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تی عقل یعنی تنها عامل شناخ با استفاده از نمودتالش  از وحی و معنویت  انقطاعازپس بشر مدرن 

در  .یندرا برگز روش علمی بر مبنای عقل  به ساماندهی امور خود بپردازد ومانده بود  باقیاوکه برای 
  مبتنی بر عقالنیتی و او را فردی منفک از جامعه که تصویری از انسان ترسیم شد  اقتصاد نیز هحوز
 ها گیری  مطلوبیت را تنها عامل مؤثر در تصمیمنمودنگیری نفع شخصی و حداکثرکه پیگرفت   مینظر در
منفک از وحی مردود شمرده شده است و عقالنیت تنها در عقالنیت  اما در رهیافت دینی ،ستدان می

 رفت وحیانی بارور شده و در تعاملی های آموزهچارچوب صورتی نتایج مطلوب خود را دارد که در 
هدف  عدالت در این نگاه. سازدسوی اهداف متعالی خود رهنمون   انسان را به برگشتی در ادراک وحیو 

 آن سوی  بهبایست میبا استفاده از ابزار عقل و در بستری از معنویت شده است و انسان   زندگی تعیین
دینی است که بنیادهای شده از  برگرفته ابعاد ساختاری معرفتی مقاله در صدد ارائهاین . حرکت کند
  . کند های رفتاری او را تعیین می شود و محدودیت عقالنی در آن تبیین میاقتصادی رفتار انسان 

  
  .JEL: A12, B41 بندی طبقه

  .عقالنیت، عدالت، معنویت، انسان اقتصادی، رفتار اقتصادی :کلیدی های واژه 
                                                 

  31/2/1392 :یخ پذیرش                               تار3/11/1391 :تاریخ دریافت *
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106  65 های اقتصادی   شماره ها و سیاست فصلنامه پژوهش                 

  مقدمه. 1
کلیـسا و  کـه   دنمـو ایجـاد  دینـی    ضـد یفـضای در اروپا های زندگی و تحوالت اجتماعی و اقتصادی    فشار عینیت 

را سکوالر  ن  ا متفکر ین جریان ا. دنمو معرفی می های عقالنی     ب بنیان استدالل  خرمروج تعبد محض و     را م مذهب  
 نهـضتی پدیـد آمـد کـه در آن بـا      بنـابراین  ،دنکنهای کلیسا را متزلزل   بنیانی فراگیربر آن داشت تا با ایجاد نهضت 

مبـارزه بـا گذشـته در ایـن زمـان            . وداع شـد   2های تومیزم    و آموزه  1درسیانهای کلیسا، م    ته یعنی تمام آموزه   گذش
های ارسطو و افالطون نیز کنـار گذاشـته شـدند و                های فلسفی از جمله آموزه      چنان شدت گرفت که حتی آموزه     

 ی دیگر، ارتباط عمودی میان خالق و مخلوق از سـوی          از سو . ارتباط فرهنگ و تمدن اروپایی با گذشته از دست رفت         
 بـشر  رد پس از خلقتها به این امر قائل شدند که یا خدایی وجود ندارد یا اگر وجود دا  آن .شدبزرگان این نهضت قطع     

اما خالقی که    ،کند  ی به عبارت دیگر، این نظریه خداوند را خالق جهان تصویر م           3.بازنشسته شده و کنار رفته است     
ـاور،  (ب جهان اسـت   ی مالک غا  وی. است   های آن جدا شده      از جهان و دغدغه    پس از آفرینش    ، بنـابراین .)1920هلفب

نهـضت  این مطلب محور اساسی نظریات سلبی       . شود  ان آفریننده معرفی می   عنو  به تنهارود و خدا      ربوبیت کنار می  
، سیاسـی و   اما بشر همواره نیازمند پاسخگویی بـه مناسـبات اجتمـاعی، اقتـصادی    ،دهد  را تشکیل می  4روشنفکری

د توانـ   بـه چـه عـاملی مـی    اتکـا  بـا  کند  با عالم متافیزیک خداحافظی  هم با گذشته و هم اگر انسان . فرهنگی است 
 که پـس از گذشـت       روشنفکری نهضت   بزرگانجهان را مورد بررسی قرار داده و نیازهای خود را مرتفع سازد؟             

ـنفکر را گرفتـه بودنـد جهـت پاسـخ             18چند قرن از آغـاز رنـسانس در قـرن             پرسـش گویی بـه ایـن       عنـوان روش
ساختند و اومانیسم را سرمـشق      انسان را جایگزین خدا         زمین    متفکرین مغرب    فوق، پرسشدر پاسخ به    . اندیشیدند

عنـوان تنهـا     بـه  مانده بود را ها باقیعنی تنها عامل شناختی که برای آنترتیب، عقل ی  ه این   ب. نظریات خود قرار دادند   
هـای    شاخهتمامکارگیری این روش در ب. بر مبنای عقل را برگزیدند 5 استنباط معرفی کردند و روش علمی  هوسیل

از ایـن  . یافتای   عقل منزلت ویژه این تحولهدر نتیج. از جمله اقتصاد تحولی پدید آوردعلوم طبیعی و اجتماعی   
گرفت که عقالنـی و مبتنـی بـر روش             قرار می  زمین   متفکران و اندیشمندان مغرب   یید  أدوران به بعد عملی مورد ت     

   .زمین شد   مکاتب فکری مغربهبنابراین پس از قرون وسطی عقالنیت تنها اصل موضوع ،علمی باشد

                                                 
1. Schoolastism 

ها ترکیبی بین مـسیحیت و       این آموزه . سینا دارد  های بسیاری به ابوعلی     توماس آکویناس معروف که شباهت     های سن   آموزه. 2
 .کند که به لحاظ نظری و عملی تأثیرگذار است اندیشی ایجاد می ارسطویی

  . است ده این ارتباط قطع شهکنند  دئیسم تبیین فلسفه. 3
4. Enlightenment Movement 
5. Scientific Method 
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107  ... حاکم بر رفتار انسان اقتصادی هل موضوعواص                                                                                       

 سوی دیگرمدی عقالنیت منتزع از مفاهیم متافیزیکی است و از ادادن ناکار   از یک سو در صدد نشانمقالهاین 
مد را در اکه عقالنیت کار ای گونه  به، فضایی مفهومی از ساختار فکری معرفت دینی استهدنبال پرورش و ارائ به

  . فتار انسان اقتصادی نشان دهد خود معرفی کند و نقش آن را در رشایستهجایگاه 
اند و  عنوان ابعاد اصلی ساختار معرفت دینی استخراج شده در این مقاله، مفاهیم عقالنیت، عدالت و معنویت به

 رفتار هکه بستر ساختاری معرفت دینی در حوز  ای گونه   به،شود در ادامه به شرح و بسط این ابعاد پرداخته می
  . نمایداقتصادی را تبیین

  
  عقالنیت. 2
   عقالنیت رفتار در نگاه اقتصاد متعارف.2-1
 اصـلی اسـت کـه بـر اسـاس آن مـردم زمـانی                 با رویکردی ابزاری در نگاه متعارف      عقالنیتطورکلی،    به

 .)1972الگـو،   ( گیرنـد بکـار    بـه اهـداف خـود        دستیابیبرای  را  ی الزم   کنند که ابزارها    عقالنی رفتار می  
عنـوان اصـل     ای بـه    کننـده   نقـش تعیـین   کننـد     که مردم عقالنی رفتار می    اینش  سؤال این است که آیا پذیر     

