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که همواره با زندگی نوع بشر همراه بوده و قسمت  کسب معاش از ضروری ترین مسائلی است  و اقتصاد یلهسام :چکیده

کس  است که هر مهمانسرایی زمین مهد رشد و تربیت قوای انسانی است و .تشکیل داده است مهمی از حیات انسان را

هرکس باید به  برتر بهره گیرد. باید از خوان نعمتهای مادی و معنوی آن به فراخور استعداد و عمل خود برای سر منزل

مفهوم  ی طبیعت بپردازد و عادالنه و به اندازه احتیاج مصرف نماید.اندازه توانایی خویش به تولید و تصرف در سرمایه ها

 مراعات حقوق اقتصادی است و زمینه ساز اهداف عالیه اسالمی می باشد. همه فرهنگ ها و مکاتب، عدالت اقتصادی،

 عدالت در خاص خود را دارد. پیامد ها واهداف ولی دین مقدس اسالم، ؛خواهان عدالت اقتصادی و مدافع آن هستند

در همه مراحل زندگی انسان چه  عدالت اقتصادی ریشه دارد، بخش اجتماعی و اسالم در تمام زمینه ها بخصوص در

جهان برپایه عدل وحق پایه  عدالت پروردگار متعال شمرده می شود. چه اجتماعی در قران کریم بازتابی از فردی و

 او وگرنه رفتارش عادل باشد و با آفرینش هماهنگ، کوشد باید دررستگاری می  گذاری شده است وکسی که برای دین و

استدالل بر ثبوت معاد و  دلیل اصلی فرستادن پیامبران و جسمی طرد شده وناکام درفراموشی پیچیده میشود.به عنوان 

دهد این  اسالمی نشان می یاین نکته ای است که اهمیت عدل را در اساس عقیده روز حساب همان عدل الهی است،

جامعه مهم  فرد و برای اقتصادی تأثیردارد و و عدالت اجتماعی  امراز نظر تربیتی درسلوک عمومی انسان و بخصوص در

 است.

 جامعه ، حقوق، اقتصاد، عدالت، رفاه کلیدواژه:
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 مقدمه

خاصی برای رد و الگوهای ساز توجه خواصی به رفع حوائج مادی بشر داعنوان یگانه مکتب انسان اسالم به 

جامعه انسانی، هدف از  این دیدگاه در گرفته است، از نظر اقتصادی در اجتماعی و روابط نهادهای مختلف

یادهای اقتصادی تمرکز ثروت و سود جویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی نتحکیم ب

 و ریشه کن کردن فقر و محدودیت است.درجریان رشد و تکامل مادی و معنوی او و رسیدن به اهداف خلقت 

رین اصلی کلی نظام اجتماعی است و عدالت اقتصادی بارزت در نظام های دینی، عدالت مبنای نظری و محور

، مستلزم دقت نظری فراوان است و حفظ و حراست از تمامی ارزشهای ی روابط اجتماعی عدالت درصحنه نماد

هدف اسالم، تربیت و  مستقیم، مستلزم توجه به مسائل اقتصادی است. غیر و انسانی، بطور مستقیم و اجتماعی

 دست می آید. هدایت مردم به سعادت ابدی است که بر اساس عدالت اقتصای ، استقالل سیاسی و اقتصادی به

 رفتن موجب از بینچنانکه در اقتصاد به شاخص عدالت توجه کافی شود و به آن به صورت صحیح عمل گردد، 

عادالنه  پی ریزی اقتصاد صحیح ونیز اصل سوم قانون اساسی،  از معضالت اجتماعی خواهد گردید.بسیاری 

تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و بیمه را از وظایف دولت  زمینه های محرومیت در رفع فقر و برای ایجاد رفاه و

 .دانسته است

در نهایت بر قراری  رفاه عامه مردم، فقرزدایی، کاهش اختالفات طبقاتی و ق، باال بردن سطحیهدف تحق  

 مطالعات جدی و کاربردی در زمینه ی مباحث توزیع لذا شایسته است ؛عدالت اقتصادی درجامعه می باشد

یق عدالت اقتصادی صورت تحق راهکارهای سیاسی مناسب به منظور درآمد و رفاه اجتماعی در جهت ارائه

ی عادالنه موزه های دینی و اسالمی، ابعاد و ویژگیهای نظامآ در این مقاله سعی شده با استفاده از پذیرد.

