
 

  
  
  

بررسی نسبت کارایی و عدالت در اقتصاد اسالمی در مقایسه با 
  مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف

  *علیرضا لشکری
 

  چكيده

برداري از منابع و امكانات و همچنين توزيع مواهـب ميـان    قواعد و اصولي كه جامعه را در بهره
هاي علوم اجتمـاعي اسـت.  كـارايي    عرصه نظريهبخشد از مباحث بنياني آحاد جامعه سامان مي
شـود. از سـويي    عنوان سازوكاري براي تنظيم مناسبات جامعه شناخته مي نمادي از رشد بوده و به

هاي اخير با يادآوري لزوم توجه بيش از پيش به آن، عـدالت   طرفداران عدالت اجتماعي در دهه
اند. اين دو رويكرد اخيـر تقابـل    عه مطرح كردهعنوان واالترين معيار براي سازماندهي جام را به

ميان كارايي و عدالت را به يكي از منازعات محوري اقتصاددانان تبديل نمـوده و نسـبت ايـن دو    
  تبديل كرده است.  مفهوم را به سؤالي اساسي 
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  . مقدمه ١

چگونگی ساختارهای جامعه در اسـتفاده از منـابع در تولیـد و توزیـع مواهـب اولیـه و امکانـات و 
های اقتصادی اسـت. پاسـخ بـه سـؤاالت  محصوالت در جامعه از مباحث مهم و تمایزبخش نظام

صول تولیـدی و چگـونگی تولیـدی آن و بـرای کـه های اقتصادی در مورد مح متداول و مرسوم نظام
دهـد و  بندی ساختمان یک جامعه را شـکل می بودن آن در حقیقت تعیین ترتیباتی است که اسکلت

کند. آشـکار اسـت کـه پاسـخ بـه سـؤاالت  های آن تعیین می مسیر حرکت جامعه را به سوی آرمان
  جامعه وجود دارد. یادشده مبتنی بر نوع نگرشی است که در مورد اهداف تشکیل

هـایی اسـت کـه در راسـتای  حل کارایی که نمادی از اهمیت رشد اقتصادی اسـت، یکـی از راه
پاسخ به سؤاالت یاد شده ارائه و با استقبال گسترده اقتصاددانان و دیگر دانشمندان علـوم اجتمـاعی 

های اخیـر  گرفته و در دهـهطور مستمر مورد استفاده اقتصاددانان قرار  مواجه شده است. این شیوه به
قلمرو آن به حوزه دیگر علوم انسانی نظیر حقوق نیز رسیده است. بدیهی است کـه ابتنـاء مناسـبات 

هـای  ای از اهـداف و آرمان جامعه براساس کارایی ممکن اسـت موجـد برخـی تعارضـات بـا پـاره
ن با کارایی همواره از های اجتماعی و اقتصادی شود. عدالت از جمله اهدافی است که نسبت آ نظام

  پردازان علوم اجتماعی مورد توجه و منازعه بوده است. سوی نظریه
انسان  یها انقالب یها و حت جنبش یبرا ای یزهانگ یانسان یها آرمان یناز واالتر یکیمثابه  عدالت به

 از کـه یفـیشـده اسـت. براسـاس تعر محسوب  یاجتماع ینهادها یابیارز یبرا یاریبوده و همواره مع
 همـین بـر و باشـد کـارایی مفهـوم بـرای بدیلی منابع، تخصیص در تواند می مفهوم ینشود ا می عدالت
  .است مهم اجتماعی ترتیبات نوع تعیین در عدالت و کارایی مانند مفاهیمی نسبت بررسی اساس
  

  . پیشینه کارایی و عدالت در ادبیات اقتصاد اسالمی٢

طورطبیعی اندیشه اسالمی را، کـه  اعتناست، به نسبت به عدالت بیازآنجاکه ایده کارایی به روشنی 
کید دارد، به چالش می گیـری در مـورد  کشد و اندیشمندان مسلمان را ناگزیر از موضع بر عدالت تأ

  کند. رابطه کارایی و عدالت می
هـا، از جملـه نظـام  نویسد: دو هدف کارایی و عـدالت در همـه نظام ) می٢٠١۴منذر قحف (

ها و ابزارها یا وسایل دستیابی هم به  گیری ادی اسالمی، مشترک است؛ اما تعاریف دقیق، اندازهاقتص
عنوان مظهر رشد یا توسعه، و هم به توزیع عادالنه که معمـوًال مظهـر عـدالت اقتصـادی  کارایی، به

سـت. است، به سیستم ارزشی اقتباس و یا پذیرفته شده در یک اقتصاد و یا جامعه خـاص وابسـته ا
کید بیشتری که بر آزادی شخصی در نظام سرمایه کید بیشتری بر جمـع  داری صورت می تأ گیرد و تأ

  هاست.  در سیستم سوسیالیستی از قبیل این ارزش
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وری  داری بهبـود رفـاه همـه اسـت و ایـن امـر از طریـق بهـره هدف اصلی نظام اقتصاد سرمایه
رایی، هــر فــرد ســهیم در تولیــد بــه انــدازه شــود. از منظــر کــا گیری می واحــدهای مختلــف انــدازه

آورد و این سهم منصفانه هـم هسـت. بـدین ترتیـب از  اش سهمی از درآمد را به دست می وری بهره
آید؛ با این مالحظـه کـه عـدالت تـوزیعی در  طریق کارایی هر دو هدف رشد و عدالت به دست می

  گیرد. امتداد کارایی اقتصادی قرار می
کید بیشتر بر آزادی فردی کارایی را در رتبه داری به رمایهاز نظر قحف نظام س ای بـاالتر از  دلیل تأ

های سوسیالیستی به جامعه اهمیت بیشتری داده و منافع جمعی را  دهد؛ اما در نظام عدالت قرار می
رکـز دهد. در نظام اقتصادی اسالمی نیز بر افزایش رشد یا تولید کارآمد، تم ای باالتر قرار می در رتبه

وجود دارد؛ در همان حال که این درآمد به انباره ثروت و بهبود توزیع آن در جامعه/ اقتصـاد افـزوده 
کند این دو هدف در بستری از شأن و مقام انسان تحقـق  شود، نظام اقتصادی اسالمی تالش می می

افزایـد. در  ا مییابد. به عبارت دیگر، اسالم هدف سوم یعنی احترام، بهبود و ارتقای شـأن انسـانی ر
  نتیجه، سه هدف نظام اقتصادی اسالمی به صورت زیر مطرح است:

افـزایش  .٢؛ »تر بهتر است توزیع عادالنه«. بهبود توزیع ثروت و درآمد براساس دستورالعمل ١
  .. احترام به عزت انسان و افزایش توجه و وضعیت اجتماعی آن٣کارایی تولید ثروت و درآمد؛ 

ن کارایی را در عـرض عـدالت و کرامـت جـزء اهـداف نظـام اسـالمی قـرار قحف در این تبیی
گوید و ایـن بـه معنـای آن اسـت کـه  دهد؛ اما در مورد ماهیت کارایی از نظر اسالم سخنی نمی می

  پذیرد. کارایی را به همان معنای مرسوم و شناخته شده می
کنـد. از نظــر وی  س می) تعریـف مرسـوم کـارایی را بــا وارد کـردن قیـودی اقتبـا١٣٨۴چپـرا (

طورعـام پذیرفتـه شـده باشـد و  ترین تعریف آن است که در هماهنگی با اهـداف مـادی بـه مناسب
گوید ممکن است بگوییم اقتصاد در صورتی دارای کارایی مطلوب است که توانسته باشـد کـل  می

ها  مکن نیازمندیظرفیت منابع انسانی و منابع در دسترس را طوری به کار گیرد که حداکثر مقدار م
با تولید محصوالت و خدمات تأمین شده و با درجه معقولی از ثبات اقتصادی، و نرخ پایـدار رشـد 

شـود کـه یـک  گوید: ممکـن اسـت گفتـه می آینده همراه شود. وی برای لحاظ موضوع عدالت می
دشـده بـه اقتصاد در صورتی به بهینه عادالنه و منصفانه دست یافته که محصـوالت و خـدمات تولی

ای توزیع شود که نیازهای همه افراد به اندازه کافی تأمین شود و توزیع عادالنه درآمـد و ثـروت  گونه
هـای  گذاری و اقـدام بـه فعالیت جویی، سـرمایه وجود داشته باشد، بدون اینکه بر انگیزه کار، صرفه

مواجهه بـا (حـل) مسـئله تحقـق های اقتصادی در  که اساسًا سیستم  نوآورانه تأثیر بگذارد. ازآنجایی
ترین رویکرد، اقتباس و اتخاذ نظام اقتصـادی اسـت کـه بـه تحقـق  کارایی و عدالت هستند، معقول

  هردو (کارایی و عدالت) کمک کند.
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ترتیب چپرا هر چند برای اینکه یک اقتصاد به وضعیت بهینه نائـل شـود کـارایی صـرف را   بدین
کیـد میداند و بر لزوم تحقـق عـدا کافی نمی کنـد، امـا متعـرض تعریـف کـارایی و تعـارض  لت تأ

شود. گویا مفهوم کارایی مرسوم و متداول بـا عـدالت مـورد نظـر اسـالم  احتمالی آن با عدالت نمی
  توانند کامًال هماهنگ باشند. می

کند و دو اصل عدالت و  ) در مورد معنای کارایی بر همان معنای مرسوم مشی می١٣٧٨دادگر (
کند. در نظـر وی  هایی برای کارایی در نگرش اسالمی ذکر می عنوان محدودیت ی را بهمصالح جمع
شمار نقطه کارا مواجهیم و باید از میان آنها نقاطی را انتخاب کنیم که با اصل عـدالت  نخست با بی

نهایت نقطه  توان از میان بی و همچنین مصالح عمومی سازگار است. درحقیقت با توجه به اینکه می
ارآمد، هر نوع گزینشی صورت گیرد، باید روشن شود که کدام ترکیـب کـاالیی بـه صـالح فـرد و ک

  جامعه است. یک معیار برای گزینش ترکیب مذکور عنصر و محدودیت عدالت است. 
کند که اوًال در آن اتـالف  از نظر وی دیدگاه کلی اسالم از کارآیی و رفاه چارچوبی را ترسیم می

و ثانیًا تولیدات مربوطه در کمتـرین هزینـه ممکـن صـورت گرفتـه و ثالثـًا همـان  منابع وجود ندارد
هـا بیشـترین منـافع و  کننده ای توزیع شده اسـت کـه مصـرف گونه تولیدات بین مصارف مختلف به

رو نظام هم از لحاظ فنی کارآمد است و هم از جهت  اند. ازاین های ممکن را کسب کرده مطلوبیت
وری  ی دارد؛ زیرا اسالم با حفظ اصول ارزشی خود، تالش و تولید و رشد و بهرهاقتصادی توجیه کاف

کید قرار می های زندگی متناسب، سـالم و شـرافتمندانه مـادی را بـرای  دهد و تحقق زمینه را مورد تأ
اسالم و اقتصاد ناشی از آن (با حفظ مبـانی و فـرض بنابراین  داند. حصول به تعالی معنوی الزم می

  ایر شرایط) مؤید وضعیت کاراست.ثبات س
نتیجه این است که در نظر وی عدالت و مصالح عمومی امری مترتـب بـر تشـکیل نقـاط کـارا 

کنـد؛ زیـرا  باشد؛ اما پس از تشکیل نقاط کارا دیدگاه اسالمی برخی از نقاط را کـارا تلقـی نمـی می
ست از نظـر اسـالم پذیرفتـه گیرد ممکن ا هایی که بر آن اساس کارایی شکل می برخی از مطلوبیت

با این همـه تأییـد ». لكم رش هو و شيئاً  حتبوا ان عسی و لكم خري و يئاً ان تكرهوا ش یعس«شده نباشد 
اسالم در مورد برخی نقاط کارا مبین این نکته اسـت کـه کـارایی اقتصـادی در معنـای مرسـوم آن، 

ممکن است موضوع مـورد مطالعـه  تأیید نگرش اسالمی است؛ در حالی که  موضوع تأیید و یا عدم
  ما مقومات معنای کارایی از دیدگاه اسالم، از جمله عدالت باشد.