پردازان از جملـه ارسـطو، رفتـار عقالنـی            برخی نظریه  ر؟ یا خی  کند  می اقتصادی ایفا    های  تحلیلمبنایی در   
 هـای اقتـصادی باشـد     ه مبـانی تحلیـل    کننـد   هـا کـه تعیـین     گیری اقتـصادی آن     ا عامل در تصمیم   مردم را تنه  

 از جمله   برخی دیگر  که  حالی در کنند؛  تأکید می گیری    در این تصمیم  مالحظات  بر نقش    بلکه   ،دنندا  نمی
  پـردازان نئوکالسـیک    و همچنـین نظریـه  گرایـی  پردازان مکتب نهـایی    یعنی نظریه  پیروان جونز یا والراس   

 یـا   بـودن     و به اخالقی   دننمایای کسب      حداکثر مقدار ممکن را از هر مبادله       خواهند  میکه مردم   بر این باورند    
   . کسب آن توجهی ندارندهنبودن شیو

گیری که بر نظریات فیلسوفان متقدم مغرب زمین حاکم بود  نگاه مبتنی بر نقش مالحظات اخالقی در تصمیم
 در قرون اول مسیحیت اتفاق  با بروز انحرافاتی که چراکه،هایی از کالم وحیانی داشت در صورت نظریات بهرهتنها 
آن هم به شکل التقاطی و تنها برخی از مالحظات کالم وحیانی   قطع شد حقیقیها با کالم وحیانی  ارتباط انسانادافت

 همین میزان ارتباط نیز کامالً قطع شد و مالحظات اخالقی و نهضت روشنفکری آغازبا . ددر نظریات منعکس ش
  اومانیسمهاز این پس، در چارچوب اندیش.  گردیدشد از نظریات محو معنوی که در کالم متقدمان به آن اشاره می

 هعنوان فردی منفک از سایر افراد و دارای برخی از اصول موضوع  انسان عقالنی بهی ازعقل متکی به انسان با تعریف
  مسیحیته در قرون اولی،بنابراین. یافته در بستر معنویت ناشی از تعالیم انبیا شد  جایگزین عقل رشد ثابتفکری

 دیدگاهاین .  ارتباط آن با معنویت قطع شد با آغاز نهضت روشنفکریباط نظریات علمی با وحی اصیل و سپسارت
مبتنی بر مدلسازی  دهد می آنچه در دنیای اقتصاد رخ خصوص  خود را درهای نظریه که دادبه اقتصاددانان اجازه 

ثال، جونز در مالحظات فلسفی ابتدایی خود ادعا عنوان م به. توسعه بخشند عقالیی انسان با تعریف فوقرفتار فردی 
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 این است که هاآن نخستین و نمود اندکی استخراج ه از اصول موضوعتوان می که قوانین اقتصادی مختلف را کند می
 مبادله مجبور های ویژگیتحلیل علل و در   خودهوالراس به نوب 1.کند میهر شخصی بیشترین مقدار کاال را انتخاب 

 تأمین ه بیشترین مجموع کل نیازهای ممکن کدهند می به مبادله ادامه ای گونه کنندگان به کند که مبادلهبود فرض 
 نخستین در وی. نمود تحلیل خود را بر اصل مشابهی استوار هایی داشت تفاوتمنگر با اینکه با جونز و والراس . شود
 همان اصلی کند میها را وادار به مبادله   که انسان که اصلیکند می گیری نتیجه از فصل مبادله خود اینگونه بخش

 نبیشتری؛ این اصل تالشی است برای تضمین کند می هدایت عنوان یک کل  در فعالیت اقتصادی به راهاآناست که 
 به  و اصل عقالنیت تا حدودی مذبذب استههای اولی بندی  درست است که این صورت.ارضای ممکن نیازها
 که یا به سمت کاالی بیشتر یا به سمت ارضای حداکثری نیازهاست و استفاده شود میجاع داده انتخاب یا عملی ار

 همثاب  بهصراحتاً اما آنچه مهم است این واقعیت است که این اصل صریحاً بیان نشده است؛از ابزار مناسب همواره 
ممکن ورد بررسی را های اقتصادی م  پدیدهخصوص  که استخراج نتایجی درشود میبندی  کلیدی صورت

گران چه خواهند کرد و  د که مبادلهن با اطمینان نتیجه بگیردنتوان میبا استفاده از این اصل، اقتصاددان . سازد می
   ).1997گس، الگ ( چه خواهد بودها قیمتپیامدهای آن روی 

 انتخاب هنظری. ودش  متبلور می2 انتخاب عقالنیه مبحث عقالنیت در نظری نیز اقتصاد نئوکالسیکهدر حوز
کند  این نظریه بیان می.  نام دارد4روانشناسی مردمیشود که   اشتقاق می3ه انتخاب انسانیعقالنی از یکی از ابعاد نظری

 عواطف، عادات و  ها، ای از عوامل انگیزاننده همچون استدالل  گستردههطور پیوسته از باورها و دامن  بهکه افعال
 همثاب به (های مختلف و برگزیدن بهترین انتخاب  انتخابهدنبال مقایس  این نظریه به،نینهمچ. شوند تعهدات ناشی می
ای را برای  سازی بتواند نماینده کند که با شاخص  روشی را دنبال میبنابراین ، برای افراد است)انتخاب عقالنی

 مفهوم نمودنز افعال، جایگزین ساختن تلقی روانشناسی مردمی ا  یک روش در منقح. گیردیک از افعال در نظر هر
بندی افعال متناسب با ترجیحات  با این جایگزینی امکان رتبه.  است6پذیر ترجیح  با مفهوم مقایسه5ناپذیر میل مقایسه

البته اقتصاددانان انتخاب را تنها ناشی از عوامل روانی ). 2000فرسون،   هاسمن و مک(شود  اشخاص فراهم می
انتخاب از این زمان به بعد معنادار شده . دهند  مدنظر قرار میها، امیال و انتظارات را توأمان یتدانند بلکه محدود نمی
یک از  شود که کدام از این پس این سؤال مطرح می. نمودبودن را بر آن بار  توان عنوان عقالنی یا غیرعقالنی و می

ین است که انتخابی عقالنی است که بیشترپردازان انتخاب عقالنی این  ها عقالنی است؟ پاسخ نظریه انتخاب

                                                 
  .شود  تعبیر میThe More is Betterاز این مسأله به هر چه بیشتر، بهتر . 1

2. The Theory of Rational Choice 
3. Human Choice 
4. Folk Psychology 
5. Desire 
6. Preference 
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 قالب مبانی رفتار انسان ای از ترجیحات و باورها در اقتصاد خرد و در  مجموعهعقالنیت. ترجیحات را ارضا کند
تفاوتی،   به منحنی بیدستیابی مطلوبیت برای هدرآمد نظری در پیش. شود  بررسی می1 مطلوبیته ذیل نظریاقتصادی
مطابق با این اصول، ترجیحات زمانی عقالنی هستند که متعدی و . شوند شمرده میبرر عقالنی  حاکم بر رفتااصول

 "الف" ترجیحات فرد زمانی متعدی است که فرد از یک سو موقعیت ).1995کولل و همکاران،  مس (کامل باشند
 تمام حاالتدر  این فرد . ترجیح دهد"ج" را بر موقعیت "ب" و از سوی دیگر موقعیت "ب"را بر موقعیت 

 "ب" و "الف" اگر فرد از یک سو میان موقعیت این، بر  عالوه. دهد می ترجیح "ج" را بر موقعیت "الف"موقعیت 
 نیز برای او "ج" و "الف"های   حاالت موقعیت تمام درتفاوت باشد  بی"ج" و "ب"و از سوی دیگر میان موقعیت 