قوق متقابل ت که توازن اقتصادی را بر اساس تأمین ح، نظامی اسنظام عادالنه اقتصادی تعیین گردد. اقتصادی

تای تعالی انسان و جامعه می مین معیشت مادی را در راسچنین نظامی تأ ید.امارکان اجتماع تعریف می ن

 ات و شرایط پاسخ می دهد. ئو اخالقی انسان را با اقتضا بینید و تمامی نیاز های مادی، معنوی و فکری

شده  تبیین ،کید بر شاخص عدالت و اهمیت عدالت از منظر قران کریم و روایاتابتدا مفهوم عدالت، تأ ،مقالهدر

شده و  عمومی و مباحثی مطرحمین رفاه اسالمی، نقش مردم در اقتصاد و تأ در خصوص اقتصاد است و سپس

 .ی عدالت اقتصادی و عوامل نقض آن اشاره شده استدر ادامه به اصل موضوع یعنی عدالت اقتصادی، گستره
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رفاه  مین نیاز های واقعی بشر و دستیابی بهتأ ،و این که باالترین هدف در ادامه تحقیق اهداف عدالت اقتصادی

 یپیشنهادات الزم برای ایجاد یک جامعه ،درپایان مورد بحث قرار گرفته است. ؛می باشد واقعی اقتصادی

  عادالنه ارائه گردیده است.

 انجام شده وجمع آوری مطالب ازطریق مراجعه به کتابخانه، روش تحقیق در این مقاله توصیفی بوده  ضمناً

 .است

 عدالت

است عدالت به معنای توازن و تعادل و یا به فرمایش حضرت علی )ع( قرار گرفتن هر چیز درجایگاه واقعی خود 

اساس اعتقادات ما و بر اساس شواهد علمی و  کید دارد. برأو عقل انسان بطور مستقیم بر حسن و ضرورت آن ت

مقتضیات بر خاسته از فطرت وی ی متعادل و متوازن است. عقالنیت بشر و یدنیا دنیای خلقت، مادی،

 کید می کند.رفتارهای عادالنه را تأ کردارها وهم،

سو با نظام تکوین بر همین اصل پایه  همنظام تشریع نیز  درجهان بینی آفرینش بر پایه عدل استواراست و

وجود  ،ی آننتیجه جای خود قرارگیرد، در همه چیز اگر ،اجتماعی در نظامهای اقتصادی، شده است. ریزی

به عدم توازن و تعادل  حاصل کار نگیرد، جای خود قرار در چیز هر اگر صحیح خواهد بود و نظامهای پایدار و

 هر شرط ضروری موفقیت در لذا عدالت، نظامهای اقتصادی می انجامد؛ جوامع و  به بی ثباتی گشته و منجر

 (5:31:012)اقتصادملی،عدالت اجتماعی وجهان متحول،  اقتصادی است. اجتماعی،  برنامه

 کید بر شاخص عدالتتأ

تعریف  «قرار دادن هر چیز در جایگاه مناسب آن فی موضعه المناسب له؛ وضع الشیء»عدالت را به  ،دانشمندان

را به جای  عدالت هر چیزی؛ عامٌ سُسائِ واضعها و العدلَاالمور مَ یضعُ دلُالعَ» می فرمایند1امام علی)ع(. کرده اند

 (704)نهج البالغه،کلمات قصار،ص  عدل مصلحت عام است. خود می نهند  و

ی خود قرار می گیرد و همه همه چیز درجای شایسته یک جامعه عادالنه، بر این اساس می توان گفت در

