این قبیل بنگاههای اقتصادی ،کمک به افزایش و پایداری تولید در سطح ملی خواهد شد.
البته ،پایداری تولید ملی در این مدل نسبت به دو مدل قبلی ضعیفتر است .ولی از جهت
مدیریت و اجرایی ،این مدل نسبت به دو مدل قبلی آسانتر است .چون تنها یک یا چند
نفر مالک اصلی در مدیریت فرایند اقتصادی تصمیم میگیرند.
 .4مدل بنگاههای اقتصادی سهامی فراگیر (بورس و بنگاههای اقتصادی سهامی)   
 .1مالکیت در این قبیل بنگاههای اقتصادی ،از نوع مالکیت خصوصی مشاعی غیر فراگیر
اس��ت .یعنی مالکیت اصلی منابع و محصول تولیدی برای چند سهامدار است .آنان برای
تامین منابع الزم جهت سرمایهگذاری بیشتر ،بخشی از سهام خود را از طریق بازار بورس
به دیگران واگذار میکنند .گارگران در این قبیل واحدهای تولیدی ممکن است هیچگونه
سهمی از مالکیت نداشته باشند .همچنین ،هیچ نقشی در مدیریت فرایند اقتصادی ندارند  .
 .2هدف از تاسیس این قبیل بنگاههای اقتصادی ،تنها حداکثر کردن سود مادی صاحبان
سرمایه و مالکان آنها است.
 .3اصل رفتاری حاکم ،رقابت اقتصادی است.
 .4نزاع بین صاحبان سهام اصلی و بین نیروی کار و مصرف کننده حاکم است.
 .5این مدل نسبت به مدلهای قبلی در سطح ملی باعث تمرکز ثروت و درآمد میشود.
البته ،نس��بت به بنگاههای اقتصادی با مالکیت فردی ،توزیع ثروت و درآمد در این مدل،
 66مناسبتر است.
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مدل بنگاههای اقتصادی با مالکیت خصوصی فردی
 .1مالکی��ت منابع و محصول تولیدی تنها برای یک فرد اس��ت .برخی افراد اص ً
ال روحیة
الیتهای اقتصادی خود را به
مش��ارکت و همکاری با دیگران را ندارند .این قبیل افراد ف ّع ّ
قصد حداکثر کردن سود مادی شخصی بهنحو انفرادی دنبال میکنند.
الیتهای اقتصادی ،اصل رقابت است.
 .2اصل رفتاری حاکم بر ف ّع ّ
 .3نزاع بین کارفرما و بین نیروی کار و مصرف کننده حاکم است.
 .4این مدل موجب تمرکز ثروت و درآمد میش��ود و توزیع ثروت و درآمد در این مدل،
نسبت به مدلهای قبلی نامناسبتر است.
جمعبندی و پیشنهادات
 .1مبانی و اصول متخذ از آن مبانی در نظام اقتصادی سرمایهداری به الگوی سرمایهساالری
منته��ی میش��ود .این الگو ظرفیت الزم برای رفع مش��کالت و فقر را ن��دارد .همچنین،
مبانی و اصول متخذ از آن مبانی در نظام اقتصادی سوسیالیس��م به الگوی دولتساالری
اقتصادی منتهی میشود که ظرفیت آن در رفع مشکالت اقتصادی و فقر بمراتب کمتر از
الگوی سرمایهساالری است .ا ّما مبانی نظام اقتصادی اسالم منتهی به الگوی مردمساالری
اقتصادی دینی میش��ود .در قالب این الگو ،مدلهای مردمس��االری اقتصادی دینی قابل
طراحی و اجرا است .با اجرای این مدلها همة ف ّعاالن اقتصادی با اهداف متفاوت در جهت
تحق��ق اهداف خود میتوانند ف ّعآلیت کنند ،کرامت آنان حفظ ش��ود و عدالت اقتصادی
بهنحو پایدار محقق گردد و رفاه عمومی تامین شود  .
 .2با توجه به مدلهای اقتصادی بیان شده ،معلوم میشود که مجموع مدلهای اقتصادی
الیت اقتصادی برای تمام ف ّعاالن اقتصادی
اگر در عرصة اقتصادی دنبال ش��وند ،بس��تر ف ّع ّ
ب��ا هر انگیزة اقتصادی فراهم میگ��ردد .بنابراین ،وضعیت اقتصادی ایران باید به گونهای
طراحی و اجرا ش��ود تا زمینة تاس��یس و اجرای همة مدلهای اقتصادی فراهم گردد تا
مردمساالری اقتصادی دینی واقعی در اقتصاد ایران شکل بگیرد.
 .3ش��رایط فعلی اقتصاد ایران با توجه ب��ه وجود زمینههای هدفمندی یارانهها بهگونهای
اس��ت که تم��ام یارانهها را میت��وان در چند مرحله زمانی کوتاه ،ح��ذف و همة آنها را
به نفع تمام مردم و در چارچوب مدل بنگاههای اقتصادی مردمس��االری تام و متوس��ط 67
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و حت��ی ضعیف ،وارد چرخة تولی��د کرد تا هم جریان مردمس��االری اقتصادی دینی در
س��طح ملی شکل بگیرد و هم برای تمام جوانان بیکار ،اشتغال ایجاد نمود .بدین وسیله،
حلقة مردمساالری اقتصادی دینی در کنار مردمساالری فرهنگی ،سیاسی و دفاعی دینی
تکمیل شود تا کار دشمنان انقالب اسالمی از آسیب رساندن به انقالب اسالمی با شکست
جدی مواجه گردد.
 .4با توجه به آثار و ویژگیهای بنگاههای اقتصادی مردمساالری در رفع مشکالت اقتصادی
ایران ،حاکمیت اس�لامی باید امکانات ملی را به سمت بنگاههای اقتصادیی که بیشترین
تاثیر را در رفع مشکالت اقتصادی دارند و در رفع فقر و تحقق عدالت اقتصادی موفقترند،
در اولویت قرار دهد.
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