 را بر "الف"، فرد یا "ب" و "الف"مل است که میان دو موقعیت  ترجیحات زمانی کا،همچنین. باشند میتفاوت  بی
تعدی و کامل . تفاوت باشد  ترجیح دهد یا اینکه میان این دو موقعیت بی"الف" را بر "ب" ترجیح دهد یا "ب"

تواند  سازند به این معنا که فرد با استفاده از این دو اصل می بندی ترجیحات را میسر می بودن در کنار یکدیگر رتبه
بودن به این  کامل. توانند از او ارضاء کنند تهیه کند ترتیب ترجیحاتی که می ها را به ی از انتخابفهرست بلند

دهند و انتخابی وجود   جایی در این فهرست را به خود اختصاص میبایست میها   از انتخابیکمعناست که هر
ها تنها یکجا را در این   از این انتخاب یککند که هر  بیان میویژگی تعدی نیز. دنموبندی  ندارد که نتوان آن را رتبه

  ).2006فرسون،   هاسمن و مک( نمودتوان ترجیحات آن را در دو ردیف متفاوت تبیین  کنند و نمی فهرست اشغال می
  

  عقالنیت رفتار در چارچوب دین. 2-2
 از ایـن مفـاهیم      ود که هریـک   نمتوان در چارچوب سه مفهوم اساسی بررسی          ساختار معرفت دینی را می    

  . ند از عقالنیت، عدالت و معنویتاین مفاهیم عبارت. ئز اهمیت استاصیل بوده و مستقل از جزء دیگر حا
گیری از سایر عوامل قابلیت و قدرت تعیین مسیر برای  خود و بدون بهره خودی  بهر نگاه دینی، عقل فردد

تحت عنوان وحی با توجه به ابعاد وجودی انسان و زندگی دنیوی او و زندگی انسان را ندارد و ابزار معرفتی دیگری 
 فرمایند  می)ع(امیرالمؤمنین . کند میده و او را به سمت اهدافش هدایت نموالبته با بارورسازی عقل مسیر را تعیین 

  : )البالغه، خطبه اول نهج(
 لِیَسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ یُذَکِّرُوهُمْ مَنْسِی نِعْمَتِهِ وَ یَحْتَجوا  فِیهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُفَبَعَثَ

  2 الْعُقُول عَلَیْهِمْ بِالتَّبْلِیغِ وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ

                                                 
1. Utility Theory 

گـسیل داشـت تـا ادای عهـد فطـرت           ] مردم[دنبال هم به سوی آنان        را برانگیخت و پیامبرانش را به      پس خداوند رسوالنش  . 2
 دالیل بر آنان اتمام حجت کنند و نیروهای         هشده او را به یادشان آرند و با ارائ          های فراموش   الهی را از مردم بخواهند و نعمت      
 .پنهان عقول آنان را بارور سازند
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 خود مخلوق که انسان از آنجایی.  جزئی از استعدادهای وجودی انسان استعنوان ابزار شناخت عقل بشر به
شود و این جزء کوچک قدرت احاطه بر کلیت مسیر  آفریدگار است و جزء کوچکی از خلقت محسوب می

  . گیرددرستی بشناسد که از وحی یاری  تواند مسیر هدایت را به  عقل جزءنگر زمانی میبنابراین ،خلقت را ندارد
از وظایف وحی است که در قالب سوی آن   تشخیص مسیر کلی و هدایت انسان به در نگاه دینی عبارت دیگر،  به

 عقل مؤید نقل و نقل مؤید عقل است و  البته در نگاه دینی،. یابد تبلور می)  علم حدیث، تفسیر و فقهمانند(علوم نقلی 
 فروع این مسیر را ول کلی حاکم بر مسیر هدایت و عقلبنابراین، وحی اص.  ندارندیکدیگراین دو تعارض ذاتی با 

 إِلَیکمْ وَ  عَلَینَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ: )27 جحرعاملی، (  آمده است)ع(ه در حدیثی از امام رضا کند چنانک مشخص می
   1 عَلَیکمُ التَّفریع

که از آن به بدیهیات عقلی نیز تعبیر (های فطری   با انسجام توانمندینابراین، عقل در رویکردی ابتداییب
 ه بعد، وظیفهدر مرحل. کند  وجود و ضرورت وحی را اثبات مییهای عقالن ا استفاده از استداللو ب) شود می

 این هدر نتیج.  آن استهمای عقل مراجعه به وحی و ادراک اصول و کلیات مسیر هدایت و سعادت از درون
 با ترکیب عقل و نقل و ایجاد ه اجتهادکارگیری قومتفکر دینی با ب. آیند  پدید می علوم نقلیمراجعه و ادراک

 کند و در طی طریق  مسیر را تعیین می پردازد،  به شناخت مسائل می برگشتی میان این دو عامل و  ترابطه رف
که نه علوم نقلی بدون حضور عقل برهانی قدرت  ای گونه  به،کند اقدام به صدور حکم می  سوی هدف به

رزش دینی و عملی داشته تواند ا محک و میزان نقل معتبر می  بیهای علمی را دارد و نه عقل  عرصهحضور در
 ای برای رساندن انسان به اهداف متعالی اوست  وسیلهدر این مرحلهعقالنیت بارورشده در بستر معنویت . باشد

  . )1الکافی، ج (
  

قُلْتُ لَهُ مَا : قَالَ) ع(لَّهِ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ ال
  2 قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ الْعَقْلُ

 

 ابزار رساندن انسان به اهداف متعالی  اینکه ابزار شناخت استبر   عقالنیت عالوهبنابراین، در این رویکرد
  .شود  نیز محسوب میوی) اکتساب جنان(

البته مراد از . و ساماندهی مناسبات زندگی اجتماعی بشر نیز حاصل اجرای این احکام استتنظیم روابط 
های باید و نباید را در   گزارهتماماالعم است یعنی نه تنها احکام فقهی مرسوم بلکه   یامعن ه بحکم در اینجا

                                                 
 .  شماسته ما و یافتن فروع آن بر عهده عهدساختن اصول بر روشن. 1

 .دست آید هوسیله آن خدا پرستش شود و بهشت ب هست که ب ا چیست؟ فرمود چیزی شخصى از امام ششم پرسید عقل. 2
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 جمله ازاجتماعی و  لوم عه احکام صادرشده از ناحی، بنابراین از این حیث تمامشود مسیر زندگی شامل می
  .اقتصاد قابلیت تحلیل با استفاده از حکم فوق را دارد

توان دریافت که هدف بعد فردی زندگی انسان،   می از روش فوق و ضمن مراجعه به وحیبا استفاده
 بایست میدر بعد اجتماعی نیز انسان . دنبال دارد رسیدن به توحید نظری و عملی فردی است که عبودیت را به

دعوت به خدا و شناختن او و نزدیک شدن به او یعنی . یابدتالش کند تا به توحید عملی اجتماعی دست 
 برقرارساختن توحید عملی  عدل و قسط در جامعه یعنیهدعوت به توحید نظری و توحید عملی فردی، اما اقام

  :ست هدف انبیا نیز در سیاق قرآن همین دو مورد معرفی شده ا،در واقع. اجتماعی
  

  1 وَ داعِیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنیراًاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذیراًیا أَیهَا النَّبِی إِنَّا أَرْسَلْناک ش
  

هایی که در این آیه آمده است پیداست که دعوت به سوی خدا تنها چیزی است که   جنبهتمام  میاندر
  .شمار آید به)  فردیدر بعد(تواند هدف اصلی پیامبران  می

