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  جايگاه دولت در اقتصاد از ديدگاه اسالم
  ١سيدعّباس موسويان

  چكيده
  يكى از مباحث مهم در هر نظام اجتماعى، تبيين نقش و جايگاه دولت در عرصه

اليهاى اخير، ابعاد متفكّران مسلمان از ديرزمان، به ويژه در دهه. هاى اقتصادى است تفع  
  قرآن و(اين مقاله كه با استفاده از متون دينى . اند گوناگون اين موضوع را بررسى كرده

  و انديشه دانشمندان مسلمان تهيه شده، نخست مبانى نظرى دخالت دولت را) احاديث
  گرا و هاى اسالم بدون حضور دولت هدف هد كه اجراى آموزهد بررسى كرده، نشان مى

  گرا ممكن نيست؛ سپس به بررسى اهداف دولت در اقتصاد اسالمى پرداخته، ارزش
  هاى توسعه رفاه، توسعه معنويات، برپايى عدالت و قدرت اقتصادى جامعه اسالمى هدف

   اهداف را تبيينپس از آن، وظايف دولت در تحقّق اين. شمارد را غايات دولت مى
  ريزى براى اشتغال، تأمين اجتماعى، توازن اقتصادى، ها، برنامه ترين آن كند كه مهم مى

  هاى خاص اقتصادى است و در بخش پايانى، تثبيت ارزش واقعى پول و تصدى فعاليت
  .دهد منابع مالى و اختيارات قانونى دولت در عرصه اقتصاد را توضيح مى

  مقّدمه
  ث مهم و اساسى در هر مكتب و نظام اجتماعى، تبيين نقش و جايگاه دولت دريكى از مباح

  .هاى اقتصادى است و اين مهم از ديرزمان مورد اهتمام دانشمندان اسالمى بوده است عرصه فّعالّيت
وران مسلمان از ابعاد گوناگون به تشريح جايگاه دولت در اقتصاد هاى اخير، انديشه در دهه
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  ويژه قرآن و سّنت و نظرّيات گذشتگان، نخست گيرى از متون دينى به قاله حاضر با بهرهم. اند پرداخته
  پردازد؛ سپس به ترتيب، اهداف، وظايف، منابع به بررسى مبانى نظرى دخالت دولت در اقتصاد مى

  .دهد مالى و اختيارات دولت در اقتصاد را از ديدگاه اسالم شرح مى
  مبانى نظرى دخالت دولت

  آنند؛ پيامبرى آه صفاتش را در تورات  آسانى هستند آه از فرستاده خدا، پيامبر اّمى پيروى مىمؤمنان
  اشياى. دارد دهد و از منكر بازمى ها را به معروف دستور مى آن. يابند و انجيلى آه نزدشان است، مى

  ها يى را آه بر آنآند و بارهاى سنگين و زنجيرها ها را تحريم مى شمرد و ناپاآى پاآيزه را حالل مى
  ١.دارد بود، بر مى

  در بينش اسالم، خدا انسان را آزاد و مختار آفريده و هيچ آس حّتى دولت حق ندارد اين آزادى و
  هاى نبّى اى آه گذشت، يكى از مسؤولّيت اختيار را از او سلب آند، و از اين باالتر، مطابق فراز آخر آيه

  ها از قيد و بند زنجيرهايى است آه در سايه پندارها، قراردادها، آداب و  آزاد آردن انسانآله و ليهع اهللا صلىاآرم 
  ها گذاشته شده بود، و بر همين اساس است آه فقيهان اسالم رسوم نادرست اجتماعى به گردن انسان

  ل آرد؛ بنابراينتوان هيچ محدودّيتى را بر فرد بالغ و عاقل تحمي اّتفاق دارند در وضع عادى نمى
  جايى و تغيير مكان اشتغال در جامعه اسالمى اصل تضمين آزادى بيان، انتخاب شغل و جابه

  ٢.شده است
  جو هايى با ظاهرى فريبنده و با باطنى مفسده در آنار اين اصل آزادى، خداوند از وجود انسان

  :دهد خبر مى
  در ظاهر خيلى زيبا و= [شود  از مردم آسانى هستند آه گفتار آنان، در زندگى دنيا، مايه شگفتى تو مى

  ها  در راه فساد در زمين و نابودى زراعت]حاآم شوند[وقتى دست يابند ] ىگويند؛ ول پسنديده سخن مى
  ٣.آوشند و حيوانات مى

  بندوبارى و جو، سبب شده تا اسالم، آزادى به معناى بى هاى مفسده وجود چنين انسان
   مسلمانان را به حمايت ودهى و اقتدار، و ومرج طلبى را مردود بداند و پيامبر را به سازمان هرج

  .پيروى از حكومت اسالمى فراخواند
نْكُمرِ مي الْأَمأُولولَ ووا الرَّسيعأَطو وا اللّهيعنُوا أَطينَ آما الَّذهاأَي٤.ي  

  .خدا، پيامبر خدا وصاحبان امر را اطاعت آنيد! ايد اى آسانى آه ايمان آورده
  هايى است آه اسالم طرفدار اهداف و آرمان: وران مسلمان معتقدند ها، انديشه  آموزهدر پرتو اين
  .اند ها بدون دخالت دولت دشوار است و براى اين مطلب، مبانى متعّددى مطرح آرده اجراى آن
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  هدفگرايى و ارزشگرايى اسالم. ١
  او.  و مسؤول استهاى قرآن و اسالم، انسان در عين قدرت و اختيار، مكّلف مطابق آموزه

  موجودى است آه وظيفه دارد در طول عمر خود، با انتخاب زندگى مناسب، به سوى آمال و
  :شود خوشبختى حرآت آند و سرانجام به سوى خدا برگشته، از آن چه انجام داده، پرسيده مى

  ١.داديد، بازپرسى خواهيد شد يقينا شما از آن چه انجام مى
  از نظر اسالم. به زندگى فردى اختصاص ندارد) اختيار همراه با مسؤوليت(ه از زندگى اين شيو

  ها نيز به جوامع نيز در عين اختيار مسؤول اعمال و آردار اجتماعى خويشند و روز قيامت اّمت
  .شان مؤاخذه خواهند شد تناسب آردار جمعى

  ايد، براى ن است و آن چه هم شما آردهآن چه آردند، براى خودشا. آنان اّمتى بودند آه درگذشتند
  ٢ها نيستيد؛ خودتان است و شما مسؤول اعمال آن

  بنابراين، زندگى فردى و اجتماعى در جامعه اسالمى در عين برخوردارى از آزادى و اختيار، توأم با
  ل رفتار خودهاى االهى است و هر فرد و جمع اسالمى مسؤو گرايى و پايبندى به ارزش هدف
  دهد آه افراد جامعه از حاآمّيت شناختى نيز نشان مى افزون بر اين، مطالعه تاريخى و جامعه. هستند

  هاى متأّثر هستند؛ بنابراين، الزمه طبيعى چنين ديدگاهى، حضور حكومتى مقتدر در همه عرصه
  مت ابزارى براى تحّققهاى اقتصادى است، و در واقع، از نظر اسالم، حكو زندگى از جمله فّعالّيت

  اى براى مهيا هاى االهى و انسانى، و وسيله بخشيدن به اهداف ماّدى و معنوى و حاآمّيت ارزش
  ٣.ها است آردن بسترى مناسب جهت رشد و تعالى انسان

  اسالمتحّقق قوانين . ٢
  بينى اسالمى، انسان گرچه اشرف مخلوقات بوده و هر آن چه روى زمين است، براساس جهان

   و اگر چه به واسطه نعمت بزرگ عقل،٤،»هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا«: براى او آفريده شده
  ه علم و روشنايى را دارد، براى پيمودن مسير آمالها و راهيابى ب ها و تاريكى توانايى شكافتن جهل

  از آن جا آه. نياز نيست و سعادت و رسيدن به رستگارى دائم از هدايت االهى و راهنمايى پيامبران بى
  ها ها و ترس هاى او اغلب متأّثر از هوس گيرى دانش بشرى به طور معمول آميخته با جهل، و تصميم

  توان به دستاورد بشر بسنده هاى اجتماعى نمى ، چه در ساختن نظامريزى فردى است، چه در برنامه
  .آرد و آن را بهترين راه رسيدن به آمال مطلوب دانست

  چه بسا چيزى را خوش نداشته باشيد؛ حال آن آه خير شما در آن است يا چيزى را دوست داشته
  ٥يد؛دان داند و شما نمى باشيد، حال آن آه شّر شما در آن است و خدا مى
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  هاى اجتماعى را طّراحى آنند؛ اّما هيچ ها بتوانند با علم و تجربه، نظام بنابراين ممكن است انسان
  اطمينانى بر اين آه چنين نظامى تأمين آننده مصالح همه افراد باشد، نخواهد بود و براى ساختن

  :هاى عادالنه، نيازمنِد راهنمايان آسمانى هستيم نظام
  ها آتاب و ميزان نازل آرديم تا مردم به عدالت ما رسوالن خود را با اّدله روشن فرستاديم و با آن

  ١قيام آنند؛
  هاى آنان است و به همين مناسبت پس قيام به عدالت، در گرو پيروى از پيامبران و عمل به آموزه

  .داند يل به احكام ديگر را ستم مىاست آه خداوند هر نوع عدول از احكام االهى و تما
  ٢و هر آس به احكامى آه خدا نازل آرده، حكم نكند، ستمگر است،

  ها از جمله مسائل اقتصادى به و روشن است آه براى اجراى احكام اسالم و قرآن در تمام عرصه
  ساز يان امور، خود زمينهحضور دولتى مقتدر نياز است تا افزون بر آنترل و نظارت بر ُحسن جر

