
   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايخالصه مديريتي طرح

 29/07/1393 تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE03.033 كد مستند:

 6از 1 شماره صفحه: 

 تاريخ تهيه:
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29/07/1393 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي:
 عادالنه اقتصادي توسعه مناسب راهبرد بررسي

 اسالمي ايران براي
 مدير طرح:
 ناصر جهانيان



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايخالصه مديريتي طرح

 29/07/1393 تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE03.033 كد مستند:

 6از 2 شماره صفحه: 
 خالصه مديريتي:

شناسي تحقيق به شكلي روشمحور از منظر علم اقتصاد و مكتب اقتصادي اسالم است. بررسي رشد عدالتاين تحقيق به دنبال 
هاي اسالمي، ديدگاه اسالم درباره توسعه اقتصادي و عدالت اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است كه ابتدا با استفاده از آموزه

ها براساس معيارهاي اند و نقاط قوت و ضعف آنقرار گرفته و نقد بررسيهاي علم اقتصاد در اين زمينه مورد و سپس آموزه
ها و ها با مكتب اسالم، سياستهاي علم اقتصاد و انطباق آنعدالت اسالمي تعيين شده است. در نهايت با استفاده از آموزه

 محور ارائه شده است.راهبردهاي توسعه اسالمي عدالت
، اخالق، عقيدهدر سه سطح  ارائه شده است كه اين مباني توسعه اقتصادي ي اسالم در زمينهمباني ارزشدر فصل دوم تحقيق، 

و  "شوندهتعادل هدايت"، "مالكيت تام خداوند"سه مفهوم بيني، ديد اعتقادي و جهانمورد بررسي قرار گرفته است. از  فقهو 
هاي خداوند متعهد برداري از نعمتوجود دارند كه مومنان را به مسئوليت جانشيني در بهره "وجه اجتماعي عدالت خداوند"

اين  سازند.ها، رهنمون ميهاي الهي، كارايي و عدالت اقتصادي در استفاده از اين نعمتداري از نعمتها را به امانتكرده و آن
برداري از منابع در چارچوب هبهري، لت اقتصادي، كارايي اقتصاداصول اعتقادي، مسلمانان را بطور خودجوش و دروني، به عدا

-هاي خرد و كالن اقتصادي در يك نظام اجتماعيو زيان نرساندن به ديگران ترغيب كرده و در مجموع، اين مسئوليت شرع
 آورد.به ارمغان مي را رشد پايدار عادالنه ،فرهنگي عادالنه و اسالمي

هاي تواند كنشها در نظام اجتماعي و فرهنگي مياز ديد اخالقي نيز برخي معيارها و هنجارها وجود دارد كه نهادينه شدن آن
ترين ارزش اخالقي، بحث تعادل كليدياقتصادي را تحت تاثير قرار دهد و بستر را براي رشد اقتصادي عادالنه فراهم آورد. 

شود تعريف افراد از سود و ضرر تغيير كند و رفتاري مانند انفاق كه سود اخروي به دنبال كه باعث مي است دنيا و آخرت ميان
ارزشمند بودن مفاهيم كار و سرمايه در  .دارد در جامعه رواج يابد و نتيجه اين امر كاهش نابرابري و گسترش عدالت است

ايمان، شود. كنند و لذا توسعه اقتصادي محقق ميشود كه افراد تالش بيشتري اسالم، به عنوان يك پايه اخالقي موجب مي
 محور را در جامعه اسالمي به ارمغان خواهند آورد.هاي اخالقي هستند كه توسعه عدالتمحبت و انصاف ديگر ارزش

فقهي  رفتاري و احكامي و اخالقي اسالم از طريق هاي ارزشدر باب مباني فقهي توسعه اقتصادي در اسالم نيز بايد گفت كه پايه
 كننده وضعيتتقويتو  دستيابي به رشدي پايدار، عادالنهبراي شوند و بنابراين كنند و دروني مياد رسوخ ميدر جان و دل افر

توان در زمينه وظايف بخش خصوصي مي .شودخود فقرا روشن  و وظيفه وظايف بخش خصوصي، بخش دولتي استفقرا الزم 
انداز و هاي بيهوده، حرمت اسراف و تبذير، تشويق به پسبه امور مولد و منع فعاليتي مانند تشويق فقه به احكام و قواعد

معامالت  حرام دانستنگري، زراندوزي و انباشت بيهوده ثروت و وضع ماليات بر آن، كراهت تكدي حرام شمردنگذاري، سرمايه
در خصوص احكام فقهي متناسب با توسعه كه بر عهده حكومت اسالمي  ربوي و ترغيب عقود مشاركتي در توليد اشاره نمود.