  

  2 أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکتابَ وَ الْمیزانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطَ.لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ و
  

معرفی ) در بعد اجتماعی(پاداشتن عدل و قسط را هدف رسالت و بعثت پیامبران   این آیه نیز صریحاً به
  ).1369مطهری، ( است نموده

 معرفی دو عامل معنویت و عدالت را است تعامل عقل و نقل  حاصلکهتوحید فردی و اجتماعی 
اجتماعی عنوان هدف بعد   بهاست  شهید مطهری به آن اشاره شدهگونه که در نظر همانعدالت. نماید می
  تکه خود هدف است بستر مساعدی را جهت حرک اینبر   عالوه شود و معنویت ندگی انسان مطرح میز

  . دساز  به سمت عدالت اجتماعی فراهم می
انسان در مقام تحلیل رفتار، تنیدگی آشکاری با معنویت دارد و   درهمدر این رویکرد به عقالنیت، عقل 

 بلکه معنویت ؛نیستاجتماع و معنویت از انقطاع  حاصل خالف فرد عقالیی اقتصادی متعارفبرمسلمان 
انسان رفتار توان  نمیای هستند که  یری نفع شخصی مادی اصول موضوعهخودپرستی و رهایی از پیگرهایی از 

  .ساختها منفک را از آنعقالنی مسلمان 

                                                 
ى کننده به سوى خدا به فرمـان او و چراغـ   وت و دعو بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم  گواه  ]  به سِمَتِ [اى پیامبر، ما تو را      . 1

 .)46 و 45  آیاتاحزاب، (تابناک

پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فـرود آوردیـم تـا مـردم بـه عـدالت                           ] ما[به راستى   . 2
 .)25  آیهاحزاب،(برخیزند 
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کارگیری با ب ساماندهی زندگی فردی و اجتماعی مسلمان با این توضیح در چارچوب اندیشه اسالمی
 اصلی هعنوان شاخ هاجتماعی ب علوم. پذیرد عقالنیت در بستری از معنویت و با هدف عدالت صورت می

درستی  تواند این روابط را به پردازد تنها زمانی می روابط اجتماعی زندگی بشر میو تجویز  تبییندانشی که به 
رنظرگرفتن سایر ابعاد این طور مستقل و بدون د  اگر عقل به.گان فوق قرار گیرد دریابد که در چارچوب سه

در معرض  بلکه ،اقعیت نیستفهم ولزوماً شود  ادراک می آنچه رودکار بعنوان تنها عامل شناخت   بهگان سه
 هادامتوان در  این مفهوم را می . واقعیت زندگی اجتماعی باشدهکنند تواند تبیین تخیل و وهم است و نمی

  .)1 الکافی، ج( دنمومشاهده  ه عقلدربار )ع(مذکور از امام صادق روایت 
  

  تِلْکَ النَّکْرَاءُ تِلْکَ الشَّیْطَنَۀُ وَ هِیَ شَبِیهَۀٌ بِالْعَقْلِ وَ) السالم علیه(عَاوِیَۀَ فَقَالَ  کَانَ فِی مُ قَالَ قُلْتُ فَالَّذِی
   1. لَیْسَتْ بِالْعَقْلِ

  

 هدف از روابط  برگشتی فوقو   در قالب رویکرد رفتبایست می عالم اجتماعی در ابتدای امر ،بنابراین
 ادراک با بکارگیری عقل خودهمچنین گیری از وحی و علوم نقلی و  هرهاجتماعی زندگی بشر را با رجوع و ب

ه بعد، در مرحل.  برقراری عدالت اجتماعی استصورت اجمالی به این هدف های قبلی با توجه به بحث. نماید
 مقصود شارع را از مفهوم عدالت کشف بایست  میکارگیری عقل و رجوع به وحیعالم اجتماعی مجدداً با ب

  .  به آن را شناسایی کنددستیابیهای آن و همچنین روش  ها و مؤلفه سپس شاخصهکند و 
فرد مسلمان عدالت را هدف و  به این معنا که ،شود  تبیین میرد مسلمان نیز در قالب الگوی فوقرفتار ف

بارورشده در بستر کارگیری عقالنیت کند با ب دهد و تالش می قرار می مسیر زندگی خود هاصل موضوع
کردن نفع شخصی،  چون فردگرایی، دنبال مفاهیمی ،بنابراین. ، رفتار اقتصادی خود را شکل دهدعنویتم

رفتار انسان عقالیی در چارچوب  هعنوان اصول موضوع بهحداکثرسازی مطلوبیت و سود و ارضای ترجیحات 
  .دهی رفتار وی نقشی ندارد  در شکلرویکرد اومانیستی

  
  عدالت. 3
  زمین  اه متفکران مغربعدالت در نگ. 3-1

.  اجتمـاعی جایگـاه مبنـایی دارد       روابـط  مقوله عدالت در تنظیم       زمین   در نگاه بسیاری از فیلسوفان مغرب     
 همانگونـه کـه صـدق       ، فضیلت در نهادهـای اجتمـاعی اسـت        نخستین عدالت   ، در نگاه رالز   عنوان مثال  به

                                                 
 آن نمـایش عقـل را       آن نیرنگ است، آن شیطنت است،     :  داشت چه بود؟ فرمود     گفتم پس آنچه معاویه   : آن شخص گوید  . 1

 . عقل نیستامادارد 
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زیبا و مقرون به صـرفه باشـد اگـر صـادق     که نظریه هرچه    همانطور. فضیلت در نظام فکری است     نخستین
مـد و مـنظم     ا مهم نیست چقدر کار    نیز قوانین و نهادها     د شود یا مورد بازبینی قرار گیرد       ر بایست  مینباشد  
 دیـدگاه  در ).1999رالـز،   ( اصالح شوند یا کنار گذاشته شوند        بایست  می بلکه اگر ناعادالنه باشند      ،باشند
  . شود قلمداد میی حاکم بر ساختارهای اجتماعی اصول مبنای عدالت یکی از  فوق،

 رابطه با شامل مباحث سیاسی رایج اساساًرا عدالتی  مباحثات مربوط به عدالت و بیبرخی دیگر، 
های شغلی و  های درآمد، فرصت نابرابری. دانند میهای اقتصادی  حقوق، سیاست اجتماعی و سازمان

نشده  های جبران یکاری، معلولیت و پیری است، جراحتهایی که ناشی از ب حقوق مالکیت، محرومیت
 و های حکومت های قربانیان سرکوب نجر و  و درده دیگران رفتارهای مجرمانه تصادفات یا در نتیجهدر نتیج

بودن    ادالنه ناعدلیل  بلکه این موارد به،توان به سادگی نادرست دانست بسیاری موارد دیگر را نمی
 و به  اصالحی و تسکینی داردهجنبعدالت بیشتر از این منظر، . )1990کامبل، ( شوند نادرست تلقی می
   .پردازد ها و رفتارها می اصالح نتایج رویه

از قبیـل   (هـا     تقدم و تأخر آن نسبت به سـایر ارزش         مربوط به    ه عدالت اساس تشویش مباحث دربار   
طـورکلی دو     بـه  ،هـای آن اسـت      شناسی و شناخت معیارها و شاخص       موضوع،  )…آزادی، امنیت، رفاه و   

تلقی ایجابی به عدالت نگـاه حـداکثری دارد و تـالش            . تلقی سلبی و ایجابی   : تلقی از عدالت وجود دارد    
کارانـه     عدالت را محافظه   تلقی سلبی اما   ،های زندگی اجتماعی حاکم سازد       عرصه تمامکند آن را در       می