  حكومت، فلسفه«آند،   بيان مىسره قدستر چنان آه امام خمينى  به بيان روشن. اجراى آن احكام باشد
  ٣.»عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشر است

  نارسايى بازار. ٣
  ؤولّيت اساسى فرد اين است آه به خود تكيه آند و با تمامهاى اسالم، اگر چه مس مطابق آموزه

  ترين سعى خود را به عمل آورد، در دهد آه فرد، حّتى اگر بيش توان بكوشد، واقعّيت بازار نشان مى
  تواند به پاداش مطلوب و در خور شأن خود برسد و چنان آه تجربه تاريخى نشان موارد بسيارى نمى

  زنى بااليى دارند، هميشه سهمى بيش از بازده خود ل توليد آه قدرت چانهدهد، آن گروه از عوام مى
   بر اين اساس، دولت اسالمى وظيفه دارد٤.اند دريافت آرده و در عمل، سهم عوامل ديگر را ربوده

  براى تنظيم روابط عادالنه توزيع، و جلوگيرى از استثمار برخى عوامل توليد به وسيله ديگر عوامل
   خداوند متعالى در چند جاى قرآن با٥.ها، حضور فّعالى در عرصه اقتصاد داشته باشد و واسطه

  تر از گذارى اموال مردم به آم طلبى و قيمت طلبى انسان، او را از فرصت اشاره به خوى زياده
  :فرمايد استحقاق، منع آرده، مى

   مردم را نكاهيد و در زمين به]اجناس و اعمال= [ارزش اشيا . پيمانه و وزن را با عدالت، تمام دهيد
  ٦.وشيدفساد نك

  اآنون براى همگان آشكار. شود نارسايى بازار فقط در ناعادالنه بودن توزيع درآمد خالصه نمى
  ترين نفع را براى تمام طبقات تواند بيش طلبى فردگرايانه، عوامل بازار نمى شده است آه به جهت نفع

از منابع انجامد؛ زيرا افق ديد فرد محدودجامعه داشته باشد و ضرورتا به آارايى مطلوب در استفاده 
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  هاى اجتماعى ندارد؛ بنابراين اگر اقتصاد به اى به منافع و هزينه است و آگاهى و عالقه
  هاى گوناگون اقتصاد بدون توّجه به نيازهاى رفاهى هاى فردى واگذار شود، در بخش گيرى تصميم

  ريزى مناسب، اسالمى بايد با برنامهآيد؛ در نتيجه، دولت  مردم، رشدى نامتعادل پديد مى
  هاى سودمند مّلى سوق دهد؛ الّبته معناى اندازهاى بخش خصوصى و دولتى را به سمت فّعالّيت پس

  حّد بخش خصوصى اقدام آند؛ بلكه معناى آن ريزى اين نيست آه دولت به تنظيم و آنترل بى برنامه
  يرّيت تقاضاى آل به تعامل آور نيروهاىاين است آه دولت به جاى واگذارى تخصيص منابع و مد

  ها، سمت دادن منابع آمياب، تنظيم تقاضاى آل، به بازار، نقشى فّعال و آگاهانه در تعيين اولوّيت
  ١.عهده گرفته، از وقوع رآود يا توّرم جلوگيرى آند

  شواهدتاريخى دخالت دولت
  دهد آه مداخله دولت در اقتصاد، از همان  مىافزون بر مباحث نظرى پيشين، تاريخ نيز نشان

   مطرح بوده و در عصر خلفا نيز بدون هيچوسلم آله و عليه اهللا صلىابتداى تشكيل حكومت اسالمى در زمان پيامبر اآرم 
   از همان روزهاى نخست تشكيل حكومت در مدينه،آله و عليه اهللا صلىپيامبر اآرم . ترديدى ادامه داشته است

  هاى تجارت، آشاورزى، خدمات و صنعت به منظور تنظيم روابط اقتصادى در حوزهقوانينى 
  تحريم برخى معامالت رايج در زمان جاهلّيت چون ربا، احتكار، تلّقى رآبان. مسلمانان مقّرر داشت

  الحسنه، تحريم برخى امضا و تأييد برخى معامالت چون بيع، مضاربه، مشارآت و قرض
  سازى، پرورش خوك، داير آردن مراآز فحشا، سازى، مجسمه چون شرابهاى اقتصادى  فّعالّيت

  هايى هاى مزارعه، مضاربه و مساقات، تسريع ماليات ترغيب مسلمانان به توليد از طريق پيمان
  )انفال(هاى خصوصى، عمومى و دولتى  چون خمس، زآات، جزيه و خراج، تعيين حدود مالكّيت

  هاى ديگر حضرت، گواهى روشن بر مسؤوليت دولت در عرصههاى  و وضع قوانين هر يك و اقدام
   بهالسالم عليهطالب   شايد گوياترين سند تاريخى، عهدنامه امير مؤمنان على بن ابى٢.اقتصادى است

  :مالك اشتر نخعى باشد آه از همان آغاز سخن فرمود
  گذارد، اين فرمانى است از بنده خدا، على، امير مؤمنان به مالك اشتر پسر حارث، در عهدى آه با او مى

  گمارد تا خراج آن را جمع آند و با دشمنانش بستيزد؛ امور مردم هنگامى آه وى را به حكومت مصر مى
  ٣.را اصالح آند و در آبادانى شهرهايش بكوشد

  لعملهاى گوناگون اقتصادى آن روز اشاره آرده، درباره هر يك، دستورا هاى مختلف نامه، به فعّالّيت حضرت در قسمت
  .آوريم هاى اقتصادى حضرت را مى در ادامه مقاله، برخى سفارش. دهد خاصّى را ارائه مى
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  اهداف اقتصادى دولت
  توان توسعه رفاه، توسعه معنويات، برپايى از مطالعه آيات و روايات و ديگر منابع دينى مى

  .عدالت و رسيدن به قدرت اقتصادى را اهداف اقتصادى دولت اسالمى دانست
  توسعه رفاه. ١

  ها را مسّخر شما ها و زمين را آفريد، و از آسمان آبى آورد، و آشتى خداوند، همان آسى است آه آسمان
  آرد، تا بر صفحه دريا به فرمان او حرآت آنند، و نهرها را مسّخر شما ساخت، و خورشيد و ماه را آه با

  ز را مسّخر شما آرد و از هر چيزى آه از اوبرنامه منّظمى در آارند، به تسخير شما درآورد، و شب و رو
  ها را شماره هاى خدا را بشماريد، هرگز آن  به شما داد و اگر نعمت]نيازمند بوديد= [خواستيد 

  ١.نتوانيد آرد
  سانها را مسّخر ان ها را آفريد و آن هاى فراوان و مناسب نياز انسان مطابق اين آيه، خداوند نعمت

  بر اين اساس، يكى از اهداف دولت. آرد تا بتواند زندگى مناسب شأن و آرامت خود به پا دارد
  اسالمى در جايگاه خليفه خدا روى زمين، تحّقق بخشيدن غايات االهى و رساندن جامعه به رفاه

  .مطلوب اسالمى و قرآنى است
  :فرمايد  در اين باره مىوسلم آله و عليه اهللا صلىنبى اآرم 

  شائبه در جهت رفاه و بهروزى آنان نكوشد، با آنان هر حاآمى آه مسؤول امور مسلمانان باشد؛ اّما بى
  ٢.وارد بهشت نخواهد شد

  اش به مالك اشتر، گسترش رفاه و آبادانى را هدف اّول حكومت اسالمى حضرت امير نيز در نامه
  .داند عامل نابودى حكومت مىتوجّهى به آن را  شمرده، بى

  آورى خراج باشد و بايد توّجه داشته باشى و بايد توّجه تو به آبادانى سرزمين بيش از تحصيل و جمع
  شود، و آن آه خراج خواهد و به آبادانى نپردازد، شهرها را آورى خراج، جز با آبادانى ميّسر نمى آه جمع

  ٣.جز اندآى دوام نيابدويران آند؛ مردم را از بين ببرد و حكومتش 
  :گويد وران بزرگ اسالمى در تحليل اثباتى اين واقعّيت مى ابن خلدون از انديشه

  يابد و براى آبادانى و فراهم ساختن اسباب اگر حاآم، همراه و مهربان باشد، انتظارات مردم گسترش مى
  شوند؛ در حالى آه تجاوز به اموال مردم، آنان را از به دست آوردن و بارور آردن ثروت ر مىت آن، فّعال
  برند و آن چه را به شان را به غارت مى بينند در چنين وضعى، سرانجام، هستى سازد؛ چه، مى نوميد مى
  ميد شوند، ازربايند و هر گاه مردم از به دست آوردن و توليد ثروت نو آورند، از ايشان مى دست مى

ها بردارند، و اگر مردم در راه معاش خود نكوشند و دست از پيشه... دارند  آوشش در راه آن دست برمى
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  وجوى درآمد از آن شود و مردم در جست رونق، و احوال متزلزل مى بازارهاى اجتماع و آبادانى بى
  روايى آن ناحيه است، پراآندهبندند و در نواحى ديگر آه بيرون از قلمرو فرمان سرزمين رخت برمى

  شود شوند و در نتيجه، جمعيت آن ناحيه آم، و شهرهاى آن از سكنه خالى، و شهرهاى آن ويران مى مى
  ١آند؛ و پريشانى آن ديار، به دولت و سلطان هم سرايت مى

  بنابراين، براى استقرار و استمرار دولت اسالمى الزم است عمران و آبادانى و گسترش رفاه ماّدى
  .مردم يكى از اهداف مهّم دولت باشد