) ضمن بررسی کارایی در اقتصاد و رابطه آن با عدالت در اسـالم کـارایی را در ١٣٨٩عیوضلو (
این مفهوم دهد.  ، مورد استفاده قرار می»قوام«جدید و برگرفته از ادبیات اقتصاد اسالمی،   قالب واژه

تر و معنادارتری با عدالت در اسـالم داشـته باشـد. از نظـر وی کـارایی بـه  تواند نسبت مشخص می
معنای قرار گرفتن اموال در موضع قوام آن است. معنای مطلق عدالت نیز قـرار گـرفتن هـر چیـز در 
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ه و هدف هر موضع بایسته و شایسته آن است و وضع بایسته اقتصادی به مکتب اقتصادی وابسته بود
دهد. با عنایت به اینکه این موضوع، الزامات خود در حـوزه نگـرش حقـوقی بـه  مکتب را نشان می

اموال را به همراه دارد، استفاده و تخصیص اموال و منابع باید بـا رعایـت عـدالت موجبـات قـوام و 
ال و منـابع بـه معنـای برداری از امو استواری جامعه و فرد را فراهم آورد. در این صورت قوام در بهره

در ادبیـات اقتصـادی » کـارایی فنـی«موضع مناسب هر چیز برای رسیدن به آثار مفید آن و معـادل 
ترتیب کـارایی همـان  هـای اسـالمی وابسـتگی دارد و بـدین است. مفید بودن هر چیز نیز بـه ارزش

حداکثرسـازی  ایجـاد بـاالترین«تخصیص مطلوب عوامل و منابع تولید و کاالها و خدمات بـرای 
  در جامعه است. » مندی حقیقی رضایت
طور عادالنـه  طور خالصه هدف، قوام و استواری جامعه است و برای این منظور باید منابع به به

مورد استفاده قرار گرفته و موجب برقراری عدالت در جامعه شود. در این صورت امـوال در موضـع 
قـوامی در سـه بخـش و یـا سـه مرحلـه معیـار عـدالت  اند؛ قرار گرفتن در موضـع قوامی قرار گرفته

  بخشد: اول کارایی فنی؛ دوم کارایی تخصیصی و سوم اصل جبران. اقتصادی را تحقق می
کند  ترتیب معیاری که در مرحله تخصیص منابع قوام و به عبارتی عادالنه بودن را تأمین می بدین

  کارایی فنی است.
توازن درآمدها به معنای رعایـت اعتـدال در مصـرف  یا کارایی تخصیصی و» قوام در مصرف«

ای مصـرف  است. مالی که مال خداست و به صورت ودیعه در اختیار ماست باید به نحـو شایسـته
  حد مجاز مصرف حد متعارف و متعادل و متوازن از کاالها و خدمات در جامعه است. 1شود.

معنای معهود و شـناخته شـده اقتصـادی نکته قابل تأمل در این مورد آن است که کارایی فنی به 
هایی، نظیر حداکثرسازی تولید و مطلوبیت است. اگر چنین مبنایی در مرحله تولید  مبتنی بر ارزش

مثابه هدف نادیده گرفته شده و به مرحله توزیع (که وی بـا نـام کـارایی  پذیرفته شود، باید عدالت به
عـدالت » آثار مفید هر چیز«صورتی که منظور از  کند) واگذار شود؛ اما در تخصیصی از آن یاد می

نیز باشد، عدالت هدف و اثر مفید تخصیص منابع بوده و کـارایی فنـی در بیـان وی، دارای معنـایی 
در تعریف از » مندی حقیقی رضایت«متفاوت از معنای ادبیات اقتصادی است. در این صورت واژه 

کاالهــا و خــدمات بــرای ایجــاد بــاالترین کــارایی (تخصــیص مطلــوب عوامــل و منــابع تولیــد و 
توانـد باشـد.  ) نمیutilityمندی حقیقی) به معنای حداکثرسازی مطلوبیت ( حداکثرسازی رضایت

  کند. به عبارت دیگر قوام براساس لحاظ عدالت معنا پیدا می
است  ) با عنایت به این نکته که عدالت در مورد منابع و عوامل تولید به معنای این١٣٨۵رنانی (

                                                           
ذ َو . ١ ْنَفُقوا ِإذا َن یالَّ

َ
 .َقواًما ذِلَک  َن یْ بَ  کاَن  َو  ْقُتُروایَ  َلْم  َو  ْسِرُفوایُ  َلْم  أ



 ١٣٩٨پاییز و زمستان /  ٣٢/ ش١۶سایران /  یاقتصاد یجستارها                                   ١۵۴

 

ترین شیوه استفاده شود (عدالت تخصیصی) و از سـویی بهتـرین اسـتفاده از  که از منابع به صحیح
» عـدالت تخصیصـی«گیرد که کارایی اقتصادی بیان اقتصـادی  منابع همان کارایی است نتیجه می

است؛ بنابراین مالک تخصیص منابع در مرحله تولید، کارایی اقتصادی اسـت و در مرحلـه توزیـع 
واهب است که باید به عدالت توزیعی اندیشید. از نظر وی با توجه اینکه از نظر علـم اقتصـاد، در م

زمان و الزامًا هر دو نـوع عـدالت برقـرار  ای عمل کرد که هم توان به گونه یک اقتصاد آزاد بازاری نمی
  است.  شود، علم اقتصاد مرسوم تمام توجه خود را به عدالت تخصیصی (کارایی) معطوف کرده

دهـد  های بشری فراوانـی وجـود دارد کـه نشـان می افزاید که تجربه وی در ادامه این ادعا را می
جوامعی که توجه اصلی آنها بر عدالت تخصیصی بوده است و همه شرایط را برای تحقق آن فـراهم 

بـه بشـری اند؛ اما تقریبـًا هـیچ تجر اند، در بلندمدت به سوی عدالت توزیعی نیز حرکت کرده آورده
ای با تمرکز صرف بر عدالت توزیعی توانسته باشد در بلندمدت به  وجود ندارد که نشان دهد جامعه

های  ها موظفند بیش و پیش از هر چیـز زمینـه ترتیب دولت عدالت تخصیصی نیز دست یابد. بدین
آنهـا  تحقق عدالت تخصیصی را فراهم آورند و پس از دستیابی به حد قابـل قبـولی از ایـن هـدف،

  گذاری برای تحقق عدالت توزیعی بروند.  مجازند به سوی سیاست
شود که این دیدگاه با فرو کاستن عدالت در مرحله تولید بـه کـارایی، و نهـادن نـام  مالحظه می

عدالت تخصیصی بر آن، کمترین ارزش را بـرای عـدالت در قبـال کـارایی قائـل بـوده و در نهایـت 
دانـد و عـدالت را در جایگـاه  تعقیب رشد اقتصادی و کارایی اقتصادی میعدالت را معلول و پیامد 

نشاند. این مقاله در جای خود این دیدگاه و نسبت عدالت و کارایی را از دیـدگاه  ترتب بر کارایی می
  دهد. اسالم مورد اشاره قرار می

دهنـد و آن  مـی ارائه رنانی شبیه تعریفی تخصیصی عدالت مورد در نیز) ١٣٩١( همکاران و یریام
 تعاریف این کلی دسته سه در عدالت یفتعار یبند دهند. آنها با دسته می اختصاص یدرا به مرحله تول

 کـه اسـت تعـاریفی شـامل اول دسـته ؛ کنند احراز توانند می اقتصاد در که زنند می پیوند موقعیتی با را
 از. داننـد می اسـتحقاق براسـاس آن از بردن بهره یا خود جای در چیز هر دادن قرار معنای به را عدالت
 از دوم دسـته یابـد؛ انطبـاق اقتصـاد در یصـیتواند با عـدالت تخص می عدالت از تعریف این آنها نظر

 مقابـل عـدالت از معنـای ایـن وی نظـر از. گیرنـد می برابری معنای به نوعی به را آن عدالت، تعاریف
در اقتصـاد منطبـق اسـت؛  یعیاز عدالت با عدالت تـوز یفیتعر ین. چنیردگ می قرار اقتصاد در کارایی

. دانـد یمثابـه انصـاف م عدالت به یعنیاز عدالت،  یرالز یفبر تعر یمبتن یشتردسته سوم، عدالت را ب
  رفاه را داشته باشند.  یشترینطبقه جامعه ب ترین یینتر است که پا عادالنه یمفهوم حالت یندر ا

تواننـد  گفته می دیدگاه علم اقتصاد مرسوم، جوامع از هر سه مفهوم پیشگیرد که از  وی نتیجه می
ها و امکانات به تأمین نیازهـا و امیـال خـود و  به عدالت توجه کنند. نخست هنگام تخصیص نهاده
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دوم و سوم هنگام توزیع پیامدها و نتایج آن تخصیص بین اعضای جامعه. نتیجه چنین مقدماتی این 
  ی همان کارایی اقتصادی است.است که عدالت تخصیص

نکته قابل توجه در این مورد آن است که اگر عـدالت بـه معنـای قـرار دادن هـر چیـز در جـای 
بـر چـه اسـاس و مبنـایی تعیـین » مناسب بـودن«مناسب خود باشد، مسئله محوری این است که 

امـا تعیـین دیگرسخن، چنین تعریفی متضمن غایتمند بـودن قـرار گـرفتن چیزهاسـت؛  شود؛ به می
پـذیرد. نسـبت دادن حداکثرسـازی منفعـت  های هر مکتـب صـورت مـی براساس ارزش» غایت«
، که در مفهوم کارایی اقتصادی مندمج اسـت، بـه مکتـب »غایت تولید و تخصیص منابع«عنوان  به

اقتصادی اسالم، مصادره به مطلوب و غیرمنطقی است. این موضوع در بخش اهداف در این مقالـه 
  شود. یبررسی م

برای عدالت معانی متعددی ارائه نشده است و روایاتی که عدالت را   به عالوه، از منظر اسالمی
میان مرحله تولید و توزیع تفکیک اند،  به نهادن هر چیز در جای خود و دادن حق به ذیحق معنا کرده

اسـت. از سـویی بنابراین معنایی واحد از عدالت در سرتاسـر اقتصـاد اسـالمی حـاکم  1اند. نکرده
تعریف رالز نیز براساس برابری همگان نسـبت بـه حـق برخـورداری از کاالهـای اساسـی اسـت و 

  چنانچه در مقاله مورد توجه قرار خواهد گرفت، در تقابل با کارایی قرار دارد.
 تحقیق بـه اسـت معتقـد میـل، و حیف یعنی یی،مخالف کارا ی) با مالحظه معنا١٣٩١( یسبحان
در  ییمعتقد است بحث کـارا یتوان مشاهده کرد. و می را اسالم اقتصادی نظام در آن وجود و حضور