از تعـدی سـایرین و جلـوگیری از نقـض حقـوق       جامعـه  افـراد پندارد و تنها حفـظ حقـوق          و حداقلی می  
  . داند شده در اجتماع را محتوای مفهوم عدالت می تنظیم

زش آزادی نـسبت بـه عـدالت در    دادن به ار    عنوان طرفداران آزادی فردی با اولویت      ها به   لیبرتارین
شوند که افـراد      ل می  زمانی برای عدالت جایگاه قائ     هاآن.  از معتقدان به نگاه سلبی به عدالت هستند        جامعه

 موارد فوق و برقراری عدالت اسـت بـه ایـن     دولت ورود در  ه وظیف .آزادی یکدیگر را سلب کرده باشند     
 تنها یک دولت    ها   در نگاه لیبرتارین    بنابراین ،معنا که از سلب آزادی افراد توسط دیگران جلوگیری کند         

 مـورد  لح را حفـظ کنـد     و صـ  شتیبانی کنـد    اجرای قراردادها باشد از حقوق مالکیت پـ          حداقلی که ضامن  
  ).2009ساندل، (پذیرش است 

 عدالت تنها در اعمال ارادی و اختیاری معنا     پردازان لیبرتارین    یکی از نظریه   عنوان  به در نگاه هایک  
کند و سایر اصول را تنها         آزادی را اصل اساسی قلمداد می      ها  و نیز در کنار سایر لیبرتارین      ا بنابراین ،دارد
و اگـر کـسی بـدون دخالـت دیگـری       ، بنـابراین داند که در تقابل با آزادی قـرار نگیرنـد   انی موجه می  زم

د که میـان آزادی  کن  هایک ادعا می.کند که به او کمک کنیم در فالکت افتاد عدالت اقتضا نمی  آزادانه  
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 یرا به عقیـده وی ز ،کند  امکان توزیع مناسب را رد می    وی.  تعارضی مبنایی وجود دارد    و عدالت توزیعی  
کند کـه جـستجوی عـدالت          تأکید می  وی. توزیع وجود ندارد  سنجش  هیچ معیار عینی مورد قبولی برای       

 توزیع کامالً   دیدگاه وی در   . که گریزی از آن وجود ندارد      شود  موجب ایجاد سلسله مراتبی تحمیلی می     
در آن نیروهـای بـازار      کـه     زادیمعنای پایان آزادی اسـت؛ آ       به) توسط دولت ( درآمدها   هشد  ریزی  برنامه
 قواعد بازار ممکن اسـت شخـصی بـدبخت شـود و          هدر نتیج ). 1963ریس،  ( ها هستند    پاداش هکنند  تعیین

کـردن او در آن    رهـا بنـابراین  ،از آنجا که اراده و اختیار در آن دخیـل نبـوده اسـت     . شخصی خوشبخت 
 ،سـت اهـا اینگونـه     در نگـاه آن   النه باشد کـه     مهم این است که قواعد بازار عاد      . عدالتی نیست   وضعیت بی 

  . داند چراکه قواعد بازار اصل را بر آزادی می
 مخالف دولت رفاه است و عدالت را احترام بـه           های لیبرتارین   عنوان یکی دیگر از چهره      به نوزیک

ت کـه   بر این باور است که تنها دولتی موجـه اسـ        وی. داند   حقوق مالکیت می   ویژه  به افرادحقوق اساسی   
 تمـام . برداری، اجـرای قراردادهـا و مـوارد مـشابه محـدود کنـد               وظایف خود را به مقابله با اجبار و کاله        

که از طریـق   چرا، نامشروع استکمک به نیازمندان و بیمارانویژه  وظایف مربوط به دولت رفاه مدرن به  
 مبنای حقوق را    وی،ر نگاه   د . )1982دورکین،   (کند   حقوق شهروندی را محدود می     تحمیل نظام مالیاتی  

  اسـت  معقتـد  کیـ نوز.  صـیانت از ایـن حقـوق اسـت         ه دولـت  کنـد و وظیفـ      استحقاق افراد مشخص مـی    
 کـه  باشـند  داشته را یزیچ داشتن  استحقاق یمردمان تنها که دارد عادالنهکامالً    یادیبن جهان یصورت در 
داده  انتقـال  او بـه  عادالنه  صورت به را آن یشخص نکهیا ای باشند دهنمو کسب عادالنه صورت به راآن   ای

 اسـت  عادالنـه  یعیتـوز  دیـ گو یم صرفاً  یعیتوز عدالت کامل صلاشود که  می  هجینت وی یآرا از .باشد
). 1386اینتـایر،     مـک  (است کرده کسب عیتوز  نیا اصول طبق که باشد ییها ییدارا مستحق  هرکس که

  یـک را     غنـی دارای ارزش انـسانی یکـسانی هـستند و نبایـد هـیچ               افراد جامعه اعـم از فقیـر و       در نگاه او،    
هـای هـر    قـوای جـسمی و توانـایی   . فقرا هیچ اولویتی نسبت به ثروتمنـدان ندارنـد        . بر دیگری ترجیح داد   

تواننـد    مـی افراد تمام.  به خود او تعلق دارد  نمایدفردی از آن خود اوست و هر چه را از این محل کسب              
  . مندی دیگران نشوند های خود از منابع طبیعی استفاده کنند به شرطی که مانع بهره یبا توجه به توانای

مباحـث لیبرالیـسم در ایـن موضـوع را     .  دیگر در باب نظریات عدالت، سـنت لیبرالیـسم اسـت        هنحل
  . قرارداد اجتماعیهو اندیش) گرایی فایده(گرایی  مطلوبیت: دنمو دسته  تقسیم  دوبه توان می

 مناسـباتی  هـا آنداننـد و در نگـاه    عـدالت را ارزش مـستقلی نمـی   نیز  ) گرایان  فایده(رایان  گ  مطلوبیت
چون همهایی    در این مکتب، شاخص   . عادالنه است که باعث افزایش مطلوبیت و سطح رفاه اجتماع شود          

  ). 1988کامبل،  (رود کالدور برای سنجش رفاه اجتماع بکار می-کارایی پارتویی و معیار هیکس
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سات ناشی از ها تحت احسا  انسانتمامگرایی مدعی است که   گذار سنت مطلوبیت    عنوان پایه  م به بنتا
کننـد و آنچـه را        ای بر ما حکومـت مـی         هستند و در هر زمینه     1ها حاکمان وجود ما   آن. درد و لذت هستند   

). 2009ندل،  سـا (هـا اسـت      آن تـاج  و   معیار صحت و بطالن بسته به تخـت       . کنند  باید انجام دهیم تعیین می    
گرایی خـود از      کنند که مطلوبیت     مخالفند و ادعا می    شدت  بهگرایان با تقابل مطلوبیت و عدالت         مطلوبیت

اصـل  ایـن   تـوان بـا       کند که تابع معیارهای اخالقی و سیاسی است و اهمیت آن را می              عدالتی حکایت می  
   ).1988کامبل،  (سازد حداکثر میغایی توضیح داد که عمل صحیح عملی است که مطلوبیت کلی را اخالقی 

تـری بـه حداکثرسـازی         نگـاه انـسانی    گرایی، جان اسـتوارت میـل        شاخص دیگر در مطلوبیت    هچهر
صـورت مـوردی      مطلوبیت را حداکثر ساخت اما نه به       بایست  می بر این باور است که       وی. مطلوبیت دارد 

