
 بنام خداوند بخشنده مهربان

توسعه علمی،  که استرسیده  جائیبه  سرمایه داری جهان، کشورهای پیشرفتهدر دادخواهی و دادگستری  آمیزهای مسالمت راه وجود دموکراسی و با

 !ودش می ختم جهانان ثروتمنداز  قلیلی به نفع درصد درآمددن ثروت و قطبی شبه خدمات  وکاال  جهانی تجارت و یتولید روابط ،اتوماسیون ،تکنولوژی

 تاسی عوامل تولید رشد و پویائایجاد  درناتوانی نظام سرمایه داری  بیانگربیکاری در جهان  رشدفقر و محرومیت و افزایش قطبی شدن ثروت و درآمد، 

 !توان رفع فقر و محرومیت را ندارد داری سرمایهنظام  ؛حال توسعهرشد جمعیت کشورهای درو  ، افزایش بیکاریبا توجه به قطبی شدن ثروت و درآمد

 ستا نواندیشی اسالمی توسعه انعاز مو ؛قرآن، سنت پیامبر، احادیث و روایات از اجتهاد پویادربنیادگرائی، سنت گرائی ... امثال داعش  ضعف انعکاس

 ،(خیریهامور تمرکز بر ) ... اخوان المسلمین مصر امثالحوزه اقتصادی با  (خیریهامور  در )از جملهدولتی تعاون شورائی  نظام غیراقتصادی  حوزهتفاوت 

 (wholesale cooperative societies & consumers’ cooperative societies) است کاال و خدماتمصرف  تولید واشتغال زای تعاونی های  ایجاد

 محرومان نازل شده اند دردبرای تسکین  فقط...  نیازمندانتوجه به ایتام، است یا آیات قرآن درباره بذل  ممکن یاسالم جوامعآیا رفع فقر و محرومیت از 

 :تندهسمفاهیم مغفول مانده قرآن تراضی، شورا، تعاون، همبستگی، شایستگی، تدبیر، رقابت )در امور خیر( ...  ؛مبانی اندیشه اقتصادی سازگار با اسالم

 ال تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال (561انعام ) (الهی آزمون شروو هوالذى جعلکم خالئف االرض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما اتیکم )

  (922بقره )( است خانوادهتراضی، شُورا و تعاون  منشاء)و تَشاوُر  منهمافان ارادا فصاالً عن تراض  (92نسا )( تراضیتجارة عن تراض منکم ) ان تکون

 الذینیصدون عن سبیل اهلل وو الرهبان لیاکلون امول الناس بالبطلوان کثیرا من االحبارالذین آمنوا  ایها یا ... رهبانهم اربابا من دون اهللاتخذوا احبارهم و

تلك الداراالخره نجعلها للذین  (23و  25)توبه  (شرک و باطل خوردن اموال مردم) یکنزون الذهب و الفضه و ال ینفقونها فى سبیل اهلل فبشرهم بعذاب الیم

  من أحیاها فکأنمااالرض فکأنما قتل الناس جمیعا و من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فىأنه  (32قصص ) (طلبی برتری مجازات)ال یریدون علوا فى االرض 

 (33)مائده  (در امور خیر رقابت) فاستبقوا الخیرات لیبلوکم فى ما اتاکم و لکن واحدةو لو شاء اهلل لجعلکم أمة  (29مائده ) (همبستگیأحیا الناس جمیعا )

 :طرفه(سخریاً )استخدام و خدمت یك به جای  تعاون )خدمت و استخدام متقابل(از  رضا داوری اردکانیاستاد  و مرحوم عالمه طباطبائی استفادهنقدی بر 

 همرفعنا بعضو  و قـالوا لو ال نـزل هـذا القـران عـلى رجـل مـن القـریـتـیـن عظیم اهم یقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بینهم معیشتهم فى الحیوه الدنیا

 (25-9زخرف )( و رحمت ربك خیرمـمـا یـجمعون ؛ استخدام یك طرفه برای خدمت یك طرفهشده مسخرفوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریاً )

 ندخود را شایسته نزول قران هم می دید نداداره می کردامور اقتصادی، اجتماعی ... را  دن بردگان و زیردستانبا مسخر کر رجال بزرگ مکه و طائفچون 

 (92لقمان ) (؟انسانبرای  تسخیر انسان یا ،برای انسان جهانتسخیر ) باطنه اسبغ علیکم نعمه ظاهره و ما فى االرض و فى السموت و ان اهلل سخرلکم ما

 !(اًسخری) برده فاقد اختیار نه است انسان آزاد و مختار ،تعاونشرط تعاون )خدمت و استخدام متقابل( با سخریاً )استخدام و خدمت یك طرفه( یکی نیست! 

دن بواست! مسخر  تعاون ارباببا  هم خرید(عنوان حیوان و بنده زر بهکنیز ) غالم و رابطه ،دن()نه مسخر ش باشد تعاون انسانبا  اهلی وانحیرابطه اگر 

 آفریده نشده اند نیزدلیل سوء استفاده ما مثالً از محیط زیست شود چه رسد به انسان های به بردگی کشیده شده که مسخر نباید هم آسمان ها و زمین 

 دولتی تعاون شورائی نظام غیر) خلیفه اهللانسان  یاستعال

  خودآگاهی  (رقابتی تعاونی و اقتصادنهادهای نهادهای شورائی،  شامل

 

 و قدرتتمرکز  ؛تمرکز ثروت) طغیان و استغناء، استکبار

 (طغیانو  قدرت پرستی ؛انحصار طلبی و برتری /استکبار

 . . .تجارة عن تراض منکم  ال تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال ان تکون ⁕

 و لو ان اهل القرى امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء واالرض ⁕⁕

 (963بقره ) واسع علیم اللّه و اللّه یعدکم مغفره منه و فضال و. . . 

 (92 ءنسا) ظلما فسوف نصلیه نارا یفعل ذلك عدونا ومن  و

 (26اعراف و لکن کذبوا فاخذنهم بما کانوا یکسبون ). . . 

  . . . الشیطن یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء ⁕⁕⁕
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