 کـارایی وی. باشـد مطرح  یکسانی نحو به تواند یم یدر هر نظام اقتصاد ییاز کارا یقالب انواع متفاوت
 داند می.) ..و آالت ماشین اولیه، مواد کار، یروی(ن معین تولیدی منابع از استفاده مؤثرترین معنای به را
 کـارایی حصـول. یابـد مـی موجـود خود درجه و حد باالترین به اسالمی اقتصاد در را معنایی چنین و

 نهـایی کـاالی چنـد یـا یک تولید افزایش برای منابع از مجددی تخصیص هیچ امکان که حالتی یعنی
 میـل و حیف منزله به بیان این و ندارد وجود دیگر نهایی کاالی چند یا یک تولید زمان هم کاهش بدون
 مبنـای چـون وی. اسـت کـرده توصـیه بسـیار آن بـه اسالم که آنهاست از بهینه استفاده و منابع نکردن
  .  کند یمحسوب نم یزن یاقتصاد یها افتراق نظام یهداند آن را ما نمی فناورانه را کارایی

داننـد. درواقـع  می های اقتصادی چه نوع از تخصیص منابع را کـارا اما سؤال این است که نظام
نیست؛ بلکه سـؤال از ماهیـت آن و   سؤال از نفی و اثبات و وجود و عدم کارایی در اقتصاد اسالمی

  رابطه آن با عدالت اقتصادی است.
                                                           

ْمـَواِل  ُصـُنوِف  ِمـْن  َشـیئاً  یْتـُرک َلْم  اللهَ  ِإنَّ . ١
َ
ْعطی َقَسـَمُه، وَقـْد  ِإالَّ  اْأل

َ
ـهُ  َحـقٍّ  ِذی کـلَّ  َفـأ ـَة،: َحقَّ ـَة، اْلَخاصَّ  واْلُفَقـَراَء، واْلَعامَّ

اِس  ُصُنوِف  ِمْن  ِصْنٍف  وکلَّ  واْلَمَساکیَن، اِس َالْسَتْغَنْوا (الکل یَلْو ُعِدَل فِ  :َفَقاَل . »النَّ  ه. ق).١۴٣٠ ی،کاف ینی،النَّ
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 . کارایی در اقتصاد متعارف٣

 و کمیابی ایده از انعکاسی و است خرد اقتصاد یژهو به اقتصاد، اساسی مفاهیم از که حال یندرع ییکارا
 در و لیبرال داری سرمایه رشد به رو روند در ایده این باشد، می اقتصاد در منابع تخصیص چارچوب در

. گرفـت قـرار اسـتقبال و توجـه مـورد یدبخشـ مـی تسـهیل را مزبـور روند که مفاهیمی توسعه راستای
انسـان اعـالم نمودنـد،  هـای یتفعال یرا خواسته اساس 1مطلوبیت بنتام یرنظ یپردازان ایده که ازآنجایی

نکتـه  یـنبـا مالحظـه ا یحداکثرسـاز یـنشد. ا یمعرف یهدف انسان اقصاد یتمطلوب یحداکثرساز
 انتخاب از یزیها محدود است و گر شمار انسان یب یها تحقق خواسته یکه منابع برا گیرد یصورت م

 ماننـد نتـایجی ازیسـ حداکثر تعریـف بـرای مفهـومی کـارایی بنـابراین. نیسـت ها خواسـته این میان
 نمـود تـالش کـه بـود کسـی نخسـتین پـارتو ویلفـرد. است موجود منابع مانند هایی داده از مطلوبیت
 کـارایی از پـارتو کـه مفهومی. دهد دست به مطلوبیت حداکثرسازی موقعیت دادن نشان برای معیاری

  ).١٩٨۵(بوکانان،  دارد اقصاددانان میان در را پذیرش ینتر گسترده داد دست به
نمایی از فلسفه وجودی اقتصاد است. بسـیاری از اقتصـاددانان،  ترتیب کارایی در حقیقت بدین

کنند. اقتصاد، چنانچه ماسگریو معتقد است، با اسـتفادۀ  اقتصاد را تخصیص بهینه منابع تعریف می
ایـن دسـته از اقتصـاددانان  کننده مرتبط اسـت. های مصرف کارا از منابع برای تأمین بهترین خواسته

یابـد،  میان کمبود منابع، انتخاب بهینه در استفاده از منـابع کـه از طریـق حداکثرسـازی تحقـق می
کنند. از نظر آنان بهترین انتخاب، آن است که با بیشترین میزان تولید کاالها  ای وثیق برقرار می رابطه

  و خدمات با استفاده از منابع موجود همراه شود. 
ینه پارتو در مصرف وضعیتی متصف به بهینه بودن یا کارایی است که نتوان مصرف یک فرد را به

دیگرسـخن افـزایش مطلوبیـت  بهبود بخشید، مگر آنکه مصرف حداقل یک فرد دیگر بدتر شود؛ به
حاصل از مصرف یک فرد به هزینه کاهش مطلوبیت حداقل یک فرد دیگر ممکن باشـد. در مـدلی 

شود، اگـر بـا تغییـر وضـعیت بتـوان مطلوبیـت هـر دو را بهبـود  نفر نشان داده میکه مطلوبیت دو 
) نام دارد و در صورتی که وضعیت یک نفر بهبـود یابـد Pareto Superiorبخشید، برتری پارتویی (

بدون آنکه وضعیت فرد دیگر تغییر کند، کارایی پارتو اتفاق افتاده است. این قضایا اصول پارتویی را 
   ).١٩٨۵دهند (بوکانان،  یتشکیل م
مـورد  یـتمطلوب یجـادا یمنابع موجود برا یاست که تمام ینا ییکارا یاراستفاده از مع یینها یجهنت

استفاده از تمام امکانـات  ییپارتو ییبدون استفاده نماند. در کارا یدیعامل تول یچاستفاده قرار گرفته و ه
از  یگـریانـواع د یی،پـارتو ییبود؛ اما اقتصاددانان ضمن اسـاس قـرار دادن کـارا یدموجود مورد نظر اک

                                                           
1. utility 
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 منـابع تمـام از استفاده نباید همت وجهه تنها که شد گفته راستا ینرا مورد استفاده قرار دادند. در ا ییکارا
 از جدیـدی مفهـوم بنـابراین. گیرد قرار توجه مورد باید نیز منابع از استفاده بودن بهینه بلکه باشد؛ موجود
 و اشـتغال بـر صـرفاً  کـه قبلـی کـارایی و گرفـت قـرار اهتمام مورد اقتصادی کارایی عنوان تحت کارایی

  .شد نامیده فنی کارایی داشت تأکید) منابع اهمال و بیکاری عدم(و  نظر منابع همه کارگیری به
بـریم، مفهـوم  به کار مـی دیگرسخن، هنگامی که تجزیه و تحلیل کارایی را برای کارکرد تولید  به

عنوان کـارایی در  رو در ادبیات اقتصادی مفهوم کارایی فنی بـه کارایی فنی در دستور کار است؛ ازاین
تولید نیز نامیده شده است. در نتیجه ممکن است مفهوم کـارایی را بـا اسـتفاده از رویکـرد نهـاده و 

کنـیم. چنـین تحلیلـی براسـاس ارائـه بنـدی  رویکرد داده به کارایی فنی و کـارایی تخصیصـی طبقه
). ٢٠١۴شود (توتولمـاز،  شود که در آن شرایط کارآمد و ناکارآمد تعیین می عملکرد تولید انجام می

ای اسـت کـه  گونـه در کارایی فنی با فرض ثبات عوامل تولید و دانش فنی، تخصیص عوامل تولید به
ممکـن نیسـت؛ امـا در کـارایی تخصیصـی افزایش تولید یک کاال جز با کاهش تولید کاالی دیگر 

  شود.  های عوامل دنبال می ترکیب بهینه عوامل با توجه به قیمت
کننـد و  ترتیب اقتصاددانان در مبحث کارایی وجهه همـت خـود را بـر تولیـد متمرکـز مـی بدین

 نهنـد. از نظـر ماسـگریو تفکیـک کـارایی در تولیـد از ای پس از آن وامی مبحث توزیع را به مرحله
توزیع، ترفندی بـود کـه اقتصـاددانان بـرای خالصـی از مباحـث پرمناقشـه توزیـع بـه کـار بردنـد 

  ).١٩٨٩(ماسگریو، 
هنگام استفاده از مفهـوم کـارایی پـارتویی معمـوًال شـرایطی بـرای حـوزه  در کتب اقتصادی به 

 شود. مصرف و تولید بیان  و براساس آن کارایی سراسری استخراج می
  

  کارایی در مصرف. شرایط ١−٣

کنندگان اهمیـت یکسـانی بـرای  شود که همه مصرف شرایط کارایی در مصرف هنگامی حاصل می
کننده مطلوبیت خـود از دو کـاالی  )؛ زیرا هر مصرف١٩٧٨همه کاالها قائل شوند (والترز و لیارد، 

Y  وX UA (X, Y)]  وUB (X, Y) [ کنـد کـه  م میای تنظـی گونـه را با انتقال از مصـرف دو کـاال به
کند با تساوی زیـر بـه حـداکثر  حداکثر مطلوبیت را به دست آورد. در این صورت هر فرد سعی می

  مطلوبیت دست یابد: 
)١(   MRSi

XY = 
U U  = 

YX    
کننده دیگر مطلوبیت هر دو و  توانند از طریق مبادله با مصرف کنندها می اما هر کدام از مصرف

ورث  افزایش دهند. این تحلیل از طریق بهینـه پـارتو و بـا اسـتفاده از جعبـه اجیا حداقل یک نفر را 
  شود:  انجام شده و نشان داده می
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)٢(       
 کننده شرط کارایی در مصرف نیز هست در سرتاسر منحنی قـرارداد مصـرف این تساوی که بیان

)The Consumption Contract Curve (ورث صادق است. در جعبه اج 
  

کارایی در تولید. ٢−٣
1

  

وضعیتی که در آن نرخ نهایی جانشینی بین عوامل تولید در همه صنایع یکسان باشـد دارای کـارایی 
ای اسـت کـه  گونـه ). در این وضعیت تخصیص منابع به١٢، ص١٩٨٧تولید است (والترز و لیارد، 

سـت. در ایـن کـارایی افزایش تولید یک کاال تنها به هزینه کاالی دیگر، و کاهش تولید آن، ممکن ا
  نرخ نهایی جانشینی عوامل تولید برای دو کاال مساوی خواهد بود:

)٣(        
  

. کارایی سراسری٣−٣
2
   

سازی رضایتمندی افـراد کـه امـری ذهنـی اسـت بایـد بـا کمیـابی منـابع و  در کارایی کلی حداکثر
تخصیص بهینه آنها، که امری واقعی و عینی است، سازگار شود. بنابراین کارایی سراسـری متضـمن 

  برابری ارزش ذهنی کاال برحسب کاالی با هزینه نهایی آن است. به بیان ریاضی: 

)۴(     
  بنابراین:

)۵(    

در تولید، شرط  Yبه جای  Xاین شرط، برابری نرخ نهایی جانشینی در مصرف با نرخ جانشینی 
  کند. کارایی سراسری را تأمین می