حتـرام بـه آزادی فـردی منجـر بـه      کنـد کـه در طـول زمـان ا       استدالل مـی   وی. مدتبلندبلکه در روندی    
اقلیت یـا سانـسورکردن     ساختن     ساکتبرای  به اکثریت   دادن    اجازه. شود  بیشترین خوشی برای انسان می    

  ). 2007ساندل، ( کند مدت وضع جامعه را بدتر میبلند اما در ،تفکر آزادانه شاید امروز مطلوبیت را حداکثر کند
 ه سـعی دارد جنبـ  گرایانـه بنتـام و میـل       اخالق فایده جدی بر   جان رالز ضمن وارد آوردن انتقادهای       

گرایانـه کـه     جـای نگـرش فایـده       بدیلی به  هو نظری  گرایانه کانت را از نو زنده کند       اجتماعی اخالق وظیفه  
 عـدالت را    استوارت میـل   برخالف    وی ).1376  توسلی، (ها بر سنت لیبرالی حاکم بوده عرضه کند        مدت

 عـدالت   وی ، همچنـین  .شـود    همانند میـل بـرای آزادی تقـدم قائـل مـی            سوی دیگر ، اما از    داند  اصیل می 
 یابتـدا  در. کنـد  ای محض دفاع مـی  ای زمینه داند و از عدالت رویه تخصیصی را موضوع بحث خود نمی  

 تـر  قیـ دق طـور  هبـ  ای جامعه یاساس ساختار عدالت، یاصل موضوع ما نظر از: دیگو یم عدالت هینظر کتاب
 میتقـس  یچگـونگ  و نمـوده  عیـ توز را یاساس فیوظا و حقوق ،یاجتماع مهم ینهادها که است یا وهیش
 شتریـ ب وی دیـ آ یبرم فوق عبارت از که همانگونه. کنند یم نییتع را یاجتماع یهمکار از حاصل یایمزا
  ).1376توسلی،  (دارد نظر در را عدالت یعیتوز جنبه

 آن معقـول و  هارداد اجتمـاعی دسـت یابـد کـه نتیجـ        ای از توافـق یـا قـر         رالز برای اینکه بـه اندیـشه      
 3گیرد و ویژگی اصـلی آن را حجـاب جهـل            نظر می   در 2پذیرفتنی باشد آن را در وضعیت اصلی یا اولیه        

هـا و      موقعیـت   هـا،   کس استعدادها، خواسـته    گیرد که هیچ     تحت حجاب جهل مفروض می     وی. خواند  می
شـرط الزم   طرفـی کـه        بی ،با فرض این شرط   . باید بشناسد شناسد یا ن    حتی ترجیحات اخالقی خود را نمی     

 افراد  ر این باور است که در وضعیت اصلی       رالز ب . شود   تا حدودی تأمین می    توافق اجتماعی درست است   

                                                 
1. Sovereign Masters 
2. Original Position 
3. Veil of Ignorance 
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 گویـای    و تکالیف است و اصـل دوم        اصل اول مقتضی برابری در حقوق پایه       .کنند  بر دو اصل توافق می    
 نابرابری در ثـروت یـا رفـاه یـا قـدرت تنهـا زمـانی                 انندعی و اقتصادی م   های اجتما   این است که نابرابری   

 اساس اصل اول   بر. برخوردارترین افراد جامعه باشد     ویژه کم    است که در راستای منافع همگان به       صحیح
 خیرهـای  بایست  میین راستا   اد و در    مایهای برابر افراد را تأمین ن        حقوق و آزادی   بایست  میهر حکومتی   

ای از مـوارد تنهـا از آن    اسـاس اصـل دوم، توزیـع نـابرابر در پـاره           بـر . طور مساوی توزیع کند    را به  1اولیه
 معطـوف بـه منـافع همگـان         بنـابراین ،  جهت موجه و پذیرفتنی است که شرط اصل اول را نادیـده نگیـرد             

ه رالز عـدالت از     توان گفت در نگا      می ،از این رو  ). 1385شاقول،  ( برخوردار جامعه باشد    ویژه افراد کم    به
بـه نفـع طبقـات     جامعـه  ه اصـالحی در عرصـ  سـوی دیگـر جنبـه    ای و ساختاری اسـت و از          یک سو رویه  

  .داردبرخوردار  کم
گرایی   دیدگاه برابری  یعیتوز عدالت ای یاجتماع عدالت بحث در جیرا یها دگاهیدیکی دیگر از    

 اصـل  بـر  دیـ تأک ضمن  که دارد وجود یطلب مساوات در عمده افتیره دو حداقل. است طلبی  یا مساوات 
طلبـی    نـد از مـساوات    ایـن دو رهیافـت عبارت     . کننـد   مـی  دنبـال  را خود خاص یرهایمس یبرابر و مساوات

 یعیتـوز  عـدالت  اصـول  نیتـر  ساده از یکی رهیافت اول  اساس بر. محور  طلبی منابع   حداکثری و مساوات  
 افتیدر خدمات و کاالها از یکسانی سهم همگان بایست   می آن هیپا بر که است یحداکثر یبرابر اصل
 احتـرام  از آنجـایی   و برخوردارنـد  یمـساو  احتـرام  حـق  از افـراد  کـه  اسـت  نیا دگاهید نیا یمبنا. کنند
 عیـ توز تـا  دیشیـ اند یداتیـ تمه بایـست   مـی  شود یم رسیم خدمات و کاالها یمساو عیتوز هیسا در یمساو
  .ردیپذ انجام یمساو طور به خدمات و کاالها
 اسـت  یا هینظر منابع یتساو بر یمبتن یطلب مساوات محور منابع یطلب مساواتر رهیافت دوم یعنی     د

 انیـ م منابع اگر. گردند عیتوز افراد انیم کسانی طور به منابع تا دیشیاند یداتیتمه بایست   می آن هیپا بر که
 عواقـب  و جینتـا  بایـست  مـی  افـراد  و دگـرد   یمـ  برقـرار  عـدالت  آنگـاه  شـوند  عیتوز یمساو طور به افراد
 یدرآمد تا کنند یم کار شتریب که یافراد دگاه،ید نیا اساس بر. رندیبپذ یزندگ در را خود یها نشیگز
 آورنـد  یمـ  یرو هـا  یسرگرم و حیتفر به شتریب و کنند یم کار کمتر که ییآنها به دینبا باشند داشته شتریب
  یـک هر و انـد  داشـته  اریـ اخت در یکـسان ی منـابع  گـروه  دو هـر  فـرض  بنـابر  چراکـه  ؛کننـد  پرداخت ارانهی
 نیتـر  برجـسته  .رنـد یبپذ زیـ ن را آن عواقب بایست  می و اند  نموده استفاده موردنظر منابع از خود دلخواه به 

 آغـاز  را شـان  یزنـدگ  یمساو امکانات با افراد است معتقد یو. است 2نیدورک رونالد گاهدید نیا احطر

                                                 
1. Primary Goods 
2. Ronald Dworkin 
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 .گردنـد  یمـ  یمنتهـ  اسـت،  بـوده  آنها خود ماتیتصم حاصل که یمتفاوت یاامدهیپ و جینتا به و کنند یم
  ).1386افضلی،  خان( کند می استدالل منابع یتساو نفع به نیورک

روند که در واکـنش   شمار می  عدالت بههپرداز در حوز های نظریه  یکی دیگر از نحله1گرایان  جامعه
گرایـان    جامعـه . )2012بل،  ( وجود آمدند  ان رالز به   عدالت ج  هآمریکایی و در مقابل نظری     به سنت آنگلو  