  توسعه معنوّيات. ٢
  ويژگى بارز اسالم اين است آه در عين اعتقاد به آزادى و اختيار انسان، او را در مقابل خود، خدا،

  انسان مطلوب از ديدگاه اسالم، آسى نيست آه به. داند جودات، مسؤول مىجامعه و حّتى ديگر مو
  محيط اطراف خود هيچ حّساسّيتى نداشته باشد و فقط به منافع ماّدى و احيانا معنوى و آخرتى خود
  بينديشد؛ بلكه انسان آامل آسى است آه با زندگى خويش حرآت آفريند؛ به جامعه شادابى بخشد و

   بنابراين، دولت اسالمى در جايگاه خليفه خدا٢و ايثار، محيط اطرافش را احيا آند؛گاه با فداآارى 
  ها و دورى از تواند در برابر تّحوالت اخالقى جامعه و ميزان تقّيد آن به انجام معروف روى زمين نمى

  تفاوت باشد؛ بلكه بر عهده دولت اسالمى است آه از سالمت روحى مردم مراقبت آرده، بىمنكرات 
  به فكر توسعه معنوّيات باشد و بر همين اساس است آه تمام متفّكران سياسى و فقيهان مسلمان بر

  هاى عملى از سوى دولت براى عينّيت بخشيدن به نظام اخالقى اسالم و گسترش امور انجام اقدام
  .اند وى و باال بردن احساس مسؤولّيت مردم، تأآيد ورزيدهمعن

  ها در سايه رفتارهاى خاص اقتصادى است، دين اسالم از آن جا آه بخشى از تعالى معنوى انسان
  گاه از طريق اعتبار قصد قربت. آوشد رفتارهاى ماّدى افراد را رنگ معنوى دهد به انحاى گوناگون مى

  دهد و گاه از طريق وضع ها رنگ عبادى مى ون خمس و زآات، به آنهاى شرعى چ در دادن ماليات
  احكام استحبابى چون آداب تجارت، رفتارهاى خشك ماّدى را به رفتارهاى لطيف و انسانى تبديل

  هاى تجّلى صفات الحسنه، زمينه هايى چون صدقه، وقف و قرض آند و گاه با ترغيب به فّعالّيت مى
   البّته مفهوم اين سخن به ضرورت اين نيست آه دولت٣آورد؛ هم مىبرتر انسانى ايثار را فرا

  اسالمى، دولتى پليسى است و با استفاده از قدرت قانونى خود، مردم را به مجارى رفتارى خاّصى
   منافات دارد؛٤»الدينِ الَ اكْرَاه فى«: ين شيوه، با روح آزادمنشى انسان و با آيهدهد؛ چرا آه ا سوق مى
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  .بلكه مقصود، فراهم آوردن شرايط الزم براى تحّقق معيارهاى اخالقى و ارزشى اسالم است
  برپاداشتن عدالت. ٣

  ير شديد صفات فردگرايى وها به ويژه در مسائل معيشتى و ماّدى تحت تأث رفتار انسان
  ترى دارد، بر شود هر آسى آه قدرت و امكانات بيش هاى افراطى است و اين سبب مى خواهى زياده

  سلطه سياسى و اقتصادى گروهى اقّلّيت و به استثمار و استعمار. ديگران سلطه مستمر داشته باشد
  براى. شاهد گوياى اين مّدعا استها،  آشيده شدن اآثرّيتى انبوه در طول تاريخ بشر در همه مكان

  جلوگيرى از چنين وضعّيتى، يكى از اهداف دولت اسالمى جلوگيرى از ستم اجتماعى و برپاداشتن
  .عدالت، به ويژه در ابعاد معيشتى و اقتصادى است

  تعريفى آه از جهت استناد،. هاى گوناگونى مطرح است در تعريف عدالت اقتصادى، ديدگاه
   داشته باشد و از جهت عمل بتوان براى آن الگويى عملياتى طّراحى آرد، تعريفمدرك قابل دفاعى

  ها و درآمدها عدالت اقتصادى به رفع فقر و محرومّيت، ايجاد رفاه عمومى و توازن در ثروت
   به اين بيان آه نظام اقتصادى اسالم، تحّقق عدالت در عرصه اقتصاد را از دو طريق دنبال١.است
  دهد آه زندگى متعارف و آبرومندانه انسانى داشته از يك سو به همه افراد جامعه حق مى: آند مى

  ها و درآمدها است و هايى در پى متوازن آردن ثروت باشند و از سوى ديگر، با اّتخاذ احكام و روش
  لتدر نقطه مقابل هر نوع فقر و محرومّيت و به وجود آمدن فاصله طبقاتى را نتيجه عدم تحّقق عدا

  :السالم عليهامام صادق . داند مى
  ٢.ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم

  .شوند نياز مى اگر ميان مردم به عدالت رفتار شود، همه بى
  دولت اسالمى مسؤوليت دارد با آنترل و نظارت رفتارهاى اقتصادى مردم و از طريق اجراى

  هاى فردى و اجتماعى و مقّررات توزيع قبل رصه حقوق مالكّيت، آزادىاحكام اقتصادى اسالم در ع
  .و پس از توليد و توزيع مجّدد درآمدها، زمينه رفع فقر و توازن اقتصادى را فراهم سازد

  قدرت اقتصادى جامعه اسالمى. ۴
  بر خالف تصّور برخى آه تحت تأثير مكاتب انحرافى، جامعه دينى را به ترك دنيا و مواهب

  هاى بارز جامعه ايمانى آنند، خداوند متعالى امنّيت و توانايى اقتصادى را از شاخصه الهى متّهم مىا
  .داند و در مقابل، فقر و ناامنى را نتيجه عصيان و آفران مى

منطقه آبادى آه امن و آرام و مطمئن بود، و:  مثلى زده است]آنند براى آنان آه آفران نعمت مى[خداوند 
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  هاى خدا ناسپاسى آردند و خداوند به سبب اعمالى رسيد؛ اّما به نعمت اش از هر جا مى ىهمواره روز
  ١.دادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانيد آه انجام مى

   تعالى فرج ـ الّله ـ عجل نيز در وصف جامعه مطلوب اسالمى در زمان امام زمان وسلم آله و عليه اهللا صلىپيامبر اآرم 
  :فرمايد مى

  .اند مند نبوده اى نعمت خواهند داشت آه هرگز پيش از آن بهره  به گونهالسالم عليهاّمت من در زمان مهدى 
  گذارد، مگر هايش هيچ چيزى را در خويش باقى نمى بارد و زمين از روييدنى درپى بر آن مى آسمان پى

  ٢.آورد اين آه آن را بيرون مى
  : نيز آمده استالسالم عليهدر آالم امام صادق 

  ٣امنّيت، عدالت و فراوانى؛: سه چيز است آه همه مردم به آن نياز دارند
  زو اهداف مطلوب و مورد توّجه نظامرسيدن به امنّيت و عدالت و فراوانى، ج: توان گفت بنابراين مى

  وقتى مسأله. اقتصادى اسالم است و اين، بدون نظر و مقايسه جامعه اسالمى با ديگر جوامع است
  شود، از آن جا آه اين جامعه حامل فرهنگ ارتباط جامعه اسالمى با اقوام و ملل ديگر مطرح مى

   جهان است، بايد وضعّيت اقتصادى وها و گسترش دهنده عدل و قسط در سراسر بخش انسان رهايى
  تر از تأمين رفاه عمومى مورد نظر باشد تا اّوًال جامعه اسالمى در قدرت اقتصادى آن خيلى بيش

  گونه وابستگى به آشورهاى استعمارى و بيگانگان نداشته باشد؛ پيمودن مسير سعادت و آمال، هيچ
  نداشته باشند، و ثالثا مسلمانان با آمك بههاى اسالمى  ثانيا دشمنان اسالم چشم طمع در سرزمين

  .ملل محروم و مستضعف بتوانند فرهنگ اسالم را در سراسر گيتى بگسترانند
  به اين جهت است آه رشد و استقالل اقتصادى به صورت دو هدف ابزارى براى رسيدن به قدرت

  اَلْاُسالَم يعلو و الَ يعلى« وسلم آله و ليهع اهللا صلىشود و در اين صورت، حديث شريف پيامبر اآرم  اقتصادى مطرح مى
  .يابد  تحّقق عملى مى٤»علَيه

  وظايف اقتصادى دولت
  مند باشد و از اسالم از يك سو به هر فردى حق داده است تا از سطح شرافتمندانه زندگى بهره

  داند؛ حّد آفايتى آه شامل را مسؤول تأمين حّد آفايت اقتصادى خانوارها مىسوى ديگر، دولت 
  شود و متناسب با تحّول و روى و عدم اسراف مى ها و نيازهاى زندگى و در حّد ميانه تمام ضرورت

  .آند و براى اين منظور، وظايف مشّخصى را به عهده دولت گذاشته است پيشرفت جامعه تغيير مى
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  زى براى اشتغال آاملري برنامه. ١
  وظيفه دولت فقط حفظ امنّيت داخلى و پاسدارى از حقوق مالكّيت افراد نيست؛ بلكه دولت

  اى براى ارائه خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است، مسؤول تحّقق همان طور آه وسيله
  هاى آار و تأمين فرصتشود و اين آار را با فراهم آردن  پيشرفت و اشتغال در جامعه نيز شمرده مى