  
  . اصالحیه کالدور بر کارایی پارتویی۴−٣

بهبـود  ینهسـتند کـه در عـ یکمـ های یتوضـع ییراست که تغ ینا ییپارتو ییکارا یاشکال اساس یک
پـارتو در غالـب  ییکـارا یـارمع ینو بنابرا دهد یرا کاهش نم یگرطرف د یتطرف مطلوب یک یتمطلوب

 یتموارد حکم به کارا بودن وضع یاریدر بس یارمع ینا یگرموارد طرفدار وضع موجود است. به عبارت د
                                                           

١) .Effective production (یفن ییکارا ای )Technological Efficeincy( 
2. Overall Paretian Optima 
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  را برطرف کرده است. ییکارا یارنقطه ضعف مع ینا یتا حدود 1یکسه−کالدور کارایی. کند یموجود م
ارائه کـرده و بـدون اینکـه  2معیار پارتو مفهوم کارایی را در چارچوب نظریه مطلوبیت شمارشی      

ای صورت دهـد، مطلوبیـت میـان افـراد نقـاط تعـادلی را معرفـی  های افراد مقایسه میان مطلوبیت
هـیکس کـارایی −معیـار کالـدوررو با نقاط تعادلی چندگانـه مواجـه خـواهیم بـود.  کرد و ازاین می

کند. ایده جبران این  پارتویی را در چارچوب ترجیحات ترتیبی و با استفاده از ایده جبران تعریف می
است که پس از تغییر وضعیت، امکان جبران میان بازیگرانی که به دنبـال حداکثرسـازی مطلوبیـت 

به بهتر شدن وضع همه، یکی و یـا که سرجمع تغییر وضعیت و جبران،  طوری هستند وجود دارد؛ به
انجامد. بنابراین تغییر حتی اگر دربردارنده بدتر شدن وضع یکی  کم بدتر نشدن وضع همه می دست

اند بتواننـد ضـرر متضـررین را جبـران  شود به شرط آنکه کسانی که از تغییر نفع برده شود ممکن می
چنین تغییری کاراست و باید رخ دهد،  کنند. در این صورت اگر مجموع سود بازیگران مثبت باشد،

ای ضرر کنند و این ضررها نیز در پایان جبـران نشـوند. براسـاس ایـن مـالک تفـاوت  حتی اگر عده
شود ویـا نصـیب  یابد و تمامی رفاه میان افراد جامعه توزیع می کند که رفاه چه کسی افزایش می نمی

و بـا حصـول چنـین امـری کـارایی نسـبی شود. آنچه مهم است افزایش رفاه کل اسـت  یک نفر می
شـود توسـط  حاصل است. در این صورت در برخی حاالت ممکن است ضرری که به فقرا وارد می

  سود ثروتمندان جبران نشده و نابرابری بیشتر شود.
بیند ضرر واقعًا جبران شود این معیار همان معیار پـارتو  با مالحظه اینکه اصل جبران نیازی نمی

با ایـن تفـاوت کـه معیـار جدیـد تعـادل کـارایی پـارتویی را براسـاس ارزش تجمعـی خواهد شد. 
کنـد. در نتیجـه بـر معیـار کـارایی پـارتو ایـن مزیـت را دارد کـه آزمـون  بندی می ها رتبه مطلوبیت

هـیکس گـاه −دهد. معیار کالـدور تری داشته و در موارد بیشتری حکم به انجام تغییر می گیرانه آسان
   شود. نامیده می 3ی بالقوهمعیار پارتوی

در جدول زیر با فرض وجود دو فردی کـه در تـالش و تعامـل بـرای حداکثرسـازی مطلوبیـت 
واحد مطلوبیـت کسـب  ۴به میزان  ٢واحد و بازیگر ٣به میزان  ١اند، و برای مثال در بازیگر خویش

که  تأمین کنـد. حـال درصـورتیتواند کارایی پارتویی را  ) میs12,s22و ( )s11, s21کنند، دو نقطه ( می
قابلیت جبران کاهش مطلوبیت یک فرد توسط فرد دیگر مالحظـه شـود، نقطـه کـارا بـه یـک نقطـه 

  ).٢٠٠۴کالدور برخوردار است (ویزل، −) از کارایی هیکسs12,s22یابد و تنها نقطه ( کاهش می
                                                           

1. (Kaldor-Hicks-efficient)  

2. Cardinal utilitu 

3. potential pareto criterion 
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هایی کـه بـا  وضـعیتهیکس این ظرفیت را دارد که تغییـر −شود که کارایی کالدور مالحظه می
وجود کاهش مطلوبیت فرد ویا افرادی متضمن منافعی باشد که مطلوبیت کل را افزایش دهـد کـارا 

  دهد.  هایی باز شود که منافع جامعه و کل را افزایش می تلقی شود و بنابراین راه برای اجرای طرح
ه افراد ارزش یکسان قائـل انتقادی که به معیار کارایی نسبی وارد شده این است که برای رفاه هم

گـذاری  است و افزایش یک واحد رفاه فرد فقیر را مانند یک واحد افزایش رفـاه فـرد ثروتمنـد ارزش
گذاری با قضاوت کلی جامعه متفاوت باشـد و افـزایش  که ممکن است این ارزش کند؛ درحالی می

دانـد. همچنـین، ممکـن برخـی رفاه فرد فقیر را ارزشمندتر از افزایش یک واحد رفاه فرد ثروتمنـد ب
های آینده ارزش بیشتری نسبت به رفـاه نسـل حاضـر قائـل باشـند. درنتیجـه  جوامع برای رفاه نسل

ها  مفهوم کارایی نسبی (یا مطلوبیت کل) بر نظام ارزشی مبتنی است که درآن تغییر رفاه افراد و گروه
اه نداشته باشد، قـادر بـه اسـتفاده از ای قضاوتی در مورد توزیع رف شود. اگر جامعه گذاری می ارزش

مطلوبیت کل نخواهد بود. چنین قضاوتی خود مبتنی بر تعریفـی اسـت کـه آن جامعـه از عـدالت 
  ). ١٣٧۵کند (صدر،  اجتماعی ارائه می

  
  مثابه حداکثرسازی ثروت . کارایی به۵−٣

مطرح شده و مطابق آن هـر  1سازی ثروت اخیرًا برای کارایی معیار دیگری توسط پازنر به نام حداکثر
نوع تغییری در مالکیت منابع یا استفاده از آن به شرطی سودمند است که ثـروت جامعـه را افـزایش 

  ).٢٠٠٩دهد (ماتیس، 
از نظر پازنر ثروت ارزش پولی (دالری) هر چیز در جامعه است. مقدار ثروت برحسـب آنچـه 

شـود. در ایـن صـورت در  بی و محاسـبه میکه مردم برای چیزها حاضر به پرداخت هستند ارزشـیا
سازی چنین ثروتی اسـت، تنهـا ترجیحـاتی کـه توسـط پـول پشـتیبانی  ای که درصدد بیشینه جامعه
شـوند.  توانند حضور داشـته باشـند مالحظـه و محسـوب می شود و به عبارت دیگر در بازار می می

                                                           
1. wealth maximization 
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یزان توانایی فرد برای خرید کاالهـا همین دلیل ثروت به معنای قدرت خرید فرد بوده و نشان از م به
رو افزایش در ثروت به معنای افزایش در توانایی خرید کاالهـا و خـدمات و  و خدمات است. ازاین

  افزایش مطلوبیت است. 
دانـد و از سـوی دیگـر عـدالت را نیـز در  سازی ثروت می پازنر از سویی کارایی را همین بیشینه

نویسد منظورش از عدالت تقریبًا همان معنـای  کند. وی می میراستای همین معنای کارایی معرفی 
طور  مورد نظر رالز است. موضوع اصلی عدالت از نظـر وی، سـاختارهای اساسـی جامعـه، یـا بـه

تر، نحوه برخورد نهادهای اساسی توزیع حقوق و وظـایف و تعیـین تقسـیم مزایـای همکـاری  دقیق
اساسی و اصـول اقتصـادی و ترتیبـات اجتمـاعی  اجتماعی است. از طریق مؤسسات بزرگ، قانون

سازی ثروت برای تـأمین عـدالت  از نظر پازنر کارایی به معنای بیشینه .) ١٩٧١شوند (رالز،  درک می
مثابـه حداکثرسـازی  توانـد به کند. کارایی معیاری برای عدالت نیز هسـت و عـدالت می کفایت می

قواعد حقوقی آنچنان تنظیم شوند که رشد بیشتر در که  ) و درصورتی١٩٨١ثروت دنبال شود (پازنر، 
  شود. ثروت را به دنبال داشته باشند، عدالت نیز حاصل می

توانـد  طورجدی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و می دانان به این دیدگاه امروزه از سوی حقوق
ایی پارتویی براسـاس مثابه بدیلی برای کارایی اقتصاد متعارف تلقی شود. این دیدگاه نیز مانند کار به

تواند در جای خود مورد بررسی، نقد و کنکاش قـرار گیـرد. بنـابراین بـا  هایی نهاده شده که می بنیان
دهی شوند، کارایی نیز  توانند برای رسیدن به مقاصد و اهداف متفاوتی سامان توجه به اینکه منابع می

  تواند متناسب با آن معنای متفاوتی را بپذیرد. می
  

  ارزیابی مفهوم کارایی در منظومه اندیشه اسالمی. ۴

هـا بایـد در  برای اینکه مفهوم کارایی اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد، ضمن اینکه اهـداف و انگیزه
اقتصاد اسالمی تعریف شود به مفهـوم رفـاه، سـعادت و خصوصـیات آن در اقتصـاد اسـالمی نیـز 

  پرداخته شود.
  
  نگرش اسالمی های کارایی در  . بنیان١−۴

هـایی پذیرفتـه شـده اسـت، الزم  ازآنجاکه اساسًا مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف مبتنی بـر ارزش
های اسـالمی آن  شود به بنیان است هنگامی که این مفهوم در چارچوب اقتصاد اسالمی بررسی می

های کارایی در  ه بنیاننیز توجه شود. چون این مقاله بر دیدگاه اسالمی تمرکز دارد و مجال پرداختن ب
شود که مارک بـالگ از فیلسـوفانی اسـت کـه بـر  اقتصاد متعارف نیست، به ذکر این نکته بسنده می
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کید داشته و با لحنی تمسخرآمیز اقتصـادِی صـرف  وجود بنیان های ارزشی و غیراقتصادی کارایی تأ
  دهد.  بودن نظریه کارایی را مورد نقد قرار می

ای از عدم ارتبـاط توزیـع اولیـه حقـوق مالکیـت  ست اگر درک شایسته) معتقد ا٢٠٠٧بالک (
طور درک اینکه خواص مطلوب تعادل رقـابتی پـارتو، یـک  نسبت به تخصیص منابع نهایی و همین

های اقتصادی و نه یک حقیقت درباره دنیای واقعی است وجود داشته باشـد،  حقیقت در مورد مدل
افزاید در اینکه در  باشد. وی می اهمیت و قابل اغماض می بی اسکیزوفرنی فکری برخی اقتصاددانان

کیـدی ارزش تشـریفاتی نظریـه کید کاملی صورت بپذیرد شک دارم؛ زیرا چنین تأ های  این موارد تأ
کند. بسیاری از اقتصـاددانان قلبـًا بـه کارآمـدی بـازار  رسمی در موضوعی مانند اقتصاد را نابود می