ای بطور طبیعی  درچنین جامعه اقتصادی آن گونه که باید سازمان میابد. سیاسی و مناسبتهای فرهنگی،
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معنوی فراهم  همه ی زمینه های مادی و استعدادهای انسانها در و ناییها ارشد وشکوفایی متوازن  تو یزمینه

از همین روست که امیر  یابد. دست هرکس می تواند به جایگاهی که شایستگی آن را دارد، و می شود

 نَّاِ» نان معرفی کرده است و می فرماید1مهمترین دغدغه حکمرا ،گسترش عدالت را در جامعه منین)ع(المؤ

بر پا داشتن عدل در  برترین مایه شادمانی  زمامداران،؛ العدل فی البالد هُالواله استقامَ ه عینفضل قرَّاَ

 (013،ص20نهج البالغه،نامه ) .«تاسشهره

 دیدگاه مقام معظم رهبری

می  یک مقدمه واجب برای رسیدن انسانها به کمال نهایی دانسته، ،جامعهرا در برقراری قسط و عدل   ایشان،

آخر الزمان  خورشید مهدویت در مشتاق ظهور شما که آرزومند و نظام عدالت است. نظام اسالمی، د1نفرمای

  «الرضَ قِسطاً و عَدالًا ااهلل بهِ یمأل ذیالّ» برای آن بزرگوار ذکر می کنید1را یت این خصوص ؛هستید

 عدل دعا می کند و اما هزار سال است که امت اسالمی برای قسط و عدل متعلق به دین است، اگر چه قسط و

واجب ترین  عدل، وقسط  ،عدل است اولین کارش اجرای قسط و این نظام اسالمی که بوجود آمده است،

سازندگی و توسعه  را  جنگ، مبارزه، کارهای گوناگون، عدل می خواهیم. ما رفاه را هم برای قسط و کارهاست.

قامات عالی مبه  رشد کنند، عدل است که انسانها می توانند عدل می خواهیم. در محیط قسط و برای قسط و

واجب برای کمال نهایی  این قسط  و عدل یک مقدمه کمال انسانی خود را بدست اورند. بنابر بشری بر سند و

 (52/37/43 )روز نامه جمهوری اسالمی ایران، انسان است.

 عدالت در قران

 ثار آن زیاد آمده است که به سه مورد اشاره می کنیم.آدر قران کریم از اهمیت عدالت و 

ونه که همانگ؛ اهلل من کتاب و امرت ال عدل بینکم لواستقم کما امرت و ال تتبع اهواء هم و قل امنت بما انز»-:

کرده  آنان پیروی نکن و بگو به کتابی که خداوند نازلاز هوس های  استقامت کن و تو دستور داده ایم،به 

(2:شوری/) .«ایمان دارم و مآمورم که بین شما به عدالت رفتار کنم  

 (1مائده/) .«عدالت بور زید که به پرهیزگاری نزدیکتر است؛ اعدلوا هو اقرب للتقوی»-5
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شمارا به عدالت و احسان و دستگیری از خداوند القربی؛  ان اهلل یامرکم بالعدل و االحسان و ایتاء ذی»-0

 (23نمل/) .«نزدیکان دستور می دهد

 له توحید درزیرا مسأله عدل مانند مسأاسالم است که به اهمیت عدالت مورد توجه باشد؛  له ای درمسأ کمتر

 فردی و عملی، ، یعنی همان طور که هیچ یک ازمسائل عقیده ای وهتمام اصول و فروع اسالم ریشه دواند

نیز خالی از روح  همچنین هیچ یک از آنها از حقیقت توحید و یگانگی جدا نیست، حقوقی، اخالقی و اجتماعی،