  هاى صنعتى و آشاورزى انجام اندازى پروژه معيشت افراد از طريق تأسيس مؤّسسات عمومى و راه
  ها شرآت هايى آه به افزايش ثروت عمومى آمك آرده، افراد جامعه را در سود آن پروژه. دهد مى
  گذارى، اعطاى ايههاى سرم دهد؛ بنابراين، دولت اسالمى موّظف است با آسان آردن راه مى
  ها، هاى مالى و تسهيالت اعتبارى؛ آشاورزان، صنعتگران و بازرگانان را تشويق آند تا زمين آمك

  ١.اندازى شوند، و بازارها رونق يابند آشت و صنايع راه
   پس از هجرت و تشكيل حكومت،وسلم آله و عليه اهللا صلىدهد آه پيامبر اآرم  مطالعه تاريخ صدر اسالم نشان مى

  هاى هاى متعّدد با مشرآان قريش و يهوديان بود، از گسترش فّعالّيت در همان حال آه درگير جنگ
  حضرت با انجام آارهاى گوناگون، زمينه اشتغال مسلمانان را فراهم. آرد  غفلت نمىاقتصادى مردم

  )هاى مدينه صاحبان مزارع و باغ(گاهى با انعقاد قراردادهاى مزارعه و مساقات بين انصار . آوردند مى
  ر راهاى انصا ورى زمين و مهاجران آه شغل و زمينى نداشتند، زمينه اشتغال مهاجران و افزايش بهره

  هاى تجارى و خدماتى و گاهى با واگذارى زمين جهت ساخت بازار و ّحمام، فّعالّيت. آرد فراهم مى
  السالم عليهامام على . نيز ادامه داشت وسلم آله و عليه اهللا صلىهاى پس از پيامبر   و اين روش در سال٢داد را گسترش مى

  خواهد براى تأمين اين ها مى خواند و از آن بردارى بهتر از بخش آشاورزى فرامى ليان را به بهرهوا
  وى. منظور، از بار مشكالت آشاورزان بكاهند و منابع آشاورزى در دسترس جامعه را توسعه دهند

   به مالكاى هاى آشاورزى در نامه همانند يك سياستگذار اقتصادى براى جلوگيرى از رآود فّعالّيت
  :نويسد اشتر مى

  ]هاى بعدى در دوره[هنگام خشكسالى و رآود، از ميزان خراج بكاه و از اين آار نگران نباش؛ زيرا 
  تواند پس از بهبود، دوباره ميزان خراج را شود، و والى مى سبب افزايش درآمد مردم و رونق اقتصاد مى

  ٣.افزايش دهد
  :نويسد اى به يكى از واليانش مى اميه نيز در نامه عمر بن عبدالعزيز از خلفاى بنى

  ها را به افراد واگذار تا به حّد هايى آشت نشده است؛ پس براى آشت، آن نگاه آن پيش از تو چه زمين
المال مسلمانان براى دهى برسد و اگر آشت نشد، آمك آن و اگر باز هم آشت نشد، از بيت ماليات
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  ١.آشت آن هزينه آن
  خوريم آه گاهى مسلمانان براى تأمين سرمايه فّعالّيت در همين جهت در تاريخ به مواردى برمى

  ٢.آردند المال استقراض مى تجارى از بيت
  تأمين اجتماعى. ٢

  هايى آه اسالم بر عهده تمام مسلمانان به ويژه دولت گذاشته، تأمين نيازهاى يكى از مسؤوليت
  .ضرور افراد است آه به علل گوناگون يا درآمدى ندارند يا درآمدشان براى تأمين زندگى آافى نيست

  امه خود به مالك اشتر پس از سفارش اصناف چهارگانه آشاورزان، صنعتگران، در نالسالم عليهامام على 
  اند، متوّجه طبقه ديگرى متشّكل از يتيمان، بازرگانان و آارمندان آه نيروهاى فّعال و موّلد جامعه

  :فرمايد مسكينان، ناتوانان و معلوالن شده، مى
  اى ندارند، از درماندگان، مردم؛ آنان آه راه چارهسپس خدا را، خدا را در نظر بگير، در مورد طبقه پايين 

  نيازمندان، بيماران و زمينگيران، به درستى آه در اين طبقه، افرادى قانع وجود دارد آه نيازشان را به
  براى خدا، حّقى را آه خداوند نگهبانى آن را براى آنان به تو سپرده، حفظ آن و. آورند روى خود نمى
  ٣... .هاى خالصه را در هر شهر به آنان واگذار  هاى زمين  بخشى از غّلهالمال و بخشى از بيت

  : نقل شده استوسلم آله و عليه اهللا صلىدر حديثى از پيامبر اآرم 
  آند، خداوند توّجهى مى ا بىه آسى آه خداوند، او را مسؤول امور مسلمانان آرده، اّما به نيازها و فقر آن

  ٤.توّجهى خواهد آرد نيز به نيازها و فقر او بى
  :فرمايد در روايت ديگرى مى

  هر آس مالى بر جاى نهد، از آن وارثانش خواهد بود و هر آس بارى بر جاى نهد، ما آن را برخواهيم
  ٥.داشت

  هاى ناتوانان و درماندگان را در حّد به سبب وجود اين روايات، فقيهان اسالم، تأمين نيازمندى
  ، تهيه داروى فقيران و بيماران و درمانالصنائع بدائع صاحب آتاب ٦.دانند آفايت به عهده دولت مى

  سرپرست رها شده، هزينه آسى آه از آار مالى ندارند، هزينه آودآان بىها، تهيه آفن مردگانى آه  آن
  ٧.داند المال مى را از محّل بيت... اش بر او واجب باشد و  ناتوان است و آسى را نيز ندارد آه نفقه

  اگر نظام اقتصادى اسالم به معناى درست خود اجرا شود، آودآان و: دانان عقيده دارندبرخى از اقتصاد
  تر و ماندگان بسيار باالتر، سخاوتمندانه سرپرست، نيازمندان و بدهكاران و در راه يتيمان بى

هاى تأمين اجتماعى رايج در آشورهاى پيشرفته، تأمين ها و نظام تر از انواع بيمه شرافتمندانه
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   البّته مسأله تأمين نيازهاى ضرور اين گروه، به دولت اختصاص ندارد؛ بلكه همه١شوند؛ مى
  : نقل شده استوسلم آله و عليه اهللا صلى و از پيامبر ٢مسلمانان در اين مهم مسؤولند

  اش گرسنه است، به من ايمان نياورده، و هيچ آباديى نيست وابد؛ در حالى آه همسايهآسى آه سير بخ
  ٣.آه در آن آسى شب رابا گرسنگى بگذراند و خداوند روز قيامت به اهل آن آبادى نظر آند

  توازن اقتصادى. ٣
  هاى فاحش درآمد و ها، نابرابرى  انسانبا توّجه به پايبندى اسالم به مسأله برابرى و برادرى

  اختالف شديد طبقاتى نه تنها حّس برادرى را ميان مسلمانان. ثروت با روح اسالم ناسازگار است
  ها  همه انسان٤از طرف ديگر، مطابق آيات قرآن،. آيد بلكه مخّرب آن به شمار مى. آند تقويت نمى

  ها را دارند؛ بنابراين، تمرآز امكانات در دست مندى از نعمت  حّق بهرهدر جايگاه جانشين خدا،
  هاى اخالقى اسالم سازگار است و نه با شأن گروهى اقّلّيت و محرومّيت اآثرّيت مردم، نه با آموزه

  دولت اسالمى مسؤول است با اجراى دستورهاى اسالم درباره مالكّيت. جانشينى انسان تناسب دارد
  هاى حالل و حرام آسب درآمد، آنترل صحيح و منطقى  و مواد اّوليه و مواظبت به راهمنابع طبيعى

  بر سهم عوامل توليد از درآمد، و مديرّيت آارآمد توزيع مجّدد ثروت و درآمد، جلو اختالف فاحش
  هها را گرفته، جامعه را به سمت عدالت و توازن اقتصادى سوق دهد؛ البّته بايد توّج درآمدها و ثروت

  داشت آه مفهوم عدالت و توازن اقتصادى به معناى دادن پاداش برابر به همگان، بدون توّجه به نقش
  ها پذيرد؛ زيرا همه انسان ها در درآمد و ثروت را مى اسالم برخى تفاوت. فرد در اقتصاد جامعه نيست

  .از نظر شخصّيت، توانايى و خدمت به جامعه برابر نيستند
  را جانشينان خود در زمين ساخت، و درجات بعضى از شما را باالتر از بعضىاو آسى است آه شما 

  ٥ديگر قرار داد تا شما را به وسيله آن چه در اختيارتان قرار داده بيازمايد؛
  پس مقصود اين است آه از طريق تأمين سطح زندگى انسانى براى همه اعضاى جامعه از راه آموزش

  هاى اشتغال مناسب و تحّقق دستمزدهاى عادالنه و توزيع مجّدد ساختن زمينهصحيح، فراهم 
  هاى انباشته شده از طريق نظام ارث هاى شرعى و توزيع ثروت ها از طريق ماليات درآمدها و ثروت
  هاى فاحش از بين برود و هر آسى به اندازه آمك و خدمتى آه به اقتصاد جامعه اسالمى، تفاوت

  : شهيد مطهرى در اين باره بيان زيبايى دارند٦.يابدآند، پاداش  مى
  ها و جامعه اسالمى، جامعه تساوى. مدينه فاضله اسالمى، مدينه ضّد تبعيض است، نه ضّد تفاوت

ى يعنى به حسابتساوى منف. ها است؛ اّما نه تساوى منفى، بلكه تساوى مثبت برابرها و برادرى
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  تساوى مثبت. ها براى برقرارى برابرى افراد و سلب امتيازات اآتسابى آن» طبيعى«نياوردن امتيازات 
  يعنى ايجاد امكانات مساوى براى عموم و تعّلق مكتسبات هر فرد به خودش و سلب امتيازات موهوم