خواهند  دانند که اعتقاد مزبور ایدئولوژیک و آزمون نشده است؛ اما نمی میاعتقاد دارند و این را هم 
کننـد کـه خـویش  به ایدئولوژیک بودن آن اعتراف کنند؛ بنابراین آنها به قضـایای ریاضـی تکیـه می

  کند.  شان را تأمین می احترامی
گرفتـه و لـذا اقتصادی را نادیـده −ویکسل نیز معتقد بود کارایی پارتویی واقعیت محیط سیاسی

توانست دفـاعی از  غیرعلمی است. وی دردمند از تالش پارتو بود که دکترینی را گسترش داد که می
  ). ١٩۶٧توزیع موجود ثروت، که براساس نابرابری در ثروت شکل گرفته، باشد (ویکسل، 

مًال تردیدی نیست که رویکرد اسالم به جهان و انسان با رویکرد اقتصاد متعارف (ارتدوکس) کا
هـای اقتصـادی نیـز تفـاوت خواهـد داشـت.  متفاوت است و هدف و نتایج مورد انتظار از فعالیت

ها ممکن است به تفاوت در جایگاه کارایی اقتصادی بینجامد. بدین جهت الزم  بنابراین تفاوت بنیان
  های مفهوم کارایی در نگرش اسالمی مورد توجه قرار گیرد. است برخی بنیان

  
  فاه امری ذهنی؟. الف) ر ٢−۴

تردیدی نیست که رفاه و سعادت امری مرتبط با درک درونی و باطنی است؛ اما این درک با موقعیت 
ارتباط نیست. ایـن شـرایط بـه جایگـاه فـرد نسـبت بـه  کند بی و شرایطی که انسان در آن زندگی می

مند است و باالخره به امور عینی وابسته است. درواقع ذهنیـت انسـان  دیگران، مواهبی که از آن بهره
حال نـوع تلقـی و ذهنیـت  گیرد. درعین براساس آنچه در واقعیت رخ داده و موجود است، شکل می

  گیرد.  فرد از این امور نیز مهم است. بنابراین ذهنیت فرد براساس دو امر شکل می
های فرد از این واقعیات که خود وابسته  برداشت و تلقی اول، آنچه در واقعیت وجود دارد؛ دوم،

بینی عنصـر مهمـی در ایـن مرحلـه از  هایی است کـه مبنـای قضـاوت فـرد هسـتند. واقـع به ارزش
ها تأثیر مهمی بر تصمیمات بعدی فرد دارد. درواقع فـرد براسـاس  های فرد است. این قضاوت تلقی
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ریزی  ابی از موقعیـت فعلـی دارد بـرای آینـده برنامـهآنچه که قضاوت در مورد شرایط حاضر و ارزی
  های غلط او خواهد بود. ای برای تصمیم های اشتباه او پایه کند و قضاوت می

بنابراین، سعادت انسان امری دو وجهی بـوده و از یکـی از دو وجـه، درک و دریافـت بـاطنی و 
  شرایط عینی جدا نیست.

شـود،  سعادت درآخرت هدف از زندگی دانسـته می در نظر اسالم که هم سعادت در دنیا و هم
کید می اند (اعراف،  مندی انسان از آنها خلق شده شود که اگرچه مواهب دنیا برای بهره بر این نکته تأ

بینی مواهب ایـن  ) و با واقع٧(روم،  2اما ذهنیت انسان نباید فریب برخی از ظواهر را بخورد 1)،٣٢
سایش خاطر خود در این جهان و البته فراهم نمودن اسباب سـعادت جهان را ارزیابی کرده و برای آ

  3).۶۴، یونس(در آخرت (فوز) تالش کند 
دستیابی به سعادت ابدی (فوز) در گرو اعمال صالحی است که محدود به زمـان و مکـان و یـا 

  4).١١البروج، جامعه خاصی نیست و برای همه افراد صادق است (
ها لـذت حقیقـی تلقـی  د به عالم ملک و ملکوت ، همه انواع لذتدر رویکرد اسالمی، و اعتقا

گیرند و به همـین سـبب  ها براساس نتایجی که به دنبال دارند مورد ارزیابی قرار می شوند. لذت نمی
شوند در ظاهر لذت بوده و واقعًا الم  جهانی به دلیل اینکه موجب عذاب می  های این برخی از لذت

  و به حکم عقل باید از آنها دوری جست.  5).١٠ باشند (نساء، و رنج می
گیرند؛ اما اوًال بنابراین، لذات (دنیوی و اخروی) براساس درک درونی و حضوری فرد شکل می

شـود؛ یعنـی  بندی آن از سوی خداوند تعیـین می اند و ثانیًا رتبه موجبات آن اموری واقعی و حقیقی
آورد، شکل خواهد  عمال خیر در سرای دیگر به دست میدرک درونی فرد براساس آنچه که با انجام ا

کند. بنابراین، رفاه انسـان  بندی پاداش و نتیجه اعمال انسان را خداوند تعیین می گرفت. میزان و رتبه
  بر پایه اموری عینی و واقعی بوده و عام و فراگیر و قابل مقایسه هستند.

مکن است میـزان رضـایت و مطلـوبیتی در مورد رفاه دنیوی هم همین رویکرد صحیح است. م
                                                           

َم ز . «١ ت اللهِ  َنةَ یُقْل َمْن َحرَّ ْخَرَج  یالَّ
َ
ْزِق  ِمَن  باِت یِّ الطَّ  َو  ِلِعباِدِه  أ ذ َی هِ  ُقْل  الرِّ نْ  اِة یاْلَح  یفِ  آَمُنوا َن یِللَّ  .»ایالدُّ

نْ  اِة یاْلَح  ِمَن  ظاِهًرا ْعَلُموَن یَ . «٢  .»غاِفُلوَن  ُهْم  ْاآلِخَرِة  َعِن  ُهْم  َو  ایالدُّ
نْ  اِة یاْلَح  یفِ   اْلُبْشری َلُهُم «. ٣  ۀمژد آخرت و ایدن یزندگ در ؛»میاْلَعظ اْلَفْوُز  ُهَو  ذِلَک  اللهِ  ِلَکِلماِت  َل یَتْبد ال ْاآلِخَرِة  یفِ  َو  ایالدُّ

 یها وعـده و ها بشـارت در]، فرشـتگان و خداونـد خطاب با آخرت در و ،یوح ۀلیوس به ایدن[در  است، آنان یبرا یاله
 .بزرگ یابیکام است نیا ندارد، راه یرییتغ چیه خداوند

ذ. «4 ْنهاُر  َتْحِتَها ِمْن  یَتْجر َجّناٌت  َلُهْم  الّصاِلحاِت  َعِمُلوا َو  آَمُنوا َن یِإنَّ الَّ
َ
 ستهیشا یکارها که یمؤمنان دیترد  یب ؛»ُر یاْلَکب اْلَفْوُز  ذِلَک  ْاأل

 .بزرگ یابیکام است نیا است، یجار نهرها آن[درختان]  ریز  از که است ییها بهشت آنان یبرا اند، داده انجام
ذ5 ُکُلوَن یَ  َن ی. ِإنَّ الَّ

ْ
ْمواَل  أ

َ
ما ُظْلًما  تامییَ الْ  أ ُکُلوَن یَ  ِإنَّ

ْ
 یسـتمگر بـه را مـانیتی اموال که آنان ًرا؛یَسع ْصَلْوَن یَ َس  َو  ناًرا ُبُطوِنِهْم  یف أ

 .افتاد خواهند فروزان آتش در یزود به و برند یم فرو جهّنم آتش خود شکم در آنها قتیحق در خورند، یم
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برند متفـاوت باشـد؛ امـا امـوری کـه ایـن رضـایت و  مندی گوناگون می که افراد از امکانات و بهره
اند و بدون این امور رضـایتمندی، کـم یـا زیـاد، حاصـل  کنند اموری واقعی مطلوبیت را فراهم می

عتقاد دارند که نیازهـای اساسـی را بـرای رو طرفداران رویکرد نیازها به توزیعی ا نخواهد شد؛ ازاین
دیگرسخن، معتقدند برای اینکه افراد از حداقل مطلوبیت برخـوردار باشـند  همه افراد تأمین کند؛ به

  باید به نیازهای اساسی دسترسی داشته باشند. 
ها براساس دسترسی به اموری  بنابراین بیان صحیح این است که در زندگی اجتماعی رفاه انسان

ترتیب مسئله این است که ساختارها و ترتیبات چگونه باشد تا امکانات  آید. بدین قعی به دست میوا
موجد رفاه توزیع شوند. کارایی براساس اینکه رفاه امری ذهنی است و به دریافـت هـر فـرد وابسـته 

تـی گوید بگذارید افراد براساس این دریافت خود مطلوبیت خود را حداکثر کننـد؛ امـا ح است می
دهد در اختیار فرد قـرار گیـرد و او بـا  برای این امر باید آنچه که موجبات رفاه ذهنی فرد را شکل می

مصرف کاالها و خدماتی به این رفاه دست پیدا کنـد. درحقیقـت بحـث ایـن اسـت کـه چگونـه و 
  براساس چه سازوکاری مواهب اجتماعی توزیع شود؛ چه رفاه ذهنی باشد یا عینی.

  
  شمولی و عمومیت رفاه . ب) جهان٢−۴

شمول بودن معنای  شود عام و جهان جهانی بودن حقیقت سعادت حاصل می  نتیجه دیگری که از دو
های فردی در درک و شهود لـذت  رفاه است؛ البته چنین موضعی به معنای عدم لحاظ برخی تفاوت

انسـان و کسـب فضـائل  و رضای خاطر نیست؛ اما درهرحال مفهوم رضایت خاطری که بـا کمـال
  شمول است. عنوان یک امر مطلوب، عام و جهان شود به حاصل می

  
  ای . ج) رفاه امری جمعی؟/ نگرش اسالمی در قبال فردگرایی ذره٢−۴

در کارایی پارتویی یک نگرش مبنایی برای قضاوت در مورد کارایی نگرش فردگرایانه است. در ایـن 
سـازی در مـورد خـوب و بـد و مطلـوب و  ری و تصمیمگـذا محور قضـاوت و ارزش نگرش انسـان

نامطلوب است و بر همین اساس توزیع مطلوبیت میان افراد مورد مطالعه است و نمودارهای مـورد 
های فردی است؛ امـا بـر مبنـای وجـود حقیقـی جامعـه مصـلحت  استفاده نیز نمایانگر مطلوبیت

جمعی و یا رفاه جامعه مطـرح اسـت.  (مطلوبیت) افزون بر مصلحت و رفاه فردی مصلحت و رفاه
شـود، مـورد پیگیـری قـرار گیـرد و عـواملی کـه  در این صورت باید آنچه که موجب رفاه جامعه می

شود مورد اجتناب قرار گیرد. مصلحت جمعی آن اسـت کـه  موجب تضعیف و فروپاشی جامعه می
صـالح و منـافع فـردی اگرچه در نهایت مصالح فردی را دربـردارد، ولـی لزومـًا از جمـع جبـری م
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آید. تقدم مصالح جامعه بر مصالح فرد به دلیل اشتمال بر اکثریـت نیسـت؛ بلکـه بـه  دست نمی به
  دلیل اهمیت بیشتر در مقایسه با مصالح فردی است. 