 (17/013 014:) تفسیرنمونه،  .عدل نیز نخواهد بود

 عدالت در روایات

داری و  همراه با شب زنده ی کوتاهی از زمان برتر از عبادت هفتاد سال،عدالت  وروزی  در برهه» پیامبر)ص(1

 (45/020 0351:)بحاراالنوار،  .«روزه داری است

)کافی، «. استوارندزمین بر اساس عدل  وآسمان ها ؛ بالعدل قامت السموات واالرض» در جای دیگر می فرماید1

:7:0 12/533) 

یعنی نه تنها زندگی محدود بشر در این کره ی خاکی بدون  ؛رساترین تعبیری درباره ی عدالت است این تعبیر،

 و  تعادل نیروها در پرتو عدالت و جهان همه، آسمان ها و جهان هستی وکه سراسر بل ؛عدالت بر پا نمی شود

رو به  قرار گرفتن هر چیزی در جای مناسب خود برقرار هستند واگر لحظه ای از این اصول منحرف شوند،

 زارد. نیستی خواهند گ

هیچ چیز مانند عدالت باعث آبادانی » .در جای دیگر می فرمایند1«باعدل برکات چند برار می شود» علی)ع(1

 (13/734 732:، ة)الحیا .«کشورها نمی شود

 نهج البالغه می فرمایند1   5:3همچنین حضرت علی)ع( در خطبه 

و نشانه  میان آنان بزرگ و راه های دین پدیدارحق  چون رعیت حق والی و والی حق رعیت را به جای آورد،   

دولت  پیوسته  طمع در پایداری های عدالت برجا و سنت چنانکه باید اجرا شود، پس کار زمانه آراسته گردد و

 دشمنان بسته شود.و چشم آز 
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محرومان  ضعیفان ومین نیاز های اقتصاد حقوق بدانیم و از سخنان علی)ع( تأاگر عدالت را مترادف با رعایت    

 در امد،ی مین رفاه نسبی را استفاده کنیم، می توانیم توزیع عادالنهو برای عموم مردم تأ فقیران جامعه،و 

 از مصادیق عدالت اقتصادی معرفی نماییم. جامعه اسالمی را رفع فقر در مین رفاه نسبی وتأ

 .«شونداگر میان مردم عدالت اجرا شود، بی نیاز می »امام باقر)ع(1 

 یک اصل اساسی در اقتصاد اسالمی

 (3حشر/)« بین االغنیاء منکم ...کی ال یکون دولۀ1 »یم می فرمایدقران کر

چنین  این آیه یک اصل اساسی را در اقتصاد اسالمی بازگو می کند وآن اینکه1 جهت گیری اقتصاد اسالمی   

در دست تنظیم کرده که اموال وثروتی متمرکزاست که درعین احترام به مالکیت خصوصی برنامه را طوری 

 که پیوسته بین آن ها دست به دست شود. ،گروهی محدود نشود

بی نیاز  را امام صادق)ع( فرمودند1 همانا خداوند عزوجل برای فقیران در دارایی ثروتمندان به مقداری که آنان   

فتاری ربدرستیکه گ می کرد، سهم آنان را زیادتربرای فقیران کافی نبود  اگر این مقدار کند سهمی قرار داد.

  فقیران بدان سبب است که حق آنان را نپرداخته اند.

احکام بیت  آن و زکات و غیر ثروت و همچنین مالیاتی همچون خمس و اگر مقررات اسالمی در زمینه تحصیل

جلو گیری  )ثروتمند وفقیر( جامعه دو قطبی شدناز  و تأمین همعاالح جمص؛ انفاق درست پیاده شود المال و

 (150/2:4 014:. )تفسیرنمونه، خواهد شد

 قش مردم در اقتصادن

برای  بزرگترین مشارکت را دراقتصاد انجام می دهند؛ عدم تخلف از آن ها، اجرای قوانین و مردم بابطور کلی  

 تولید واز تولید نامطلوبکاهش  تا ازفساد اداری، دربخش تولید درست کار کنند. کم کاری نکنند، مثال،

 استثمار پرهیز کنند. احتکار و پیشگیری شود و دربخش توزیع از گران فروشی،
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ترین  پرهیز از اسراف،از تبذیر و پرهیزاز اتالف منابع است که اصلی بخش مصرف، مهمترین نقش مردم در  

به مردم درانجام این وظیفه  مصرف،الگوی صحیح  در تمام مراحل اقتصاد به شمار می رود. بکارگیرینقش آنها 

 (152 014:)عدالت اجتماعی،  یاری می رساند.