  ١.و ظالمانه
  هاى اسالم تفاوت فاحش در درآمد را بين مردم آاهش  اجراى برنامهسره قدسبه عقيده امام خمينى 

   و اگر در جامعه اسالمى، اختالف طبقاتى شديد وجود داشته باشد، آن جامعه فقط٢دهد مى
   البّته به اعتقاد وى نيز تعديل ثروت به٣بهره است؛ المى بىاسالمى دارد و از محتواى اس» صورت«

  ٤.شمارد مفهوم تساوى افراد در ثروت نيست و اين ديدگاه انحرافى را از نظر اسالم مردود مى
  معه در سطح زندگى و نه دربرخى از متفّكران اسالمى توازن اجتماعى را به معناى تعادل افراد جا

  اى در دسترس افراد جامعه باشد آه بتوانند دانند به اين معنا آه مال و سرمايه به اندازه سطح درآمد مى
  گر چه درون اين سطح يكسان،. مند شوند متناسب با مقتضيات روز از مزاياى زندگى يكسانى بهره
  دارى  تضاّد آّلى آه در جوامع سرمايهدرجات گوناگونى وجود خواهد داشت، اين تفاوت در حّد

  به اعتقاد اين متفّكر، دولت اسالمى وظيفه دارد توازن اجتماعى به معناى. وجود دارد، نخواهد بود
  ٥.مذآور را به صورت هدفى مهم و اساسى تعقيب آند

  تثبيت ارزش واقعى پول. ۴
  هاى امع معاصر، توّرم همراه با آاهش ارزش واقعى پول و دارايىترين مشكل جو يكى از جّدى

  آند، در بلند مّدت به رفاه اقتصادى پولى است و اين افزون بر اين آه عدالت اجتماعى را مختل مى
  گيرى و قرآن آريم در آيات متعّددى بر عدالت و صداقت در معامالت و اندازه. رساند نيز آسيب مى

  .ورزد يا تأآيد مىگذارى درست اش ارزش
  ٦.پيمانه و وزن را به عدالت ادا آنيد

  ٧. چيزى نكاهيد]ارزش اموال مردم= [حّق پيمانه و وزن را ادا آنيد و از اموال مردم 
  ها و وزنها را در  اين آيات نه تنها به افراد، بلكه به روابط دولت و جامعه نيز ناظر است و نبايد آن

  معيارهاى مرسوم و سّنتى منحصر آرد؛ بلكه شامل تمام معيارها و وسايل سنجش ارزش اموال و
  شود؛ بنابراين هر آاهش دائم و چشمگير در ارزش واقعى پول آه معيار عمومى ارزش ها مى ثروت

  ول بررود؛ زيرا اين آاهش ارزش پ است، خروج از عدالت و نوعى فساد در روى زمين به شمار مى
  .عدالت اجتماعى و رفاه عمومى آه از اهداف محورى نظام اسالمى هستند تأثير زيانبارى دارد

ها يا مؤّسسات دولتى آه باعث آاهش مفهوم اين مطلب اين است آه هر نوع فّعالّيت افراد، گروه
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   با آناى مّلى و داراى اهّمّيت تلّقى و با احساس نگرانى چشمگير ارزش پول شود، بايد مسأله
  .برخورد شود

  ناپذير اگر تعارضى اجتناب. ترى دارد با اين حال، اهداف ديگرى نيز هست آه اهّمّيت برابر يا بيش
  توان هدف تثبيت ارزش در تحّقق بخشيدن اين اهداف روى دهد و نوعى مبادله ضرورت يابد مى

   گذاشتن اين هدف، ازواقعى پول را تا حدى آنار گذاشت مشروط بر آن آه خسارت حاصل از آنار
  بر دولت: توان گفت تر نباشد؛ بنابراين مى نفع حاصل از تحّقق بخشيدن به ديگر اهداف مّلى بيش

  هاى هاى پولى، مالى و درآمدى سالم داشته باشد و هنگام لزوم، آنترل اسالمى الزم است سياست
  اهش ارزش واقعى پول را بههاى قيمت ـ دستمزد را اعمال آند تا آ مستقيم مناسب از جمله آنترل

  حّداقل برساند و در نتيجه، مانع آن شود آه در جامعه، گروهى دانسته يا ندانسته ديگران را مغبون و
  .گيرى را نقض آنند معيارهاى اسالمى صداقت و عدالت در اندازه

  هاى اقتصادى تصّدى مستقيم فّعالّيت. ۵
  ه دولت و حضور مستقيم آن در عرصهيكى از مباحث مهم و آليدى در بحث دولت، انداز

  تواند با استفاده از منابع مالى عظيمى آه در اختيار دولت اسالمى مى. هاى اقتصادى است فّعالّيت
  همچنين با توّجه به اختياراتى آه شرع. اى دست بزند هاى گسترده دارد، به طور مستقيم به فّعالّيت

  هاى بخش خصوصى را هم با فّعالّيت) حت نظاممصل(تواند در اوضاع خاص  برايش قائل شده مى
  ها به شكل اقتصاد متمرآز اداره آند؛ اّما پرسش اين است آه در مواقع ها و آنترل اعمال محدودّيت

  هاى اقتصادى آجا است؟ عادى و طبيعى، جايگاه دولت در فّعالّيت
  گذار عمل اظر وسياستها را بايد به بخش خصوصى وا گذارد و خود به صورت ن آيا همه فّعالّيت

  دار باشد يا باالتر، آند يا اين آه منابع خصوصى را به بخش خصوصى و منابع عمومى را خود عهده
  با اّتخاذ تدابيرى، افزون بر منابع دولتى، بخشى از منابع مالى و انسانى بخش خصوصى را نيز به

  صورت دولتى اداره آند؟
  هاى زمينه صورت نگرفته است، با مطالعه آموزهگر چه تحقيق روشن و قابل قبولى در اين 

   دولت در نظام١:توان گفت اسالمى و با توّجه به مذاق شريعت و فلسفه دخالت دولت مى
  اسالمى، نقش نظارت و فراهم آوردن زمينه فّعالّيت بخش خصوصى را به عهده دارد و خودش به

  شود، مگر آن آه مصالح اجتماعى اقتضاى گذارى در بخش خاصى نمى شكل مستقيم وارد سرمايه
  :چنين رفتارى را داشته باشد؛ مانند موارد ذيل

                                                 
؛ سيد ١۴١ ـ ١٣٧ ش، ص ١٣٧۶، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى، گذارى در اقتصاد اسالمى انداز و سرمايه پس: سيد عباس موسويان: ك.ر. 1

 .١٢٨ ـ ١٢٢ ش، ص ١٣٨٠، مؤّسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، ى نظام اقتصادى اسالممبانى مكتب: حسين ميرمعزى
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  اى براى وارد شدن در آن مواردى آه به دليل نبود سود ماّدى مناسب، بخش خصوصى انگيزه. ١
  .ها را ندارد فّعالّيت

  .ها را ندارد مواردى آه بخش خصوصى، توان اقتصادى الزم براى وارد شدن به آن فّعالّيت. ٢
   بخش خصوصى، مفاسدى چون تشكيل انحصارات، احتكار،مواردى آه وارد شدن. ٣

  .را در پى دارد... فروشى و  گران
  مواردى آه به دليل داشتن آثار جانبى منفى اگر بخش خصوصى وارد شود، در صدد رفع آثار. ۴

  .آيد منفى بر نمى
  ان آهمواردى آه براى آنترل بازار الزم است دولت به صورت موّقت دخالت آند به اين بي. ۵

  به جاى آنترل... ها، يا باال بردن سطح دستمزد و  گاهى براى شكستن انحصار، يا پايين آوردن قيمت
  .هاى اقتصادى اقدام آرد از طريق قانون، بهتر است از طريق ورود مستقيم در فّعالّيت

  ف اوضاع واندازه دولت با اختال. اى ثابت معّين آرد توان براى دولت اسالمى اندازه بنابراين نمى
  .آند مصالح تغيير مى

  منابع مالى و اختيارات دولت اسالمى
  دولت اسالمى براى دستيابى به اهداف و انجام وظايف مذآور به اختيارات قانونى و منابع مالى

  ها، امكانات دهد آه متناسب با مسؤوليت هاى اقتصادى اسالم نشان مى مطالعه آموزه. آافى نياز دارد
  بررسى دقيق منابع مالى و حدود و اختيارات. فى در اختيار دولت گذاشته شده استو اختيارات آا

  .آنيم ها را بررسى مى در اين مقاله به اختصار آن. هاى فقهى گسترده است دولت، نيازمند آتاب
  منابع مالِى در اختيار دولت. أ

   است آه به اختصاردر نظام اسالمى، اموال فراوانى در مالكّيت يا در اختيار دولت اسالمى
  .شوند معّرفى مى

  انفال و منابع طبيعى. ١
  ها آفريده است؛ بنابراين، منافع پولى حاصل از اين خداوند، منابع طبيعى را براى رفاه تمام انسان

  هاى منابع نيز بايد به تمام مردم برسد و در هيچ وضعى نبايد اجازه داد فقط در دست افراد يا گروه
  ها و منابع طبيعى در اختيار گيرى آّلى و مديرّيت آالن ثروت بر اين اساس، تصميم. خاّصى قرار گيرد

دولت است؛ البّته پذيرش اين اصل به ضرورت به معناى انحصار تصّدى دولت نيست، و براى
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  تعيين تصّدى دولت يا بخش خصوصى بايد به معيارهاى آارايى مراجعه آرد؛ اّما در هر حال بايد
  ١.ردم و جامعه اسالمى مورد توّجه باشد و دولت بر اساس آن تصميم گيردمصالح عموم م