 بحـث   ه بـر ایـن باورنـد کـه زمینـ          هـا نآ. کننـد    تعریف مـی   جامعهعدالت را در حقوق اجتماعی و اصالت        
 ،پـروری باشـند     دنبال تنبـل   گرایان به   اینگونه نیست که برابری   . خوبی منعکس نشده است     گرایان به   برابری

 اشـکال مختلفـی     هـای مختلـف     ظلم است و ظلم در عرصـه       نفی   گرایان  ریه براب  محوری اندیش  هبلکه نکت 
 در تلقـی از  هـا آن بنـابراین  ، نیز نفـی ظلـم دارای صـورت مـستقلی اسـت     ها عرصه از این  یکدر هر . دارد

  .  قائل به اصول متعدد و متکثری هستندعنوان مقابله با ظلم عدالت به
شود که     عدالت این نکته مشخص می     در خصوص زمین     با توجه به بررسی نظریات متفکران مغرب      

ــان   ــبعــدالت در نگــاه آن ــ اغل ــاظر ب ــسینی دارد و ن ــه پ ــایج و  ه نحــور جنب ــصحیح نت  ورود دولــت در ت
طور خـاص در بعـد رفتـاری، عـدالت جایگـاهی             اجتماعی است و به    -های نظام کالن اقتصادی     خروجی

تـوان در اقتـصاد خـرد و در       در جـایی مـی    پـردازی اقتـصاد خـرد نـشده اسـت و تنهـا                ندارد و وارد نظریه   
توان    می در این حالت  . ا آزادی دانسته شود   د که مترادف ب   نمورفتارسازی اقتصادی ردپای آن را مشاهده       

در ایـن مواضـع، عـدالت و عقالنیـت          . ها دارد   گرایان و لیبرتارین    گفت تطبیقی نسبی با نظریات مطلوبیت     
  . شود فع شخصی با حداکثرسازی سود و مطلوبیت حاصل میگیری نه پیمبتنی بر آزادی فردی در سای

  

  عدالت در چارچوب اسالم. 3-2
 ادراک نفس را به دو بخش عقل نظری و عقل عملی تقسیم هحکمای اسالمی قودر نگاه دینی، 

مالصدرا نقش عقل . عقل نظری همان است که در مبحث عقالنیت دینی از آن بحث شد. کنند می
 های که در امور عملی، درک کلی، شأن و وظیف داند به گونه  به عقل نظری میعملی را خدمتگزاری

 .کار عقل عملی است] انتخاب[رساند   عمل میه رأی جزئی که آن درک کلی را به مرحلاماعقل نظری است 
 عقل عملی است هعهد ربه عبارت دیگر عزم، تصمیم، اراده، اخالص و سایر مطالب عملی همگی ب

 . عملیه و تهذیب آنهتعدیل قوهمان عدالت در نگاه حکمای اسالمی عبارت است از  .)1389، آملی جوادی(
 .)1377، )ره(امام خمینی ( نمودن آن از حد افراط و تفریط است  ی خارجامعن تعدیل هریک از قوا به

 است و هم در ر آن هم ساختارها مبتنی ب وشود ها وارد می  رفتار انسانهعدالت از نگاه اسالم هم در حوز

                                                 
1. Communitarians 
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 . قرابت نزدیکی با عدالت داردعقالنیت در ادبیات دینی. پردازد  به تصحیح نتایج میرویکردی اصالحی
ایشان در جایی دیگر ). 1366غررالحکم، ( 1بالعقل صالح البریه: فرمایند عنوان مثال، امیرالمؤمنین می به
خوبی   تناظر عدالت و عقالنیت را بهو حدیثاین د). 1366غررالحکم،  (2العدل یصلح البریه: فرمایند می

 3 الجاهل اال مفرطاً أو مفرّطا ال تری:  آمده است)ع( در حدیث شریفی از امیرالمؤمنین .دنساز روشن می
 این است که خصوصیت مشترک تمام هدهند  ادات حصر در این کالم نشان.)1388البالغه،  نهج(

توجه به تقابل صریح عقل و جهل و اینکه رفتاری نیست مگر با .  افراط یا تفریط استهای جاهل انسان
توان به تعریف مناسبی  آنکه عاقالنه یا جاهالنه باشد و همچنین با گرفتن مفهوم مخالف از این کالم می

که خصوصیت مشترک رفتارهای یابیم  با استفاده از این کالم درمی. دست یافت  عادالنهاز رفتار عقالنی
 با معیار قرار دادن این کالم امیرالمؤمنین این مقالهدر . ودن از افراط و تفریط استدور ب  بهعقالنی
مقصود مطلق از عدالت، اجتناب از افراط و تفریط . شوند  استخراج میرفتار عقالنی عادالنههای  شاخص
  .)12 المیزان، ج  ترجمه (چند در اعمال شخصىاست، هر

 

  ادالنه های رفتار عقالنی ع تبیین شاخص. 3-3
رفتار اقتصادی . ده استنمواسالم همواره با افراط و تفریط مخالف بوده و مردم را به عقالنیت دعوت 

 از نگاه سراف، تبذیر، اضاعه و اتراف شوندگونه که منجر به ا رفتار افراط.  نیستینیز از این مقوله مستثن
از سوی دیگر، تفریط . رده است اسالم صفت افراطی حرص را مذموم شم،همچنین. اسالم مبغوض است

،  که زندگی انسان را در تنگنا قرار دهد شایسته نیسترفتارهایی. نیز از جانب اسالم نهی شده است
  .کند شوند نفی می  که موجب عسر و حرج میرا اسالم، اقتار، لئامت، بخل و امساک بنابراین

 خـود اصـول عـدالت، انـصاف، اقتـصاد،      رفتار اقتصادیدر   بایست  می اسالم، مسلمانان    هبنا به توصی  
 اعـضاء جامعـه اسـالمی    ا نسبت به خود بلکـه نـسبت بـه تمـام       تنه  قناعت، شکر و قوام جامعه مسلمین را نه       

رعایت کنند و در رفتار مصرفی خود احسان، سخاوت و کرامت را پیشه سازند و با حسن تقدیر و حسن                    
 در جامعه اسالمی از مـوازین و احکـام تکلیفـی            ها  انسانرفتارهای    این اصول  با توجه به  . تدبیر عمل کنند  

قواعـد  . نماینـد کند و بر مسلمین واجب است که نسبت به اجرای احکام تکلیفی اقدام                خاصی پیروی می  

                                                 
  .شود ق با عقل ممکن مییاصالح خال. 1
  .کند ق را اصالح مییعدل خال. 2
  .کننده باشد فریطبینی مگر آنکه افراط یا ت جاهل را نمی. 3
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اسراف، تبـذیر،  ( عدم افراطهحاکم بر این احکام عبارتند از قاعده نفی عسر و حرج، قاعده الضرر، قاعد             
  ). اقتار، امساک، بخل(دم تفریط عهو قاعد) اضاعه و اتراف
 در نظـام    رفتـار اقتـصادی عادالنـه      به الگـوی مناسـب        برای دستیابی   با توجه به این اوصاف     بنابراین
 دکه با این اصول و قواعد تطبیق داشته باشن ای گونه  بهرفتار اقتصادی ه ضرورت بازبینی در نظریاقتصادی اسالم

  )1392شاهدانی و همکاران،  صادقی( شود شنی احساس می به روو دستورات اسالم را پیروی کنند
  

  معنویت. 4
علم و عرفان یا معرفت و معنویت دو بال نیروبخش برای پرواز انسان در آسمان تزکیه و تعالی و التزام به                   