درست مصرف کردن  مقابله با اسراف و ،یکی از مسائلی که موجب موفقیت کشور در عرصه اقتصاد می شود  

 است که ما آن را صرفه جویی می نامیم . صرفه جویی به هیچ وجه معنایش مصرف نکردن وسختی کشیدن

 به شدت بپرهیزیم. مصرف بیرویه نعمت های خدا درست استفاده کنیم و از بلکه مفهوم این است که از ؛تنیس

 ارائه زیرا با ارائه متونی صحیح به دانش آموزان و ؛در این رابطه نقش آموزش وپرورش بسیار مهم است

اسالمی به دانش آموان  وتالش برای ساختن اقتصاد ملی  برای خدمت به کشور و راهکارهای مناسب تربیت،

از طرفی با توجه به فرمایش امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری که  . انگیزه الزم را خواهد داد شوق و

 پس از تحصیالت خود واردکه دانش آموزان آینده سازان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران هستند  1فرمودند

 د زد؛ لذانبرای ایران اسالمی رقم خواه یو پرامیدینده روشن شوند و آمی ومدیریت کشوری  بازار کار و تالش 

؛ وجوانان وجوانان متناسب با شرایط و نیاز های امروز تربیت کندنظام تعلیم و تربیت کشور برای کودکان و ن

جهاد گر وسخت کوش بار بیاورد. به طور قطع چنین فرزندانی با این تعلیم و  یعنی از کودکی آنان را خالق،

 یت، سازندگان اقتصاد اسالمی کشور خواهند شد.ترب

 تأمین رفاه عمومی 

کشی  بنای تأمین رفاه عمومی است،اگر در جامعه ای تبعیضات، نابرابری ها، بهره استقرار عدالت اقتصادی زیر

درحکومت اسالمی سعی می شود  رفاه عمومی تأمین می شود. ،وجود نداشته باشد در روابط افراد ،های ناروا

 و الزم حفظ شود. اجتماعی روابط  موجود بین ابزار های استقرار عدالت اقتصادی و

 أت می توانجربا توجه به نظام اقتصادی اسالم و با درنظر گرفتن ابزار های اقتصادی و اجتماعی اسالم  به  

 گفت که در حکومت اسالمی بهانه ای برای بی کار گشتن وجود نخواهد داشت.

( 153 024:)اقتصاد اجتماعی،  .می شود که برای جامعه بشری مفید باشد کارهایی تجویزدرحکومت اسالمی 

منشأ التزام به عدالت اقتصادی تسلیم بودن دربرابر دستورات الهی است که با نهایت تالش توأم بااخالص، 
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عدالت  مصادیق دیگر، اقتصادی را به گونه ای سامان خواهد داد که درکنار روابط نهادها و کارگزاران اقتصادی،

مدت تنها در پرتوی  وهمه جانبه و بلند لذا رفاه عمومی ؛ خود ادامه دهد ی الهی بالنده به حیاتجامعه با صبغه

 .میسر خواهد بودجامعه  مصالح همه جانبه برای عدالت اقتصادی قابل تحقق است و

 عدالت اقتصادی

   است حوزه اقتصاد اجتماعی در و متضمن نظم فردی وویژگی بسیار مهم دولت اسالمی است  عدالت اقتصادی،