با توجه به مطالعات انجام گرفته در مورد جامعه و وجود حقیقی آن در نگرش اسالمی، سعادت 
شود و بخشی از تحقق رفاه اجتماعی به تحقق امـوری  فردی تعریف نمی جامعه صرفًا براساس رفاه

  یابد. وابسته است که به مصالح و رفاه جامعه ارتباط می
توان رابطه رویکردهای مختلف در مورد رفاه را بـا مالحظـه مبـانی فردگرایـی و  اساس می براین
  گرایی با کمک نمودار زیر تشریح نمود: جامعه
  

  
  
  پذیرند؛ گیرند که وجود جامعه را اعتقاد داشته و رفاه جامعه را می کسانی قرار می ١. در ناحیه ١
گیرند که تنها به رفاه جامعه اعتقاد داشته و فردگرا هسـتند. چنـین  کسانی قرار می ٢. در ناحیه ٢

 ای قائل ندارد؛ گزینه
 به رفاه فردی قائلند؛پذیرند و  گیرند که تنها فردگرایی را می کسانی قرار می ٣. در ناحیه ٣
گیرند که هم به وجود جامعه اعتقـاد دارنـد و هـم رفـاه فـردی را  کسانی قرار می ۴. در ناحیه ۴

 پذیرند. می
 اصـالت بر افزون که گیرند می قرار ۴و ١ ناحیه در مسلمان اندیشمندان گفته پیش توضیحات براساس

  .دهند می اهمیت نیز جامعه رفاه به فردی رفاه بر عالوه و دارند اعتقاد نیز جامعه اصالت به فرد
ترین عوامل رفاه اجتمـاعی و اسـتمرار حیـات جامعـه در  مثابه یکی از مهم عدالت اجتماعی به

توانـد در  همین چارچوب مورد بررسی و اعتناست. نسبت عدالت با کارایی و تقدم هریـک نیـز می
  این بستر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
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  عدالت در نگرش اسالمی. اهمیت ٣−۴

های بنیادین در مورد رفاه و بهروزی نوبت به معرفی ابـزار مناسـب بـرای  اکنون و با مالحظه تفاوت
ترین ابزار برای تحقق همه فضـائل فـردی و اجتمـاعی تحقـق  رسد. از نظر اسالم مهم تحقق آن می

ای  کارایی است به جنبـهعدالت در سطح فردی و اجتماعی است. ازآنجاکه بحث فعلی ما در مورد 
  تواند نسبتش با کارایی سنجیده شود.  کنیم که می از عدالت (عدالت اجتماعی) تمرکز پیدا می

  
  . عدالت شرط تحقق رفاه در اندیشه اسالمی١−٣−۴

تردیدی نیست که در هر نظام اقتصادی، اهداف نظام نقش اساسی در ترتیبات و نظم اجزاء و نهادها 
توان ادعا نمـود کـه تمـامی آنهـا مـدعی  های سیاسی و اقتصادِی مطرح، می ه نظامدارد. با نگاهی ب

عنوان هـدف نهـایی تشـکیل دولـت  تعقیب سعادتمندی انسان بوده و بنابراین سعادت انسـان را بـه
ها از سعادت انسان یکسان نیست و همین امر موجب فاصـله  کنند؛ اما تعریف این نظام تعریف می

  یابد. از این تفاوت به تعریف ماهیت انسان ارتباط می ده است. بخش مهمی گرفتن از یکدیگر ش
نظام اقتصادی اسالم نیز با این قید که زیر نظام اسالمی است، دارای اهدافی در راستای تحقـق 

مثابه پلی میان نظام اقتصادی و اهداف نظام  ترتیب اهداف نظام اقتصادی به باشد. بدین نظام کل می
عنوان اهداف میانی  بندی اهداف نظام، اهداف نظام اقتصادی را به شوند. این نوع دسته کل تلقی می

نماید. بر این اساس اگر اساسًا تشکیل جامعـه اسـالمی و نظـام  برای نیل به هدف نهایی معرفی می
ها از  هایی باشد که در سایه نورانی شدن فضای جامعه و وضوح راسـتی کل، به هدف پرورش انسان

). اهداف نظام اقتصادی ١٣٧١دارند (جوادی آملی،  شدن گام بر» الله خلیفة«ها، در راستای  یناپاک
  شود.  نیز در این راستا دنبال می

دلیل اینکـه از منـابع  در مورد اهداف در نظام اقتصادی اسالم نظریات اندیشمندان مسـلمان بـه
این مقالـه  1و مقاالت متعددی ذکر شدهاند تقریبًا یکسان است و در کتب  معتبر یکسانی بهره گرفته

  یابد.  پردازد که به موضوع مقاله ارتباط می تنها تا جایی به موضوع اهداف می
 بـا مسـلمان فـرد یـک اینکـه و اسالمی نگرش در رفاه و سعادت مفهوم به یتطورخالصه با عنا به
 را خود اقتصادی فعالیت اخروی و دنیوی های لذت یا و مصالح یا منافع سرجمع کردن حداکثر انگیزه
 :نمود بندی دسته شرح بدین و سطح سه در توان می نیز را اسالم اقتصادی نظام اهداف دهد، می سامان

                                                           

 ییرضـا)؛ ١٣٨٢( مالـک)؛ ١٣٨٢( انیموسـو )؛ ١٣٨٠( یآبـاد میحک لـکیگ)؛ ١٣٨۶( یآتـان یعـیمثـال ر.ک: رف ی. بـرا١
 ).١٣٨۴( چپرا و) ١٩٩٨( قحف)؛ ١٣٨١( انیموسو )؛ ١٣٨٣(
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های الزم اقتصادی برای تحقق رفاه عمومی کـه بـا حداکثرسـازی  زمینه :غایی یا ی. هدف عال١
  آید؛ سرجمع منافع به دست می

عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی، بارور کردن اسـتعدادهای طبیعـت بـرای  :یانی. اهداف م٢
  تأمین نیازها و رفاه بشر؛

  ). ١٣٨۶(رفیعی آتانی،  یاتی. اهداف عمل٣
 بـرای ابـزاری درواقع و است اسالم اقتصادی نظام میانی اهداف جمله از اقتصادی عدالت ین،بنابرا
  .است جامعه و فرد اخروی و دنیوی منافع حداکثری سرجمع یا و سعادت رفاه، که عالی هدف تحقق

این رویکرد به عدالت که مبنای این مقاله در بررسی کارایی نیز هست توسط دالیل متعدد نقلی 
مثابه یگانه پایه و اساس برای نیل به هدف غـایی مـورد  شود. در این ادله عدالت به و عقلی تأیید می

کید قرار گرفته است. گویا در شرای ط ظالمانه پویایی حیات فردی و اجتماعی انسان مختل شده و تأ
کنـد. در ایـن نگـرش در منـابع  تنها در بستر عدالت فضائل فردی و جمعی امکان تحقق پیـدا مـی

و عمران  )٣٠٨، ٣٠٧، ح١٣، ص١، ج١٣۶۶آمدی، ( 1اسالمی، عدالت زنده بودن را به همراه دارد
) و موجب پایـداری نظـام ٩۵۴٣، ش۶٨، ص۶ج، (همان 2نظیر مبتنی بر عدالت است و آبادی بی

و همچنین موجب پیـروی از سـنت و  4است. با عدالت زندگی مردم قوام یافته 3اجتماعی و سیاسی
)، و بـا ۶۵٩۶، ش۴٠٣، ص۴، ج١٣٧٣(آمـدی، 5هاست روش الهی و استحکام و پایداری دولت
). و برکات فزاینده ۴٢١۵، ش٢٠۶، ص٣(آمدی، ج 6یابد حاکمیت عدالت زندگی مردم سامان می

در این صورت همـه درآمـدهای کـافی  ).۴٢١١، ش٢٠۵، ص٣،ج١٣٧٣آمدی،( 7دارد را به دنبال
گردنـد؛ چنانچـه در روایتـی از امـام موسـی  و شـادکام مـی 8نیاز برای زندگی آبرومندانه داشته و بی
ترتیب از  بـدین ).  ١۴٣٠، ١الکلینـی، ج( 9تر از عسل دانسته شـده کاظمعلیه السالمعدالت شیرین

ای برای پایـداری و  ها و نهادهای اجتماعی است و هر جامعه بدیل بنیان نظر اسالم عدالت معیار بی
 شکوفایی باید براساس عدالت شکل بگیرد.

                                                           
 .َممحاةٌ  اْلَجْوُر  اةٌ ی. الَعدُل َح ١
 ِمُرِت البالْد بمثل العدل.. ما عُ ٢
 العدل االقتداُء بسنة الله و ثبات الدول. ی. ف٣
 .الوالة جمال و ةی. العدل قوام الرع4
 العدل االقتداُء بسنة الله و ثبات الدول. ی. ف5
 .ةی. بالعدل َتْصَلح الرع6
 . بالعدل تتضاعف البرکات.٧
 الناس السَتغَنوا. ی. لو ُعِدَل ف٨
 إن العدل أحلی من العسل.. ٩
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 اولیـه، مـواد کـار، یـروی(ن معین تولیدی منابع از استفاده مؤثرترین معنای به کارایی که یریماگر بپذ
. دانسـت مـؤثرترین واژه تبیـین در را ها دیـدگاه میـان افتراق نقطه توان می آنگاه است،...) و آالت ماشین
 نیـز اسـتفاده مؤثرترین رساند می هدفمان به نحو بهترین به را ما منابع از استفاده نوع کدام اینکه براساس

  .دارد را نقش بیشترین کارایی معنای در آن به دستیابی چگونگی و هدف صورت این در. شود می معنا
و  1)٢۵اما شرط رسیدن به هدف نهـایی، اقامـه قسـط و عـدالت در جامعـه اسـت (الحدیـد، 

شود عدالت بستر همه فضائل است. با اقامه عـدالت منـابع و مواهـب میـان همـه  رو گفته می ازاین
  شود که امکان حرکت به سوی هدف فراهم شود. ای توزیع می گونه مردم به

ای بـرای سـاختارهای اجتمـاعی اسـت، کـارایی در  المی که عدالت اساس و پایـهدر تصور اس
بخش عدالتی که در درون سـاختارها  شود و بنابراین هر فعالیت تحکیم راستای این ساختار معنا می

تواند برای رسیدن به کارایی ارزیابی شود؛ به عبارت دیگـر عادالنـه  روابط اجتماعی انجام شود، می
، شرط الزم برای کارایی است؛ البته بنابر این معنا که عـدالت قـرار دادن هرچیـزی بـه بودن فعالیت

های تمامًا عادالنه هم هست. در این نگرش که کارایی به  جای خود است، کارایی محصول فعالیت
معنای مؤثرترین استفاده از همه منابع و امکانات برای رسیدن به عدالت است، کـارایی در اقتصـاد 

ی تفاوت ماهوی با کارایی در اقتصاد متعارف خواهد داشت. این رویکرد به کارایی با اندیشه اسالم
مند همه اجـزا و منـابع  مند به اقتصاد اسالمی کامًال سازگار است؛ زیرا در تفکر نظام و رویکرد نظام

بـر آن پایـه باید در راستای نیل به هدف سامان یابند و به عبارت دیگر ساختار و ترتیبات اجتمـاعی 
قرار داده شود. در این حالت، تنافی و یا تعارضـی میـان عـدالت و کـارایی معنـا نـدارد. همچنـین، 
تخصیص کارای منابع به معنای تخصیص عادالنه منابع خواهد بود و در این صورت عدالت امـری 

  باشد. پسینی نسبت به کارایی نبوده و مقدم بر کارایی و مقوم معنای کارایی می
بر استفاده صحیح از منـابع، عـدم معطلـی و یـا  الزم به ذکر این است که در کارایی افزون نکته