 هـا ها یـا در فقـدای یکـی از آن   بدون آن. ، اخالقی، اجتماعی، دنیوی و اخروی هستند های ایمانی   مسئولیت
ناپـذیر را     طلب و سـیری    بخشی انسان را از دست خواهد داد و انسان تکامل            تنهایی توان تکامل   هدیگری ب 

   .)1379قرضاوی، (گیر خواهد نمود  سعادت عقبی زمین به سربلندی دنیا و دستیابیاز سیروسلوک در راستای 
هـای    پردازی  نظریهتنها در     عنصر معنویت نه   زمین    پس از انقطاع انسان عقالیی از معنویت در مغرب        

بـا  .  از ورود آن بـه رفتارهـا جلـوگیری شـده اسـت             عمدیای ت    بلکه به گونه   ،رفتاری منعکس نشده است   
.  اتحاد معرفت و هستی است فاصـله گرفتـه اسـت     های که مشخص     معرفت از هستی یا خلسه     گذشت زمان 

هایی از نوع بـشر کـه بـه     خشویژه میان ب زدایی شده است به طور کامل ظاهری و قداست  معرفت تقریباً به  
چنـان از امـر قدسـی    ، امـا کنـه و ذات معرفـت هم       انـد  طورکلی دگرگون شده    تجددیابی به موجب فرایند   

  .)1380نصر،  (ناپذیر است جدایی
جای استناد به    ای از علم اخالق بود و مشروعیت معامالت اقتصادی به            علم اقتصاد شاخه   18در قرن   

 رسـیدن جنـبش اصـالحی دینـی، مـذهب،          بـا فـرا   . های اخالقی متکـی بـود       به مالک  های بازاری  فعالیت
پیدایش اقتـصاد   . موقعیت زیربنایی خود را از دست داد و مصلحت اقتصادی جایگزین قانون حق گردید             

هـای   شود و از آثار آن محوریـت اقتـصاد و توجـه بـه مطلوبیـت                 داری به چنین دورانی مربوط می       سرمایه
طلبـی و سـودجویی کـه تـا           برخی صـفات از جملـه نفـع        به عبارت دیگر،     .)1383شیرودی،   (مادی است 

ها یافت و ورود آنبودن    قداست و اخالقیهشد جنب عنوان رذائل اخالقی شمرده می اواخر قرون وسطی به   
های رفتاری بر مبنای آنها شکل گرفت و           مدلسازی شد و و ترویج   پردازان تجویز     در رفتار از سوی نظریه    

  .)2006مولی، ( تتطور یاف
 هـای دنیـوی   فعالیـت غـایی از   از یک سو هـدف  .معنویت در ادیان توحیدی از دو جنبه حائز اهمیت است       

 کـه  حال    عین ها مکتب اسالم است در    های توحیدی که در رأس آن       مکتب. تمردم رسیدن به معنویت اس    
  .  را در خدمت معنویات بکار گیرند تربیت مردم به نحوی است که مادیاتبا مادیات سروکار دارند مقصد آنها
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 در مـسیر   و نـه معنویـت فـارغ از معـارف الهـی     عنصر معنویـت دینـی   از سوی دیگر، در نگاه دینی     
و بستری مناسب بـرای      حرکت جامعه به سمت عدالت، نقش انگیزانندگی افراد و جوامع را برعهده دارد            

رونی افراد جامعه اسـت و بـروز بیرونـی           د این عنصر . کند  ها به سوی عدالت فراهم می     حرکت صحیح آن  
   .آن در قالب رفتار است

که ظهور اجتماعی دارنـد      ها  برخی از این شاخصه   . های متعددی است    همعنویت دینی دارای شاخص   
پذیری، وجـدان    مسئولیتعبارتند از   اجتماعی و رفتار اقتصادی عملیاتی شوند         علوم هتوانند در حوز   و می 

، فکـر روشـن، ایمـان و اعتقـاد، امنیـت      نفس  به اعتماد خودباوری و،  جهادی هحیرو،  کاری، عزم و اراده   
 و امـر بـه معـروف   هـا،   ها و مطلوب  تعالی سطح خواسته  ،  )شرط عدل در امام   (ص  اخ  یامعن ، عدالت به  اخالقی

نظـارت درونـی، جـرأت و       بـودن،    مند دغدغهمداری،    مداری، احسان، ایثار، والیت     نهی از منکر، تکلیف   
ها، تذکر و توجـه بـه         ها و شهوت    خودسازی، پرهیز از ظلم به خود و دوری از گناهان و لغزش           رت،  جسا

  . یپروردگار و خضوع و خشوع در برابر او و همچنین رشد اخالق
ضمانت اجرای دستیابی به معنویت در نگاه اخالق دینی عبارت است از مشارطه، مراقبه، محاسبه و                

در . دانـد    انجـام آن را بـر خـود فـرض مـی            سان پس از شناخت رفتار عادالنـه      ان مشارطه   هدر مرحل . معاقبه
 قبـل بـا خـود شـرط     هضی که در مرحلـ یدهد تا مطابق با فرا    حداکثر تالش خود را انجام می       مراقبه همرحل

 ه آخر یعنـی معاقبـه     پردازد و در مرحل     کرد خود می  ابی عمل  به ارزی  ه سوم در مرحل . کرده است، رفتار کند   
 ، بنـابراین کنـد   خود را تنبیه می او سرزده باشد با استفاده از راهکارهای مشروع       که قصوری از     یدر صورت 

. مـدیریتی اسـت    ای بسیار قـوی از الگـوی خـود          رفتار انسان در این رویکرد در ابتدای امر مبتنی بر گونه          
در . کنـد   اصـالح مـی   پس از آن، ورود عنصر امر به معروف و نهی از منکر از جانب نزدیکان رفتار او را                   

  . رسد  نوبت به ورود و دخالت حکومت میبخش نبوده باشند ه سابق نتیجهکه دو مرحل  یعنی جاییه آخرمرحل
  

  گیری و نتیجه بندی جمع. 5
 کـه در بـستری از        وحـی  از طریـق   انسانی اسـت دارای عقالنیـت بارورشـده          انسان اقتصادی در نگاه دین    

 هـدف   عبارت دیگر، در رهیافت دینی عـدالت      به  .  در حرکت است   سوی عدالت  معنویت رشد یافته و به    
سوی آن حرکـت     باید به شده است و انسان با استفاده از ابزار عقل و در بستری از معنویت                 زندگی تعیین 

 اعمال یعمل عقل و رساند یم ینید و درست اعتقاد و واقع با مطابق شناخت به را انساننظری   عقل. کند
  . دارد  و او را به سوی این اعمال به حرکت وا میاندینما یم انسان به ار وابث و ستهیشا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            16 / 18

https://qjerp.ir/article-1-614-fa.html


121  ... حاکم بر رفتار انسان اقتصادی هل موضوعواص                                                                                       

منتهـی  ) معنـای تعـدیل قـوای عملیـه     بـه (عقالنیت بارورشده در بستر وحی در صـورتی بـه عـدالت       
 این  ،همچنین. شود که روحیات و خصوصیات فردی و اجتماعی فوق در آن جامعه نهادینه شده باشد                می

در این چارچوب رفتارهـای   . دنآور  برای تحقق معنویت در معنای غایی را فراهم می        ها بستر الزم      ویژگی
 اســالمی کــه مبتنــی بــر روح معنویــت شــکل گرفتــه اســت بــه دور از اصــول هاقتــصادی مــردم در جامعــ

  . طلبی و سودجویی خواهد بود و پیامدهای اقتصادی متفاوتی را اقتضا خواهد کرد ای چون نفع موضوعه
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