توان مواردي مانند تالش براي گسترش آموزش و افزايش نيروي انساني ماهر، انباشت سرمايه فيزيكي نهاده شده است نيز مي
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هاي اقتصادي، تدارك نظام رابريوري، مداخله مسئوالنه در فرايند مبادالت، كاهش نابدر امور عمومي و زيربنايي، افزايش بهره
 هاي توليدي را نام برد.تامين اجتماعي و تشويق افراد به فعاليت

پس از آنكه اصول اسالمي طراحي الگوي توسعه بيان شد، نوبت به الزامات نهادي متناسب با اين الگوست. الزامات نهادي ارائه 
 شده توسط محقق، به قرار زير است:

، امنيت مالكيتمواردي مانند دادها: اين نهاد مهمترين نهاد اقتصاد است كه عدم وجود آن، نهاد احترام به قرار -
 كند.را دچار مخاطره مي احترام به كار، ايجاد خالقيت و رشد اقتصادي

تفكيك و به رسميت شناختن اشكال مختلف مالكيت مانند مالكيت دولتي، مالكيت عمومي و  :تنوع مالكيتنهاد  -
داري صرفا مالكيت مالكيت خصوصي، از الزامات الگوي توسعه اسالمي ايران است. بر خالف آنكه نظام سرمايه

ام اقتصادي اسالم، كند، در نظخصوصي را پذيرفته و نظام سوسياليستي تنها مالكيت عمومي را مطلوب تلقي مي
 ع مالكيت وجود دارد.انوا

پذير است به هاي فقهي حاكم بر اشتغال، نيروي كار را مختار كرده تا اگر ريسكارزشنهاد تنوع در قراردادها:  -
به دنبال روش دستمزد مطمئن  گريز يا محتاط استاگر ريسكمشاركت در سود يا محصول باشد،  دنبال روش

 ن است به دنبال تركيبي از سود و دستمزد باشد.و يا اگر بينابي باشد

هاي غيررسمي از مهمترين اي و آموزشحرفهو  اي، دانشگاهي، فنيترويج آموزش مدرسهنهاد آموزش و پرورش:  -
 تواند موجب رشد و برابري اقتصادي شود.نهادهايي است كه مي

ي و ديوان ساالري نهادهايي هستند كه به هاي صنعتها، مجتمعها، بنگاهنهادهاي اقتصادي گوناگون: شركت -
 بايست به خوبي تعريف شده تا كاركرد مناسب داشته باشند.منظور عملكرد صحيح اقتصاد، مي

 ،فقرا با توفيق كامل به اجرا برسد كننده وضعيتتقويتراهبرد رشد عادالنه قرار است اگر  نهاد دولت مسئول: -
و هدف نهايي  من باشدوكند مبايست دولتي متكفل آن باشد كه به احسان و عدلي كه قرآن كريم بدان امر ميمي

 .اين دولت گسترش عدالت باشد
ها و بازسازي، تقويت و انطباق نهاد خانواده با شرايط جديد، تقويت نقش انجمن نهاد جامعه مدني متعهد: -

ام امور خير، هدايت جامعه توسط ولي فقيه به سمت اهداف حاكميت شوراهاي محلي در ترغيب مردم به انج
 اي هستند كه در زمينه نهادسازي اجتماعي توسعه و عدالت نقش موثري دارند.اسالمي، سه مولفه

اين محور از منظر اسالم بيان شد، راهبردهاي توسعه اقتصادي موجود، از ها و الزامات توسعه اقتصادي عدالتپس از آنكه ارزش
شدن، انقالب سبز، توزيع مجدد و بر اين اساس راهبردهاي پولي، اقتصاد باز، صنعتيمنظر مورد نقد قرار گرفته است. 

اند. نتايج عدالت اقتصادي مورد ارزيابي و نقد قرار گرفته سوسياليستي به عنوان مهمترين راهبردهاي توسعه، براساس معيارهاي
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 رها به شرح زير است:بررسي براساس هر يك از اين معيا

اندازه عقالنيت: بيشتر راهبردها به دنبال حداكثر كردن رشد هستند و اين موضوع از طريق رشد نابرابر در سطح  -
 افتد.جامعه اتفاق مي

هاي : به غير از راهبرد توزيع مجدد و راهبرد سوسياليستي، بقيه راهبردها در ايجاد فرصتميزان مشاركت افراد -
 اند.افراد ناكام ماندهبرابر ميان 

ريزي متمركز، به دليل آنكه از مجراي بازار عمل راهبرد سوسياليستي با داشتن نظام برنامه توزيع در نظام بازار: -
 اجه است.كند، با مشكل مونمي

ن اجتماعي: وجود حق درآمد حداقلي براي معيشت، از ضرورياتي است كه اسالم بر آن بازتوزيع در نظام تامي  -
 يد دارد. اما اين معيار تنها در راهبرد سوسياليستي و تاحدي در راهبرد توزيع مجدد وجود دارد.تاك

دار امر توسعه است، در داري و سوسياليستي كه دولت عهده: برخالف رويكردهاي سرمايههدايت و مديريت دولتي -
 نظام اسالمي راهكارهاي متعددي براي تكافل عمومي در نظر گرفته شده است.