تـوان در معنـای  هدررفت منابع نیز وجود دارد. در اندیشه اسالمی این جنبه از مفهوم کـارایی را می
هـای الهـی، و بـه تعبیـر  شکر مالحظه کرد. شکر در فرهنگ اسالمی به معنای این است که نعمت

صادی منابع تولید کاالها و خدمات، در راهی مورد استفاده قرار گیرند کـه بـه خـاطر آن آفریـده اقت
  عاطل نمانده و اتالف نشوند.  ) و یا١٣٩١های دیگر استفاده نشده (مطهری،  اند و در راه شده

                                                           
ْرَسْلنا ُرُسَلنا ِباْلبَ ١

َ
ناِت . َلَقْد أ ْنَزْلنا َو  یِّ

َ
ْنَزْلَنا َو  ِباْلِقْسِط  الّناُس  ِلَیُقوَم  اْلمیزاَن  َو  اْلِکتاَب  َمَعُهُم  أ

َ
ٌس  فیهِ  اْلَحدیَد  أ

ْ
 ِللّناِس  َمناِفُع  َو  َشدیٌد  َبأ

 کتـاب آنهـا بـا و فرسـتادیم، روشـن دالیـل بـا را خود رسوالن ما َعزیٌز؛ َقِویُّ  اللهَ  ِإنَّ  ِباْلَغْیِب  ُرُسَلهُ  َو  َیْنُصُرهُ  َمْن  اللهُ  ِلَیْعَلَم  َو 
 کردیم نازل را آهن و کنند عدالت به قیام مردم تا کردیم نازل) عادالنه ینحّق از باطل و قوان یی(شناسا میزان و) ی(آسمان

 او آنکـه بی کنـد می یاری را رسوالنش و او کسی چه بداند خداوند تا است، مردم برای منافعی و شدید نیروی آن در که
 .است ناپذیر شکست و قّوی خداوند ببینند؛ را
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اکنون در نظر آوریم که در نگرش اسالم همه چیز در جایگاه خـود بایـد قـرار گیـرد تـا عـدالت 
های نادرسـت تلقـی  هایی که با عدالت ناسازگارند استفاده برقرار شود. به عبارت دیگر انواع استفاده

بر اینکه باید از همه منابع و امکانات بایـد اسـتفاده کـرد و هـیچ فرصـت و  شوند. بنابراین افزون می
باشـد. در ایـن  امکانی را مهمل قرار نداد، استفاده از منابع نیـز بایـد در چـارچوب تـأمین عـدالت

در این نوع نگرش، آن نوع از عمران و آبـادی  صورت رشد و پیشرفت همگام با عدالت خواهد بود.
  ). ٩پایدار نخواهد ماند که مبتنی بر عدالت نباشد (روم، 

  
  . رشِد پایدار و کارایی ۴−۴

از منابع موجود  در رویکرد اسالمی، کارایی تنها به حداکثرسازی تولید کاالها و خدمات با استفاده
کنـد. در ایـن نگـرش رشـد و رفـاه ناشـی از  معطوف نیست و صرفًا رشد اقتصـادی را دنبـال نمـی

حداکثرسازی تولید در صورتی پایدار خواهد بود که مبتنی بر شرایط عادالنه به دست آیـد. در نظـر 
از سوره  ٩. آیه تواند پایدار باشد و به همین دلیل مطلوب هم نیست اسالم رشد اقتصادی صرف نمی

اند که عمران و آبادی و قدرتشان بیشتر بـوده  دهد که پیش از اینها کسانی بوده شریفه روم هشدار می
  1اند. شان از بین رفته خاطر ظلم است؛ اما نتوانستند مانع نابودی خود شوند و به

شـان بـیش از  کند جوامعی که دارای عمران و آبادی بودند و قـدرت اقتصـادی این آیات بیان می
تردید این آیات درصدد تخطئـه  اند. بی اند، نابود شده دیگران بوده اما دچار کفر و در نتیجه ظلم بوده

کننده این نکته مهم است که عمران و آبادی بـدون عـدالت واقعـی  عمران و آبادی نیست، بلکه بیان
توانـد  کاال و خـدماتی مـی ترتیب پیشرفت اقتصادی و رشد تولید کند. بدین پایداری را تضمین نمی

  رفاه پایدار را به همراه داشته باشد که بر پایه عدالت شکل گرفته باشد.
 

  . کمیابی در اقتصاد اسالمی۴−۵

با تبیینی که از موقعیت عدالت در نظام حیات اجتماعی انسان ارائه شد به بیانی سـازگار از مشـکل 
توان دست یافت. براساس رویکرد یادشـده  اساسی در اقتصاد از دیدگاه اسالم و موضوع کمیابی می

هـای ای برای ترتیبات اقتصادی در سطح جامعه و مبنـایی بـرای سـاختارهای و نهاد که عدالت پایه
                                                           

َوَلْم ١
َ
ْرِض  ِفی َیسیُروا. أ

َ
ذیَن  عاِقَبةُ  کاَن  َکْیَف  َفَیْنُظُروا ْاأل َشدَّ  کاُنوا َقْبِلِهْم  ِمْن  الَّ

َ
ةً  ِمْنُهْم  أ ثاُروا َو  ُقوَّ

َ
ْرَض  أ

َ
ْکَثـَر  َعَمُروها َو  ْاأل

َ
 ِمّمـا أ

ناِت  ُرُسُلُهْم  جاَءْتُهْم  َو  َعَمُروها ْنُفَسُهْم  کاُنوا لِکْن  َو  ِلَیْظِلَمُهْم  اللهُ  کاَن  َفما ِباْلَبیِّ
َ
 ببیننـد تـا اند  نگردیده زمین در آیا. َیْظِلُموَن  أ

 و کردنـد رو و زیـر را زمین و بودند ایشان از نیرومندتر بس آنها. است بوده چگونه بودند آنان از پیش که کسانی فرجام
 که نبود آن بر خدا بنابراین آوردند؛ برایشان آشکار دالیل پیامبرانشان و ساختند آباد را آن کردند آبادش آنها آنچه از بیش
 .کردند می ستم خود بر خودشان لیکن کند؛ ستم ایشان بر
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جامعه باشد، سؤال اساسی اقتصاد این خواهد بود که ساختارها چگونه باید باشند تا توزیع مواهـب 
ها و کاالها و خدمات در جامعه عادالنه باشد. در این صورت نـه تنهـا توزیـع  و امکانات و فرصت

  مجدد بلکه مرحله تولید پیش از تولید نیز مشمول سؤال خواهد بود.
مه از تفکر که حداکثرسازی مطلوبیت مبتنی بر تمنیات موضـوعیت نـدارد، در این فضا و منظو

کمیابی منابع نیز برای تأمین چنان مطلوبیتی جایگاهی ندارد. در نگرش اسـالم بـا وجـود عـدالت 
تمامی نیازهای انسان برای دستیابی به اهدافش تأمین خواهد شد. در ایـن نگـرش خداونـد حکـیم 

نسان و جهان هدفی را منظور داشته، تمامی مقدمات و نیازهای انسـان را که برای خلقت ا گونه همان
  برای رسیدن به هدف مزبور را نیز فراهم کرده است. 

) معتقد است در نظر اسالم منشأ و ریشـه مشـکل اساسـی در ١٣٨٢در این زمینه شهید صدر (
 ٣٣این مورد، به آیات  مسائل اقتصادی خود انسان، نه طبیعت و نه چگونگی تولید است. ایشان در

کنـد کـه رزق و روزی  کند که در این آیات خداوند بیان مـی سوره شریفه ابراهیم استدالل می ٣۵تا 
هـا  انسان را از طریق مخلوقاتش فراهم کرده و از هرچه انسان بخواهد به او داده است و ایـن نعمت

   1ها نیستند. قدر زیادند که قابل محاسبه برای انسان آن
  

  . رابطه ماهیت نیاز و سعادت و رفاه ١−۴−۵
 اساسـی مشـکل کـه است منطقی کند، می تعریف آز و حرص و درونی تمنیات با را انسان که ینشیدر ب

 امـا شود؛ تعریف مشکل این حل راستای در کارایی و بوده تمنیات آن ارضای برای منابع کمیابی اقتصاد
 اساسـی مشـکل شود می تعریف تکامل طریق پیمایش و اخالقی کماالت با انسان که اسالمی بینش در

  .شود یآن جستجو م  به مربوط نیازهای دیگر عبارت به و مزبور تکامِل  لوازم حوزه در اقتصاد
ها بـا انتخـاب صـحیح  دهد کـه همـه انسـان نشان می 2از سوره مبارکه بروج ١١آیاتی مانند آیه 

داللت استلزامی چنین امری این است که عوامـل  توانند به باالترین مراتب سعادت دست یابند. می
داللت بر  3سوره یونس ۶۴و منابع نیل به سعادت و آخرت کمیاب نباشد. همچنین، آیاتی مانند آیه 

جهـانی نیـز  این دارد که امکان نیل به سعادت به حیات اخروی منحصر نیست و شامل زنـدگی این
  ا هم به باالترین مراتب سعادت دست یابد. تواند در دنی شود. از نظر اسالم انسان می می

                                                           
ذ١ َر لَ  ی. اللُه الَّ َمراِت ِرْزًقا َلُکْم َو َسخَّ ْخَرَج ِبِه ِمَن الثَّ

َ
ماِء ماًء َفأ ْنَزَل ِمَن السَّ

َ
ْرَض َو أ

َ
ماواِت َو ْاأل  یفِ  َی ِلَتْجرِ ُکُم اْلُفْلَک َخَلَق السَّ

ْمَس َو اْلَقَمَر داِئبَ  َر َلُکُم الشَّ ْنهاَر*َو َسخَّ
َ
َر َلُکُم ْاأل ْمِرِه َو َسخَّ

َ
َر  َو  ْیِن اْلَبْحِر ِبأ ْیـَل  َلُکـُم  َسخَّ هـاَر  َو  اللَّ َو آتـاُکْم ِمـْن ُکـلِّ مـا  *النَّ

وا ِنْعَمَت اللِه ال ُتْحُصوها ِإنَّ  ْلُتُموُه َو ِإْن َتُعدُّ
َ
 ْاِإلْنساَن َلَظُلوٌم َکّفاٌر.َسأ

ذ٢ ْنهاُر  َتْحِتَها ِمْن  َتْجری َجّناٌت  َلُهْم  الّصاِلحاِت  َعِمُلوا َو  آَمُنوا یَن . ِإنَّ الَّ
َ
 .اْلَکبیُر  اْلَفْوُز  ذِلَک  ْاأل

ْنیا یاِة اْلَح  یفِ   . َلُهُم اْلُبْشری٣  .اْلَعظیُم  اْلَفْوُز  َو ُه  ذِلَک  اللهِ  ِلَکِلماِت  َتْبدیَل  ال ْاآلِخَرِة  ِفی َو  الدُّ
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کید بر تعریف و ارضای نیازها در راستای دستیابی انسان به کمال برخاسـته از اعتقـاد  توجه و تأ
به هدفمندی آفرینش انسان و جهان است. در این چارچوب صرف وجود نیاز، باید همراه با امکـان 

ناسازگار اسـت. عـدالت اجتمـاعی در اسـالم بـا تأمین باشد، وگرنه با حکمت خالق حکیم و توانا 
  شود. ها و عدم ترجیح برخی بر برخی دیگر تعریف می ارضای این نیازها برای همه انسان