  زآات. ٢
  اى پديد آورد آه در آن، ثروت عادالنه توزيع، و اى شبيه خانواده هسته اسالم براى آن آه جامعه

  ريزى و آمك تشكيالتى دولت برآورده شود، نظام اجتماعى نيازهاى تمام افراد به آمك برنامه
  .قدرتمندى را پديد آورده و بدان تقّدس مذهبى بخشيده آه در هيچ جا و در هيچ نظامى وجود ندارد

  اى، هاى درآمدى ويژه يكى از واجبات مذهبى فرد مسلمان اين است آه از ثروت خالص يا جريان
  اهّمّيت زآات در اسالم به حّدى است آه هر گاه اسالم درباره. نرخ معّينى را به صورت زآات بپردازد

  گويد، همزمان، بر وجوب پرداخت زآات بر مسلمانان نيز فريضه به پا داشتن نماز سخن مى
  ٢.آند تأآيد مى

   در روزگار٣.دانند آورى و توزيع زآات را وظيفه دولت اسالمى مى بسيارى از فقيهان، جمع
  داختشد؛ حّتى ابوبكر ضّد آسانى آه از پر اين آار انجام مى) ابوبكر و عمر(پيامبر و دو خليفه اّول 

  عثمان خليفه سوم بود آه اجازه داد مردم زآات را. آرد زدند، از زور استفاده مى زآات سرباز مى
  به وسيله دولت و آارگزاران حكومتىالسالم عليهمستقيم به نيازمندان بپردازند و در زمان حضرت على 

  از اموال آنان« جصاص از مفّسران بزرگ احكام فقهى قرآن نيز با توّجه به آيه ٤.شد دريافت مى
  هنگام گرفتن[سازى و پرورش دهى و  ها را پاك  بگير تا به وسيله آن، آن]به صورت زآات[اى  صدقه
  وظيفه دولت اسالمى: گويد  مى٥است،ها  ها دعا آن آه دعاى تو، مايه آرامش آن براى آن] زآات

  ٦.آورى زآات پديد آورد است آه نظامى را براى جمع
   قرآن واّول اين آه موارد مصرف زآات در: در مسأله زآات بايد به دو نكته اساسى توّجه داشت

  آورى آن باشد، بايد در سّنت با صراحت بيان شده است؛ بنابراين بر فرض آه دولت مسؤول جمع
  » الّله فى سبيل«دوم اين آه اگر چه برخى از فقيهان تا حّدى دايره شمول . موارد مشّخص به آار گيرد

  مام موارد مخارج وتواند ت اند، باز هم به سختى مى را وسعت بخشيده) يكى از موارد مصرف زآات(
  هاى دولت اسالمى را شامل شود؛ بنابراين اگر قرار است دولت اسالمى وظايف خود را انجام هزينه

  ٧.دهد، بايد به منابع ديگرى غير از زآات دست يابد

                                                 
 .٣١٩، ص ١، ج تحريرالوسيله: ؛ امام خمينى٢١٩ و ٢١٨، ص مطالعات در اقتصاد اسالمى: محمد شاپرا. 1
 
 .٩١٩ ش، ص ١٣۵٣ الكبرى، قاهره، ة التجارية، المكتباالموال: ابو عبيد قاسم بن سالم. 2
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  زآات فطره. ٣
  اعّم از زن و مرد، آوچك و بزرگ، با شرايط مشّخصاى است آه بر هر مسلمان،  فطرّيه، صدقه

  اى مشّخص فطرّيه هر سال در زمانى معّين يعنى پايان ماه رمضان و به اندازه. فقهى واجب است
  در حال. شود خرما يا گندم يا غذاى غالب هر فرد، پرداخت مى) حدود سه آيلو(يعنى يك صاع 

  پردازند، ساالنه حدود يك ميليارد دالر ر جهان مىاى آه مسلمانان در سراس حاضر، مقدار فطرّيه
  توانند با طّراحى نظامى آارآمد، جذب و توزيع هاى اسالمى مى  دولت١.شود تخمين زده مى
  .هاى تأمين اجتماعى را از اين طريق پوشش دهند دار شده، بخشى از هزينه فطرّيه را عهده

  مسخ. ۴
  بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر و براى نزديكان و يتيمان و

  ٢.مسكينان و واماندگان در راه است
  را در آيه شريفه عام گرفته،» غنيمت«فقيهان شيعه به پيروى از احاديث امامان معصوم، واژه 

  پس از آسر هزينه(ند، به طورى آه شامل درآمد حاصل از آسب دان موارد خمس را گسترده مى
  ها و غّواصى، مال حالل مخلوط به ، غنايم حاصل از جنگ، مال به دست آمده از معادن، گنج)زندگى

  را» غنيمت«دانند؛ در حالى آه اهل سّنت، واژه  خرد، مى حرام و زمينى آه آافر ذّمى از مسلمانان مى
   در شيوه مصرف نيز بين اين دو گروه اختالف٣.آنند ايم جنگى حمل مىبر معناى خاص يعنى غن

  گيرد تا در مصالح جامعه هزينه به عقيده شيعه، نصف خمس در اختيار حاآم اسالمى قرار مى. است
   در حالى آه به اعتقاد اهل٤؛شود و نصف ديگر براى مسكينان و فقيران از خاندان پيامبر است
  .سّنت آّل آن به مسكينان و فقيران از خويشاوندان پيامبر تعّلق دارد

  ماليات. ۵
  اگر. ها در اداره آشور نيازمند درآمد با ثبات و مستمّرى است دولت اسالمى همانند ساير دولت

  ها مجاز است از محّل ى فراوانى چون انفال دارد و در برخى هزينهچه دولت اسالمى منابع مال
  توان با ها آافى نباشد مى خمس و زآات، تأمين مالى آند، اگر اين اقالم براى پوشش دادن هزينه

  :گويد شهيد مهطرى در اين باره مى. وضع ماليات به مقصود رسيد
  تواند براى هر چيزى، اتومبيل، غير انى مىاو در هر زم. وضع ماليات از اختيارات حاآم شرعى است

  آند، ماليات وضع آند و اين ربطى به زآات اتومبيل، هر چه باشد بر طبق مصلحتى آه ايجاب مى
ندارد؛ بنابراين، اين دو را نبايد با همديگر مقايسه آرد آه زآات، ماليات اسالم است و در غير اين موارد
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  ١.هم زآاتى نيست
  ها، گرفتن ماليات تصاعدى براى تعديل وى در جايى ديگر حّتى فراتر از نيازهاى متعارف دولت

  :شمارد ثروت و آم آردن فاصله طبقاتى را مجاز مى
  و اموال عمومى قراروضع ماليات، يعنى به خاطر مصالح عمومى، قسمتى از اموال خصوصى را جز

  آند آه بايد ماليات تصاعدى وضع آرد و حّتى اگر ضرورت اگر واقعا نيازهاى عمومى اقتضا مى. دادن
  آند آه ماليات به شكلى وضع شود آه از مجموع درآمد، مثًال فقط تعديل ثروت اجتماعى ايجاب مى

  ٢.يد چنين آردصدى پنج آن به دست مالك اصلى برسد و صدى نودوپنج گرفته شود، با
  مبناى مشروعّيت چنين مالياتى، حّق واليتى است آه از طرف خداوند براى ولّى امر بر جامعه

  تواند با رعايت مصلحت ولّى امرى آه مسؤولّيت اداره امور جامعه را دارد مى. قرار داده شده است
  هايى ى وضع آند و دايره چنين مالياتاى آه صالح بداند، ماليات حكومت مسلمانان به هر اندازه

  ٣.تر از فلسفه تشريع خمس و زآات است گسترده
  هايى افزون بر خمس و ن ماليات از حّق دولت در گرفتكتاب البيع نيز در اهللا رحمهحضرت امام خمينى 

  آه در قرآن وارد شده،» عفو« برخى از عالمان اهل سّنت نيز ماليات را مصداق ٤.آند زآات دفاع مى
  .دانند مى

  ٥.عفو را بگير و به نيكى فرمان ده و از جاهالن روى گردان
  ٦.عفو، آن چه افزون بر نيازتان است: چه چيز انفاق آنند؟ بگو: دپرسن از تو مى

  :گويد دآتر مّحمد بهى مى
  شود، اّما در شرايط استثنايى آورى و هزينه مى هر چند عفو در شرايط عادى به صورت اختيارى جمع

  مى درآورد؛ چرا آه قاعدهاى واجب و الزا ، دولت اسالمى حق دارد آن را به عنوان فريضه)مصلحت(
  تواند مباح را واجب يا حرام در صورتى آه مصلحت جامعه ايجاب آند، ولّى امر مى: گويد اسالمى مى

  آند آه توسعه اقتصادى، مصلحتى است آه اسالم آس اين واقعّيت را انكار نمى آند و به گمان ما، هيچ
  را واجب) عفو(ى اموال افزون بر نياز مسلمانان آور دهد آه براى تحّقق آن، جمع امر اجازه مى به ولّى

  توانند افزون بر زآات، اموال مازاد بر نياز خود را صدقه دهند، وادار به اين آند؛ يعنى آسانى را آه مى
  ٧.آار نمايد؛ البّته در صورتى آه مصلحت اّمت اقتضا آند

   نيز در دوران حكومت خويش، فراتر از زآات متعارف، بر هر اسب ازالسالم عليهحضرت على 
  هاى تندرو در هر سال يك دينار ماليات چرند، در هر سال دو دينار و بر اسب هايى آه آزاد مى اسب