هاي توسعه قبل و بعد از هاي اسالمي، برنامهمحور در مباني نظري علم اقتصاد و ديدگاهبعد از بررسي مباني توسعه عدالت
و در نهايت نيز راهبرد مناسب توسعه ايران براساس  اندانقالب نيز از حيث رشد، برابري و فقرزدايي مورد ارزيابي قرار گرفته

 هاي نهادي اين راهبرد به شرح زير است:شرطالزامات و پيش اصول و معيارهاي اسالمي ارائه شده است.
هاي رشد اقتصادي است كه در شرطانباشت سرمايه از مهمترين پيشدرجه اهميت انباشت سرمايه فيزيكي:  -

سازي هاي خصوصيگيرد. بنابراين با توجه به گسترش فعاليتهاي دولتي صورت ميفعاليتايران عمدتا از طريق 
 گذاري كاهش نيابد.و كاهش نقش دولت در اقتصاد الزم است تا تمهيداتي انديشيده شود كه نرخ رشد سرمايه

منبعث از ردهاي غيرقابل تفكيك راهب و بهداشت از اجزا آموزش، تغذيه: درجه اهميت انباشت سرمايه انساني -
رشد اقتصادي اسالمي است كه براي دستيابي به يك راهبرد توسعه مناسب، همه اين موارد بايد در قالب 

 نهادهايي تدارك ديده شوند.

پذيري و ارتقا وري: افزايش رشد اقتصادي و درآمد سرانه در يك اقتصاد، نيازمند تقويت رقابتدرجه اهميت بهره -
 هاي غيررسمينهاددر قالب  ريزي ارشاديبايست به برنامهمي ،وري در ايراناحياي بهرهبراي وري است. بهره

 اين موضوع از ضروريات تدوين استراتژي توسعه است. تمسك جست.

اگر يك راهبرد توسعه بتواند وضع فقر و  ،براساس معيارهاي اقتصادي مرسوم: درجه اهميت مردم و نقش آزادي -
اگر يك راهبرد توسعه در كاهش فقر ؛ 1گريفين كيت به گفته، راهبرد موفقي خواهد بود. نابرابري را بهبود بخشد

                                                            
١ Kate Griffin 
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موفق باشد و دست كم نابرابري را تشديد نكند، پس اين راهبرد منطبق بر يك سيستم سياسي آزاد و 

 نخواهد بود.دموكراسي را گسترش نخواهد داد اما مانع آن هم  هد بود. البته، اين راهبرد لزومادموكراتيك خوا

بايست نقش دولت در با طي مراحل توسعه، به تدريج ميت دولت و نقش آن در فرايند توسعه: درجه اهمي  -
سازي شده و گسترش خصوصي 44هاي اصل اقتصاد كاهش يابد و همين موضوع سبب تاكيد بر اجراي سياست

 است.

در اقتصاد ايران ناشي از رانتي بودن اقتصاد اي از نابرابري موجود درجه اهميت كاهش نابرابري: بخش عمده  -
وجود به در اقتصاد را شود، نابرابري زيادي است و از آنجا كه اين رانت به شكل يكسان بين افراد توزيع نمي

 تر شوند، و طبقات متوسط گستردههاي نفتي را به نحوي توزيع كرد كه اوالبايست درآمدبنابراين، مي. آوردمي
هاي مولد توزيع داراييدر مجموع، سطح و تركيب مخارج دولت،  كمتر گردد. باال و پايينبين طبقات  هفاصل اثاني

ها توان براي آنكه مي ثيرگذار بر كاهش نابرابري هستندترين عوامل تااز مهم هاي انتقاليها و پرداختو كمك
 .ريزي نمودبرنامه

ق از جامعه اسالمي است، بنابراين اقتصادي اسالم محو فقر مطلاز آنجا كه هدف مكتب : درجه اهميت فقرزدائي -
هاي پس از انقالب در كشور اجرا شده است، نسبت كه در سال هاي فقرزداييسياست بايست با تداوم و ارتقامي