شود و  ترتیب کمیابی منابع برای تأمین نیازهایی که در راستای کمال انسان هستند انکار می بدین
تلقی شود. مشـکل اساسـی اقتصـاد در ایـن  تواند مشکل اساسی اقتصاد رو کمیابی منابع نمی ازین

ها، به هزینه افراط برخی دیگر در تأمین نیازهای صـحیح و ناصـحیح  است که نیازهای برخی انسان
شود. در چنین حالتی هر دو طرف، محروم و مستغنی، از حرکـت تکـاملی محـروم  نادیده گرفته می

این انسان فرصت و امکانات را با ظلم و  بنابراین،کند.  مانند و جامعه به سوی سقوط حرکت می می
دهد؛ فرصت و امکاناتی که خداوند در اختیار او قرار داده است. پـس دو  جور و کفران از دست می

اش و کفران نعمت الهـی  سبب اصلی برای مشکالت اقتصادی انسان، ظلم انسان در زندگی عملی
درست، و کفران نعمت در اهمال در عمران و های نا اما ظلم انسان در زمینه اقتصاد در توزیعاست؛ 

  یابد. آبادی طبیعت و عدم استفاده صحیح از منابع تجلی می
بـرد و  که در ارتباطات اجتماعی ظلم در توزیـع را از بـین می در نظر شهید صدر اسالم درحالی

در حـوزه کند، مشکل حقیقـی  های انسان را برای استفاده از طبیعت و آبادسازی آن مهیا می ظرفیت
برد. اسالم محو ظلم را از طریق آنچه که در مسائل توزیع و تداول ثـروت ارائـه  اقتصاد را از بین می

کنـد کـه در  کند و کفران در نعمت را از طریق مفاهیم و احکامی مرتفـع می کرده است مدیریت می
  مورد تولید وضع کرده است. 

راسـتا مـورد  ستفاده صحیح از منابع، در یکترتیب این دو موضوع، محو ظلم در توزیع و ا بدین
بر اینکـه حـاوی معنـای عـدم اتـالف و یـا  توجه هستند. در حقیقت استفاده صحیح از منابع افزون

اهمال منابع است مشتمل بر معنای استفاده در جهت برقراری عدالت هم هست. بنابراین، استفاده 
شود و هرگونه تخصـیص  حیح از منابع تلقی میاز منابع تنها براساس دستیابی به عدالت استفاده ص

  منابع بدون در نظر گرفتن توزیع عادالنه کفران نعمت الهی است. 
سازی کارایی اقتصـادی در معنـایی همسـان بـا  هایی که برای اسالمی نتیجه این است که تالش

توجه کـافی  معنای آن در اقتصاد متعارف صورت گرفته از آن جهت کافی نیست که به مبانی کارایی
  صورت نگرفته است.
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  . نگاه پایانی به کمیابی٢−۴−۵
گرایی لزومـًا مشـکل  در پایان توجه به این نکته الزم است کـه همـه رویکردهـای بـدیل مطلوبیـت

کنند و ممکن است این رویکردهـا بـا اعتقـاد بـه  گرایان تعریف نمی اساسی را متفاوت از مطلوبیت
  اساسی اقتصاد است نظریات خویش را ارائه کرده باشند.اینکه کمیابی منابع مشکل 

منـابع  یـابیکم یـارا  یاند، مشکل اساسـ شده ییشناسا یانگرا فرارفاه عنوان به که یان،گرا یرکاراییغ
 گرا مطلوبیت فردگرایند که یکنند. دسته اول ممکن است درحال می معرفی آن غیر در را مشکل یادانند   یم

 در. کننـد ینمـ انکـار زین را یربازاریغ یابزارها اما ستند؛ین مطلق طور به بازار یناف افراد نینباشند. ا
 یارهـایمع ییگرا تیـمطلوب یجا بـه افراد رفاه نیتأم یبرا منابع، یابیکم به اعتقاد با دسته، نیا نگاه
) moderate scarcity( افتـهی لیتعـد یابیـکم بـه نکهیا با رالز مثالً . شود گرفته کار به دیبا یگرید

) و بنـابراین ١٢٨، ٢٠٠۵کنـد ( اما آن را در زمره شرایط و موجبـات عـدالت ذکـر مـی اعتقاد دارد؛
  بیند.  عدالت را در ادامه وجود کمیابی می

جای  شود که مشکل اساسـی را بـه دسته دوم بنابر مطالب پیشین شامل اقتصاددانان مسلمان می
ت بر همه حاالت تولید، قبل، هنگام و بعد از تولید بایـد کمیابی توزیع معرفی کرده و معتقدند عدال

  توان در شکل زیر نشان داد. های موجود در این زمینه را می حاکم باشد. مجموعه دیدگاه
  

  
  

گرایـانی نظیـر رالـز  گرایان، ناحیه سه متعلـق بـه فرارفـاه گرایان یا رفاه ناحیه یک متعلق به کارایی
ای  گیرند. در ناحیه دو مکتب شناخته شده اندیشمندان مسلمان قرار میاست، ناحیه چهار متعلق به 

  گیرد. قرار نمی
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  . تخصیص منابع و جامعه۴−۶

های قبلی مقاله دیدگاه اسالمی اهمیت رفاه جمعی و تقدم آن بر رفاه فردی مورد اشاره قرار  در بخش
دی متناسـب انتخـاب گرفت. هریک از دو دیدگاه یادشـده در مـورد تخصـیص منـابع نیـز رویکـر

گیـرد و در  یابی اجتمـاعی صـورت می گرا تخصیص منابع براساس بهینـه کنند. در دیدگاه جامعه می
یابی ترجیحات فردی است. اگر مطلوبیت صرفًا فـردی دانسـته نشـود  دیدگاه فردگرایی اساس بهینه

  آید مطلوبیت دو فرد نخواهد بود.  فضایی که در آن کارایی به نمایش درمی
گرایان آمـد  گرایان و تساوی نابراین آنچه که در مورد تابع رفاه اجتماعی و توابع رالز و مطلوبیتب

چندان معنایی نخواهد داشت. در دیدگاه اسالم که فرد و جامعـه هـر دو دارای هویـت هسـتند هـم 
 های فردی و هم بهینه جمعی، اولویت بهینه جمعی، دارای اهمیت هستند. تخصـیص منـابع، بهینه

کند. این ویژگی  دهد و بر همین اساس به هر دو جنبه توجه می نیازهای فردی و جمعی را پوشش می
ای برای استخدام اقتصاد مختلط و وجود مالکیت دولتی در کنار مالکیت خصوصی اسـت.  پشتوانه

سـازی مکاتـب  های آن بـا تصمیم همچنین، نحوه تخصیص منابع برای تأمین رفاه جمعی و تفاوت
  ای دیگر باشد. تواند محور مقاله را نظیر انتخاب عمومی میفردگ

 
 گیری نتیجه

ها به اهداف از زندگی  زندگی اجتماعی بدون حاکمیت ترتیبات و نظمی که متضمن دستیابی انسان
اجتماعی باشد ممکن نیست. اصول و قواعـدی کـه ماهیـت ایـن ترتیبـات و سـازمان اجتمـاعی را 

  تواند غایت و منتهای ترتیبات مورد نظر را نادیده بینگارد.  دهد نمی تشکیل می
داری، کـارایی ابـزاری بـرای  در نگرش اقتصادی دوره اخیر تمدن مغرب زمین مبتنی بر سـرمایه

رشد و تولیـد هرچـه بیشـتر کاالهـا و خـدمات بـا اسـتفاده از امکانـات محـدود و کمیـاب بـرای 
های نگـرش مزبـور انسـان براسـاس  سان است. بنیانشمار ان پاسخگویی تا حد ممکن نیازهای بی

جهانی است و لذت و   اصالت به تمایالت درونی قابل درکش شناسایی شده که مالزم با زندگی این
سـازی  شود. در ایـن صـورت حداکثر خوشی و رفاه و سعادت او با تکیه بر این تمایالت تعریف می

ام اقتصادی و کارایی ابزاری اصیل برای نیل بـه شود هدف نظ مطلوبیتی که از رشد تولید حاصل می
  شود. آن است. در نتیجه عدالت در سایه تحقق کارایی و مترتب بر آن تعریف می

الشـعاع مطلوبیـت  داند کـه تحت تر از آن می تر و مهم در دیدگاهی که از سویی عدالت را رفیع
شناسد،  ه اهدافش را نیز به رسمیت میقرار گیرد و از سوی دیگر کمیابی منابع برای دستیابی انسان ب

تواند با کارایی معارضه کند و در مواردی مانند کاالهای اساسی و اولیه حتی بـر کـارایی  عدالت می
  تقدم یابد. 
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بر اینکه عدالت از چنان رفعتی برخوردار است که در سایه مطلوبیت و  در دیدگاه اسالمی افزون
یابی تخصیص منـابع قـرار  ایی که در اقتصاد متعارف اساس بهینهگیرد کمیابی به معن کارایی قرار می

  گیرد نیز مورد انکار است. می
اعتقاد به هدفمندی آفـرینش انسـان و جهـان متضـمن تعریـف نیـاز و ارضـای آن در راسـتای 
دستیابی انسان به کمال و سعادت متناسب با جنبه الهی وی است. در ایـن صـورت صـرف وجـود 

با امکان تأمین باشد، وگرنه با حکمت خالق حکیم و توانا ناسازگار اسـت. عـدالت  نیاز، باید همراه
ها و عدم تـرجیح برخـی بـر برخـی دیگـر  اجتماعی در اسالم با ارضای این نیازها برای همه انسان

رو کمیابی منابع برای تأمین نیازهایی که در راستای کمال انسان هستند وجود  شود. ازاین تعریف می
  تواند مشکل اساسی اقتصاد تلقی شود.  و نمی نداشته

ها به هزینه افراط برخی دیگر در تأمین  مشکل اساسی اقتصاد این است که نیازهای برخی انسان
شود. در چنین حالتی هر دو طرف، محروم و مسـتغنی،  نیازهای صحیح و ناصحیح نادیده گرفته می

کـه خداونـد با ظلم و جور و کفران ضایع کرده ا مانند. انسان منابعی ر از حرکت تکاملی محروم می
های  ظلم انسان در زمینه اقتصاد در توزیعاست. اش در اختیار او قرار داده  برای رفع نیازهای حقیقی

نادرست و کفران نعمت در اینکه در عمران و آبادی طبیعت اهمال کرده و منابع را به درستی استفاده 
  کند. نکرده تجلی پیدا می

ترتیب عدالت شرط حتمی تأمین نیازهای حقیقی انسان برای نیل به سعادت بوده و یگانـه  بدین
معبر و مدخل به هر فضیلت و هدفی در جامعه اسالمی است. در نتیجه بهترین و مؤثرترین استفاده 

توان  از امکانات و عوامل موجود نیز باید در راستای تحقق عدالت در جامعه تعریف شود. اکنون می
ای بـرای تحقـق عـدالت در  مورد نسبت کارایی و عدالت با صراحت مدعی شد که کارایی شیوه در

  باشد.  جامعه است و اگرچه در تحقق مقدم بر عدالت است، اما در رتبه مؤخر از عدالت می
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، ین محمـد خوانسـاریشرح جمال الدغررالحکم و درر الکلم، )، ١٣٧٣، عبدالواحد (یآمد .١
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