  ٨.قرار داد
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  با تمام اين احوال، بايد توّجه داشت آه فقط نظام مالياتى درست و عادالنه با روح اسالم سازگار،
  اند آه ماليات را  تأآيد آردهالسالم عليهطالب  پيشه چون على بن ابى تمام ُخلفاى عدالت. و مورد تأييد است

  ها را از و مقدار آن نبايد بيش از توان تحّمل مردم باشد و آنبايد با عدالت و مهربانى جمع آرد 
  ١.هاى اساسى زندگى محروم آند ضرورت

  آّفارات. ۶
  اسالم براى تأمين نياز فقيران افزون بر زآات، حقوق مالى ديگرى نيز به عهده ثروتمندان گذاشته

  اين حقوق در.  بايد به صورت مجازات مخالفت برخى از احكام شريعت بپردازنداست آه افراد قادر
  شوند؛ مانند آّفاره قسم، آّفاره ظهار، آّفاره روزه خوردن در ماه فقه اسالمى، آّفارات مالى ناميده مى

  دانيم، ارتكاب اين معاصى،  چنان آه مى٢... .رمضان، آّفاره قتل غيرعمد، آّفاره عدم وفا به نذر و 
  تجاوز به حقوق االهى است و به بندگان خدا هيچ ربطى ندارد؛ اّما اسالم خواسته است آه اطعام
  فقيران يا آزادآردن بردگان يا پرداخت مال به مستحّقان، آّفاره مخالفت با اوامر االهى و بخشش

  .و بينوايى جامعه آاسته شودگناهان باشد تا بدين وسيله، از بار فقر 
  تبّرعات. ٧

  ها و اموالشان را داوطلبانه هاى معنوى اسالم، بخشى از ثروت مسلمانان ثروتمند در سايه آموزه
  .هاى گوناگون متصّور است اين رفتار به شكل. آنند به نفع جامعه و اسالم تقديم مى

  آتابخانه، مدرسه، مسجد،گاهى مراآزى چون : اين وقف دو نوع است: اى وقف خيريه. أ
  شود و گاهى مراآزى توليدى و تجارى براى المنفعه تعيين مى بيمارستان براى امور خير و عام

  .يابد اختصاص مى... حمايت ازمستمندان، از آارافتادگان، يتيمان و 
  وصّيت خيرخواهانه، مال يا مستّغالتى است آه مسلمانان براى: وصّيت خيرخواهانه. ب

  دين مقّدس اسالم نيز جهت تشويق آنان به. آنند به ثواب آخرتى در امور خيرّيه وصّيت مىدستيابى 
  .اين عمل اجازه داده به اندازه يك سوم اموال و دارايى خود را در اين امور وصّيت آنند

  تواند با طراحى نظامى آارآمد و مطمئن، اوقاف عام و وصاياى مسلمانان را دولت اسالمى مى
  بخش بر آّمّيت و  اهداف عالى اسالمى سازماندهى آند و با گسترش فضاى اطمينانجهت تحّقق
  .ها بيفزايد آيفّيت آن

  گيرد اموالى آه از طريق غيرمسلمانان در اختيار دولت قرار مى. ٨
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  آورد، افزون بر منابع گوناگونى آه ذآر آرديم و دولت اسالمى از طريق مسلمانان به دست مى
  ء و ُعشر وجود دارد آه دولت از طريق غيرمسلمانان در  چون خراج، جزيه، فىحقوق مالى ديگرى

  اين حقوق. آمد المال به شمار مى اين اموال در گذشته يكى از منابع اصلى و مهّم بيت. گيرد اختيار مى
  ١:عبارتند از

  شود آه هايى وضع مى خراج مقدارى مشّخص از محصوالت آشاورزى است و بر زمين: خراج. أ
  ها را با جنگ فتح آرده باشند يا بدون جنگ بر آن چيره شده و پس از صلح با صاحبان مسلمانان آن

   را بهدولت در مقابل اين واگذارى، سهمى از محصول. اصلى، آن را در اختيارشان وانهاده باشند
  .آند صورت خراج دريافت مى

  جزيه همانند زآات فطره، مالى مشّخص بوده آه از غير مسلمان ذّمى متمّكن گرفته: جزيه. ب
  .پرداختند شد، مى ها داده مى اهل آتاب جزيه را در ازاى امنّيتى آه در سايه دولت اسالم به آن. شد مى
  ء نيز فى. آورند  جنگ و لشكرآشى به دست مىء مالى است آه مسلمانان آن را بدون فى: ء فى. ج

  آن چه را خداوند از اهل اين«يك سهم آن مطابق آيه شريفه : شود به پنج سهم مساوى تقسيم مى
  ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در آبادى
  گيرد آه به مصارف مورد نظر برسد و چهار  قرار مىآله و عليه اهللا صلى پيامبر اآرم  در اختيار٢،»ماندگان است راه

  پنجم باقى مانده براى تجهيز لشكر اسالم، تهّيه سالح جنگى، و پرداخت حقوق سربازان به
  .رود آار مى

   را ازها عشر مالياتى است به ميزان ده درصد و از آاالهاى بازرگانان غيرمسلمانى آه آن: ُعشر. د
  دولت حق دارد درصد اين ماليات را. شود آورند، گرفته مى هاى اسالم مى جاهاى گوناگون به سرزمين

  اين ماليات شباهت فراوانى به. تواند در موارد مصلحت لغو آند افزايش يا آاهش دهد؛ آما اين آه مى
  .هاى گمرآى زمان ما دارد عوارض و ماليات

  استقراض و مشارآت. ٩
  د حاصل از تمام منابع پيشين از جمله فروش خدمات دولتى براى مخارج دولت آافىاگر درآم

  يابد و از آن جا آه استقراض با نباشد، دولت اسالمى به استقراض و استفاده از منابع ديگران نياز مى
  تواند جهت براى اين منظور، دولت مى. هاى ديگرى اّتخاذ شود بهره، ربا و حرام است، بايد راه

  الحسنه بگيرد؛ چنان المنفعه و خيرّيه از مردم و مؤّسسات خصوصى قرض هاى عاّم اندازى طرح هرا
تواند با فروش اوراق مشارآت و سهام، مردم هاى زيربنايى و سودآور مى آه براى تأمين سرمايه طرح
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  نك مرآزىها شريك آند؛ اّما استقراض از با را در مالكّيت و به تبع آن، در سود اقتصادى آن طرح
  شود، فقط به اندازه رشد توليد جايز خواهد بود و چون سبب افزايش نقدينگى و حجم پول مى

  تر از آن، توّرم و آاهش ارزش واقعى پول را به دنبال دارد آه خالف اهداف دولت است؛ در بيش
  تر دافى مهمتوان بيش از رشد واقعى توليد، از بانك مرآزى استقراض آرد آه اه نتيجه فقط زمانى مى

  ١.از هدف تثبيت ارزش پول در خطر باشد
  اختيارات اقتصادى دولت. ب

  افزون بر منابع مالى پيشين آه براى دستيابى به اهداف اقتصادى در اختيار دولت گذاشته شده،
  ها در اين بخش به توضيح آن. دولت داده استاسالم، براى آن منظور، اختيارات قانونى نيز به 

  .پردازيم مى
  حّق نظارت و آنترل. ١

  هاى اقتصادى از ديدگاه اسالم آزادى است و هر مسلمانى حق گذشت آه اصل اّولى در فّعالّيت
  دارد در چارچوب احكام و قوانين شريعت، آزادانه به فّعالّيت بپردازد و دولت حق ندارد جلو

  خواهى و فردگرايى افراطى از  اّما برخى در اثر زياده٢وع و قانونى افراد را بگيرد؛هاى مشر آزادى
  در چنين وضعى. آورند عمل به دستورهاى اسالم تخّطى آرده، ضررهاى فردى و اجتماعى به بار مى

   در نامه معروف خود به مالك اشتر پس ازالسالم ليهعامام على . دولت حق دارد متخّلفان را مجازات آند
  :فرمايد آشى هستند، مى وران و اين آه آنان افراد سودمند و زحمت سفارش درباره بازرگانان و پيشه

  با اين همه بدان آه ميان آنان بسيارند آسانى آه معامالتى بد دارند؛ بخيل و در پى احتكارند؛ براى... 
  فروشى، زيانى فروشند و اين سودجويى و گران اال را به هر بها آه بخواهند مىآوشند و آ سود خود مى

   از آن منع فرمودوسلم آله و عليه اهللا صلىبراى همگان و عيب بر واليان است؛ پس بايد از احتكار منع آرد آه رسول خدا 
  ان فروشنده و نه خريدارهايى آه نه به زي و خريد و فروش بايد آسان و با ميزان عدل انجام شود، با نرخ

  باشد و آن را آه پس از منع تو دست به احتكار زند، آيفر ده و عبرت ديگران گردان و در آيفر او زياده
  ٣.روى مكن

  گذارى در منطقه مباحات حّق قانون. ٢
  ٤.خدا و پيامبر خدا و صاحبان امر را اطاعت آنيد! ايد اى آسانى آه ايمان آورده

  جايى آه(امر مسلمانان حق دارد در منطقه مباحات شريعت  فقيهان اسالم اّتفاق دارند آه ولّى
  ، با وضع قوانين، مردم را به انجام آارى امر آند يا از)شرع حكم الزامى وجوب يا حرمت ندارد

   فقيهان براى اين٥.گذارى در منطقه مباحات است د و اين همان حّق قانونارتكاب عملى بازدار
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  :اند مسأله مصاديق متعّددى بيان آرده
  قتصادى خاصاجبار بر انجام فّعالّيت ا. أ