 نهاد های اقتصادی تجلی یابد. اصول اخالقی را عطا میکند تا در ساز وکارها و و

گسترش  زمینه تولید به عدالت درحفظ و عدالت اقتصادی فرایند تصمیم گیری براساس اسالم است که در

 مصرف یا رفاه اقتصادی به آموزه کفایت میرسد. یو درزمینه به عدالت در توزیع ثروتزمینه توزیع  و در ثروت

و  یکی ازمهمترین شاخصه های عدالت اجتماعی است و می توان گفت بسیاری از تحوالت عدالت اقنصادی،

بوده  به نوعی با این موضوع مرتبط جوامع مختلف رخ داده، طول تاریخ در سیاسی که در نهضتهای اجتماعی و

 است.

 عدالت اقتصادی گستره ی

 بنابراین رشد اقتصادی پایدار و ؛ توزیع و مصرف است شامل سطوح تولید، ،گسترش عدالت اقتصاد اسالمی

 اًمجموع ،سطوح بهینه وکافی مصرف وسطوح متعادل درآمد ودارایی  محیط زیست برای همه ی نسل ها، حفظ

 عدالت اقتصادی اسالم را شکل می دهند. ،متوازن به طور

ایجاد توازن  1بلکه عبارتست از ؛ن کامل نیاز های فردی نیستتأمی ،نظام اجتماعی هر محوری در اصلی و مسئله

که  عادالنه بین نیاز های تمام افراد جامعه و تنظیم روابط افراد جامعه و تنظیم روابط افراد در چار چوبی است

از مصادیق عدالت، نحوه صحیح توزیع درآمد یکی  تأمین کننده تمام نیازها باشد. جوابگوی همه ی پرسش ها و

عادالنه شرط ضروری تحقق  و  بنابراین، توزیع صحیح؛ ناشی از تولید میان عوامل اقتصادی وآحاد جامعه است

 (15:7 012:. )اقتصادملی،عدالت اجتماعی وجهان متحول، نظام های اقتصادی کارآمد است
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 دیعوامل نقض عدالت اقتصا

سهم ناچیزی از محصول ملی نصیبشان شود و عدهای  کسانی زحمت بکشند و عرق بریزند وجامعه  در اگر

با سازوکارهای توزیعی موجود به  ،بخش زیادی ازمحصول ملی را که دسترنج گروه اول است زحمت، بدون

ازن تو سرکوب می کند، را انگیزه ها است، اقتصادی مضر ضعیت مادی و برای تداوم و این امر دست آورند؛

 اگررانت خواری ورانت جویی در فقر وعدم تعادل اقتصادی ایجاد می شود. می خورد و تقاضا به هم وعرضه 

مشکل خواهد  اقتصاد دچار امری ناممکن می شود و درنتیجه اصالح هر ؛است ضد عدالت ،اقتصاد ایجاد شود

 شد.

 تصاحب دارایی ها، اگر شود.می  دچاربحران ،مدل مادی اقتصادی جامعه اقتصاد شیوع یابد، مالیاتی در اگرفرار

می  این موجب فساد در دستگاه اداری کشور ،مسئولین انجام شود از عمومی توسط عده ای امکانات و امالک

چند متغیر قیمتی،اصالح  استفاده از تنها با بدون زمینه سازی و اگر بی توجه به شرایط اقتصادی کشور و .شود

 حاصل آن عدم توازن و ؛شفافیت بودجه وصرفه جویی هم توجه نشود انضباط مالی، به انجام شود و ساختاری

پذیرنخواهد  آن بر طبقات محروم جامعه توجیه اثرات سوء این خالف عدالت است و بوده و عدم تعادل

 (5:3)همان، .بود

 اهداف عدالت اقتصادی

اجتماعی برقرار می  تعادل نسبی بین اقشار توازن و ایجاد مطلق و بین بردن فقر عدالت اقتصادی به منظور از

رفاه   میزان درآمد و رابطه محسوس میان تالش افراد و نباشد، درجامعه ای که عدالت اقتصادی برقرار گردد.