 از جامعه اقدام كرد. تر فقربه رفع هرچه سريع

رسد. اين هاي اجرايي ميران معرفي شد، نوبت به سياستپس از آنكه الزامات نهادي طراحي راهبرد توسعه اسالمي در اي
تقويت هاي مستقيم رشد عادالنه گيرند. سياستهاي غيرمستقيم قرار ميهاي مستقيم و سياستدر دو دسته سياست سياست

 گردد، به شرح زير است:فقرا از ديدگاه اسالم كه براي راهبرد توسعه ايران پيشنهاد مي كننده وضعيت
جامعه و افراد در صراط  شود كهموجب مي در يك نظام اقتصادي تعيين اهداف درستهاي اثربخشي: سياست -

هاي اقتصادي جلوگيري و از سردرگمي و بالتكليفي بنگاه افزايش يافتهو سرعت حركت نظام  گيرندمستقيم قرار 
 شود. در نظام اقتصادي اسالمي، هدف بايد رشد در كنار برابري باشد.

معقول اين است كه مردم صاحب كار و حرفه هستند و خودشان  اسالم، در نظام اقتصادي: هاي كاراييسياست -
دهد تا هنگامي كه نتوانستند دولت كار بر زمين مانده را انجام مياما كنند. امور مربوط به خود را رتق و فتق مي

 ،»رزداسازي فقخصوصي«هاي افتد تا سياستبكار ميريزي ارشادي متولي آن پيدا شود. بنابراين، سازوكار برنامه
 هدايت كند.» شدن عقالنيصنعتي«را در مسير » زدايي عقالنيمقررات«و  »آزادسازي تجاري فقرزدا«

و وظيفه الهي هر جامعه  تغال كامل منابع توليد نهفته استكارايي اقتصاد كالن در اشهاي اشتغال كامل: سياست -
بنابراين، كارايي  باشد.ها مينگذاشتن آن بال استفادهبرداري از تمامي منابع خداداد و رهبه ،به عنوان يك كل
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 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايخالصه مديريتي طرح

 29/07/1393 تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE03.033 كد مستند:

 6از 6 شماره صفحه: 
راهبردي  هايذاريگاقتصاد كالن يا سياست اشتغال كامل منابع توليد يك هدف كليدي در تمامي سياست

 است. ينظام اقتصادي اسالم توسعه در

غيرمستقيمي نيز وجود دارند كه با تمركز بر افزايش مشاركت مردم در هاي هاي مستقيم، سياستدر مقابل اين سياست
توان به شرح زير براي راهبرد هاي غيرمستقيم را مياين سياست اهم موارد اقتصاد، به دنبال كاهش نابرابري و فقر هستند.

 توسعه اقتصادي كشور پيشنهاد نمود:
 م ابزار توسعه اسالمي است مشاركت همه افرادهدف و ه از آنجا كه انسان همهاي ارتقا مشاركت مردم: سياست -

باشد. هاي فرهنگي ميهاي اسالم در اين زمينه، سياستعمده سياست بسيار راهگشاست. هدر سرنوشت جامع
تم، نااميدي از مبارزه با سطوح گوناگون تقديرگرايي به معناي تسليم شدن در مقابل س ،هايكي از اين سياست

مبارزه با  ،سياست فرهنگي ديگر و احساس ناتواني در حل مشكالت خود و اطرافيان است. افتغيير محيط اطر
گرايي افراطي است. اگر با اين پديده مبارزه نشود احساس نداري در مردم و فقرا همواره وجود پديده مصرف

خواهد يافت. نسبت به جامعه و كشور اسالمي كاهش  هاپذيري و تعهد آنمشاركت و مسئوليتخواهد داشت و 
 افزايش تعرفهو  المالمورد از بيتهاي تشريفاتي و بيكاهش هزينه انجام اقداماتي مانند زهد عملي مسئوالن،
س، قناعت و اسراف و تبذير، عزت نف حرام بودن تبليغتا  سازدميكاالهاي لوكس وارداتي زمينه را آماده 

 شود.اثربخش وي دولت، شكرگذاري از س

كه  بايد باشدهاي توزيعي دولت اسالمي در جهت فقرزدايي به نحوي سياست هاي كاهش نابرابري و فقر:سياست -
منجر به افزايش سرمايه طبيعي، مادي، مالي، و  نمايد يعنيبه كاهش فقر مزمن و دائمي كمك  از يك طرف
شود كه اين كار از طريق انجام اقدامات حمايتي موجب مهار فقر گذرا و موقت  شود و از طرف ديگر،انساني فقرا 
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