  :گويد  مىحسبهابن تيميه در آتاب 
  مطابق فقه اسالم و به اتّفاق همه فقها، توليد آاالها و خدماتى آه حيات افراد و قوام امور اجتماع بر

  اى آه در اثر نبود چنين آاالها و ها است، به گونه ها بستگى دارد و يا عّزت جامعه در گروه توليد آن آن
  بيند و يا استقالل آشور دچار خدشه مشكل شده، آسايش اجتماع لطمه مىخدماتى، زندگى مردم 

  شود، بر آّليه افرادى آه توانايى توليد را دارند، واجب آفايى است و اگر افراد از انجام آن آوتاهى مى
  ١.آنند، دولت اسالمى حق دارد آنان را اجبار آند

  تعيين ضوابط آار و آارگرى. ب
  تواند متناسب با مصالح جامعه، با وضع قوانينى، حّداقل دستمزدها، حّداآثر دولت اسالمى مى

  ا درتواند با وضع مقّرراتى، محيط آار ر ساعات آار، و حّداقل سّن اشتغال را تعيين آند؛ چنان آه مى
  وسلم آله و عليه اهللا صلىبرابر خطرهاى صنعتى و حوادث غيرمترّقبه ايمن سازد و از همين باب است آه پيامبر اآرم 

  :فرمايد مىالسالم عليهضمن وصاياى خود به امام على 
  ٢مبادا با حضور تو بر آشاورزان ستم رود؛! يا على

  .اسالمى وظيفه دارد نظام آار و آارگرى را چنان سازماندهى آند آه به آسى ستم نروديعنى حاآم 
  اجبار بر فروش و اجاره. ج

  اى موجود است و مردم به آن نياز دارند؛ اّما وى به علل گاهى آاالى خاّصى پيش فروشنده
  دى است آه از اجارهزند؛ چنان آه گاهى عامل توليدى در اختيار فر گوناگون از فروش آن سر باز مى

  دراين وضعّيت، دولت حق دارد فرد مذآور را به. زند و مردم به آن عامل نياز دارند دادن آن سر باز مى
  فقيهان براى اين منظور، افزون بر حّق واليت حاآم. فروش آاال يا اجاره دادن عامل مورد نظر وا دارد

  :آنند  بن جندب استشهاد مىةاسالمى، به جريان سمر
  آمد، به وقتى براى سرآشى درخت مى.  بن جندب در خانه آسى درخت خرمايى داشتةمرس

   شكايت آردآله و عليه اهللا صلىآرد و او از اين عمل آراهت داشت؛ پس به رسول خدا  خانه نگاه مى همسر صاحب
  فرستى و امرتقاضا دارم آسى را سراغ او ب. شود سمره بدون اذن وارد خانه مى!  الّله يا رسول: و گفت

  حضرت، سمره را خواست و. آنى آه موقع ورود اذن بگيرد تا همسرم پوشش مناسب داشته باشد
حضرت پيشنهاد. امتناع آرد. شوى، اجازه بگير وقتى وارد خانه مى. فالنى از تو شكايت دارد: فرمود
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  باز هم قبول نكرد؛. عوض آن را در بهشت بگير: رسول خدا فرمود. از فروختن امتناع آرد. فروش داد
  به درستى آه هيچ ضرر. درخت او را بكن و به بيرون پرتاب آن: پس رو به صاحب خانه آرد و فرمود

  : در نقل ديگرى آمده است آه حضرت فرمود١.و ضرارى نيست
  احب خانه را امر آرد آهاى، و هيچ ضرر و ضرارى بر مؤمن نيست؛ سپس ص تو ضرر زننده! اى سمره... 

  ٢.ببر هر جا خواستى بكار: پس به سمره فرمود. درخت را بكند و روى او پرتاب آند
  آند، در موارد احتياج عموم مردم به طور  در مسأله شخصى به فروش امر مىوسلم آله و عليه اهللا صلىوقتى پيامبر 

  .دقطع، حكم به اجبار فروش، جايز خواهد بو
  منع از توليد و واردات آاالهاى خاص. د

  دهند؛ مانند گاهى آارشناسان، توليد و واردات آاالى خاّصى را به ضرر جامعه تشخيص مى
  توليد يا واردات آاالهاى لوآس و غير ضرور آه نيازمند استخدام عوامل توليد يا خروج انبوه

  در اين وضعّيت،. برند  آن آاالها بهره مىسرمايه مّلى است؛ در حالى آه فقط عّده معدودى از مصرف
  ٣.دولت اسالمى حق دارد با وضع قوانينى، توليد و واردات چنين آااليى را ممنوع يا محدود سازد

  وضع مقّررات براى استفاده از منابع طبيعى. ه 
  بردارى از منابع طبيعى به ويژه زمين و دولت اسالمى حق دارد مطابق مصالح جامعه براى بهره

  اى را آباد هر آس زمين ميته«آب، مقّررات خاّصى وضع آند؛ براى مثال، طبق حديث شريف نبوى 
  ها را مالك شوند؛ اّما اين ، مسلمانان حق دارند با احياى اراضى موات، آن»آند، مالك آن خواهد بود

  تواند با دولت مى. از دارد تا هرج و مرج پيش نيايدمسأله در اوضاع آنونى به مقّررات خاّصى ني
  ٤.ها را تقسيم آند هاى خاّصى زمين تعيين شرايط و اولوّيت

  گذارى آاالها و خدمات قيمت. و
  در روايتى. اصل اّولى در تشريع اسالمى، آزادى خريد و فروش و آزادى در انتخاب قيمت است

  : شدهوارد
  چه خوب بود آاالها را!  الّله يا رسول:  رسيدند و عرض آردندآله و عليه اهللا صلىمسلمانان خدمت رسول خدا 

  من دوست ندارم:  فرمودآله و عليه اهللا صلىرسول خدا . شود ها باال و پايين مى فرمودى؛ چرا آه قيمت گذارى مى نرخ
  بگذاريد بندگان خدا از دست. ] آن دستورى نداده استو آارى آه درباره[خدا را مالقات آنم با بدعت 

  ٥.ديگر روزى ببرند، و هر وقت شما را نصحيت آردم، آن را پذيرا باشيد يك
  :گذارى آند، فرمود در روايت ديگرى وقتى از حضرت خواسته شد قيمت
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  اى از آسى اميدوارم خدا را مالقات آنم؛ در حالى آه مظلمه. برد ىها را باال و پايين م خدا است آه نرخ
  ١.بر عهده من نباشد

  اگر: گذارى معتقدند فقيهان بزرگوار اسالم با لحاظ ابعاد گوناگون موضوع و روايات بحث قيمت
  ها متأّثر بيعى حوادث، چون آميابى و فراوانى، و آاهش و افزايش نرخها در اثر جريان ط تغيير قيمت

  ها را ندارد؛ اّما اگر جامعه در از فرايند عرضه و تقاضاى عادى باشد، دولت حّق دخالت در تعيين نرخ
  ها و هاى انحصارى گرفتار شده باشد، دخالت دولت در تعيين نرخ چنگال افراد محتكر و شرآت

  ٢.ى همه طبقات جامعه الزامى استرعايت انصاف برا
  :فرمايد  به مالك نيز به روشنى پيدا است آن جا آه مىالسالم عليهاين مطلب از نامه امام على 

  اى باشد آه به ها بايد به گونه خريد و فروش بايد به آسانى و بر مبناى عدالت صورت گيرد و قيمت
  ٣.ك از فروشنده و خريدار اجحاف نشودي هيچ
  تشخيص موارد احكام ثانوى و موارد تزاحم. ٣

  از نظر اسالم، نظام مطلوب نظامى است آه بر پايه احكام اّولّيه اسالم بنا شود؛ ولى از آن جا آه
  بينى مواجه ها و حوادث غيرقابل پيش سالمى در وضع خاّصى با بحرانممكن است فرد يا جامعه ا

  شوند و اجراى احكام اّولّيه اسالم ممكن نباشد، شارع مقّدس احكامى را به نام احكام ثانوى در نظر
  ها به طور شوند و عمل به آن گرفته است آه با ضوابط و شرايط خاّصى، جانشين احكام اّولّيه مى

  . ضرورت مجاز خواهد بودموّقت و در حّد
  توان احكام ثانوى را جايگزين احكام اّولى آرد آه به واسطه انجام از نظر اجتماعى، هنگامى مى

  در اين صورت، براى حفظ نظام و بنا به. يا ترك آارى، نظام جامعه دچار اختالل، فساد يا حرج شود
  .يابد حكام ثانوى مشروعّيت مىشود و عمل به ا ضرورت، احكام اّولى به طور مّوقت تعطيل مى

  براى جايگزينى احكام ثانوى در موضوعات اجتماعى و حكومتى به آارشناسى دقيق علمى و
  تجربى نياز است آه فقط از طرف آارشناسان خبره و مورد اعتماد حكومت و وّلى امر مسلمانان

  اّهم از احكام تزاحم درتشخيص . يابند عملى است؛ چنان آه گاهى احكام اسالمى در عمل تزاحم مى
  امام خمينى از فقيهان بزرگ شيعه در. حوزه اجتماعّيات، از اختيارات دولت اسالمى و وّلى امر است

  :گويد تطبيق يكى از موارد همين بحث مى
  تواند همين مالكّيت مالكّيت را در عين حال آه شارع مقّدس محترم شمرده است، لكن ولّى امر مى... 

  ند خالف صالح مسلمين و اسالم است، همين مالكّيت مشروع را محدودش بكند بهمحدودى آه ببي
  ٤.يك حّد معّينى و با حكم فقيه از او مصادره بشود
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