بخش  امتیازات انحصاری، بهره مندی از گروهی با دسترسی به موقعیت های مناسب و وجود نخواهدداشت و

اجتماعی  فاصله بین اقشار بدین طریق، د داد ونود اختصاص خواهرا به خ منابع قابل توجهی از

تالش صادقانه  ورفاه، عامل عمده تعیین کننده درآمد برقرارباشد، اما وقتی عدالت اقتصادی ؛بیشترخواهدشد

 خواهد گرفت. همه قرار یکسان دراختیار وموقعیت ها و فرصتهای ومجددانه افراد خواهد بود 
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 بین برود و مطلق درجامعه از فقر ،حقوق ضعفا و محرومان باعث خواهد شد عدالت و مراعات طرف دیگر از

برای  نیز هدف دیگر اهداف فوق دو عالوه بر اقتصادی آسیب نبیند.عدم رفع نیازهای اساسی  به خاطر کسی

 شده است1 اقتصادی ذکر اجرای عدالت

 .تکامل روحی و تصفیه اموالشان و.تزکیه باطنی افرادی که به دیگران کمک اقتصادی می کنند :

 (5::1 042:)عدالت توزیعی دراسالم،  .تقویت حس برادری میان مردم.5

ی جنبه زکات که عالوه بر درپرداخت خمس و مثالً ،تعالیم اسالمی است مسلمی در امر ،این اهدافقطعاً 

خالصانه بودن عمل نیز  است، جهت تأمین عدالت اقتصادی مصارف آنان در بعد عبادی نیز دارند و اقتصادی،

تعالیم خود ایجاد وحدت در جامعه  نسبت به هدف دوم باید گفت که دین اسالم دراحکام و شرط شده است.

اگر درجامعه عدالت  مد نظر قرار داده است. برادری بین مردم را تقویت حس مسئولیت پذیری و اسالمی و

به کمک دولت اسالمی بشتابند و نسبت به رفع محرومیت  ،ملزم خواهند دید همه خود را ،اقتصادی اجرا شود

 اقدام عاجل به عمل آورند.

 پیشنهادات

وسیله ای برای هدایت جامعه به سوی  مردم حکومت می کند و آنجا که دولت اسالمی با مشروعیت الهی بر از

براین  نظر قرار گیرد،رعایت مصالح عمومی مد  سیاست های اقتصادی جامعه، الزم است در ؛کمال نهایی است

 امر و آن تمامی افراد مؤمن هستند و جامعه ای که در1 جامعه اسالمی عبارتست از ،الگوی ایده آل در اساس،

 عمده وظایف دولت و از. محرومات را رعایت می کنند یعنی واجبات و؛ شریعت اسالمی نهی های ضروری

بروز خالقیت های گوناگون  عدل، قسط و یر شدنرا گزمینه های مناسب برای ف فراهم کردن حاکمیت اسالمی،

رفع تبعیضات  عادالنه، تولیدی با ارائه فرصت های برابر و اقتصادی و هموارکردن مسیر فعالیت های انسانی و

 یتحقق نظام عادالنه این چیزی جز بخشی است و و هر مقطع هر ناروا و فراهم کردن امکانات الزم در

 اقتصادی درجامعه اسالمی نیست.
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 نتیجه

واگر سعادتمندی  دین سعادت اخروی است، اسالم، اگرتحقیق نتیجه می گیریم که از مباحث مطرح شده در 

مهمترین صحنه های زندگی  از اگر و، تمامی صحنه های زندگی است درگروپذیرش نقش کاربردی دین در

 یکی از اقتصادی، رفتار آرامش در اگر احساس امنیت و و، آدمیا ن استی اندیشه و اقتصادی رفتار بعد انسانها،

پس ضروری است که حزب اهلل  ی اقتصادی است؛صحنه گرایشهای رفتاری انسان در و دیرینه ترین انگیزه ها

به این  برای انسانها، ،به هنگام عرصه ی نظری اندیشه های اقتصادی سعادت بخش به عنوان یک مکتب فکری،

ساختار  ساختمان و و آن را ارزیابی کند منظر دین، از و نیز توجه نموده ،عیت رابطه ای وساختاری اقتصادیواق

تیزبینی  عصر و زیرا که توجه به نیاز های ترسیم نماید؛ مبانی دینی تشیّع، مربوط به آن را با توجه به اصول و

درنظام ایده آل ازیک طرف  ،اقتصادی مطلوب سازمان ترسیم ساختار و پژوهشگران حزب اهلل در یهوشمندانه

 دیگر، جوابگویی آنان نسبت به مبارزه طلبی های تجاوزگرانه سیستمهای اقتصادی به اصطالح مدرن از طرف و

 .جهان کنونی است اقتصادی بر ی سیاسی وشرط انجام تکلیف دینی و مقدمه سیطره

چرا که امنیّت زمینه  ،وعدالت برای همگان فراهم باشد جامعه ای پیشرفت خواهد کرد که امنیّت باید گفت 

شرط الزم برای شکوفایی . ورفاه اقتصادی عمومی است عدالت اجتماعی زمینه ساز و عدالت اجتماعی ساز

پایداری  افراد و محترم شمردن مالکیت خصوصی عامل مهم امنیت اقتصادی، اقتصادی وجود امنیت است،

مور ااین که برای پیشرفت اقتصاد باید به  دیگر و کارگزاران است. ه مسئوالن وسوی دیگران بویژ حرمت آن از

 در»درکتب حدیث آمده است که1 .انرژی جامعه را صرف امور زیر بنایی کرد اساسی اقتصادی پرداخت و کالن و

 . «گذار نمودحقیر را به دیگران وا انجام امورکوچک و و کالن بود هرکاری باید به دنبال انجام امور بزرگ و

 مآخذ منابع و

 قرآن کریم

 نهج البالغه

 (، اقتصاداجتماعی، تهران1 انتشارات میالد،  چاپ دوم.024:توانایان فرد، حسن، ) -
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 ، تهران1 دفترنشرفرهنگاسالمی.3ج ،الحیاة ،(732:) حکیمی، محمد رضا، -

 توزیع درآمد دراقتصاد ایران وراهکارهای بهبود آن محمدجواد، حیدری، -

 چاپ دهم. ،بیروت1 داراحیاء التراث العربی، ،4:جلد وسایل الشیعه،(، 730:) محمدبن الحسین، ملی،احرع -

 (، عدالت توزیع دراسالم، مجله نامه مفید، شماره سوم.042:زرقاء، ،محمدانس، ) -

 .اقتصاد درمکتب اسالم، تهران)بی تا(،  موسی،سید صدر، -

 چاپ چهلم. ،دارالکتب االسالمیه تهران1 ، 45و :2جلد بحاراالنوار،(، 035:) ،محمدباقر عالمه مجلسی، -

 چاپ اول. ،بیروت1دارالضواء ،2و: جلد فروع الکافی،(، 7:0:)  یعقوب، کلینی، -

 چاپ اول. تهران، وزارت علوم،تحقیقات وفناوری ، عدالت اجتماعی،(،  014:) محمدمهدی،، کوشا -

 .شارات صدراتان1 تهران سیری درنهج البالغه،(، 031:) مرتضی، مطهری،. -

 چاپ سی وسوم. دارالکتب االسالمیه، ،تهران1 ،52جلد تفسیرنمونه،(، 014:)ناصر، ..مکارم شیرازی، -

مؤسسه ی  هران1 عدالت اجتماعی وجهان متحول،ت اقتصاد ملی،(  012:، )اکبرعباس زاده حمید و هاشمی، -

 تحقیقات و

 علوم اسالمی،چاپ دوم.

 

 

 

 


