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  پيشرفت عادالنه و وظايف دولت ديني
  30/1/1389 :تاريخ تأييد  20/6/1388 :تاريخ دريافت

  *انيناصر جهان ______________________________________________________________________
   چكيده

در دهه   . انكارناپذير است  اي  مسئلهها و نهادهاي كارآمد در توسعه و پيشرفت عادالنه            نقش دولت 
دولتـي متعهـد، متـدين، بـا     به بايد ي پيشرفت عادالنه، نظام اسالمي ايران جهت دستيابي به چنين پيشرفت 

 كـشور اسـالمي   پديدساختن  « هاي  ترين الزام   سازي ديني يكي از مهم      دولت.  تكيه كند  تدبير و كارآمد  
 دينـي، پيـشرفت      بخـشي    هويـت  بـاره  دولت اسالمي در   هاي  وظيفهتعيين  . است» محور  پيشرفته و عدالت  

  .كند سازي مبتني بر دين فراهم مي لتتصوير درستي از دوي، محور مبتني بر اسالم و عدالت
بـه روش    ،در گـردآوري اطالعـات     كه در صدد پاسخگويي به چنين نيازي است،       رو    پيشتحقيق  

 اقتصادي بـه  هاي بحث در  وتحليل متون روش  به قرآني، حديثي و فقهيهاي   در استنتاج   و اي  كتابخانه
بخـشي،    لـت دينـي در سـطوح هويـت         دو هـاي   وظيفـه اكتـشاف     به دنبـال   كند و   ميروش تحليلي عمل    
ــشرفت و عــدالت ــارهكــالن دولــت دينــي  هــاي   وظيفــهطــور همــين.  اســت،پي ــور حــاكميتي، درب  ام

مــردان و   دولــت.كــشد مــي بــه تــصوير را...  و گــذاري ريــزي، نظــارت، ســرمايه گــذاري، برنامــه قـانون 
اي، و  بخـشي، توسـعه   توانند جايگاه هـر يـك از مـسائل را در سـه سـطح هويـت       ريزان كشور مي   برنامه
  . كرده و بر كارآمدي خود بيفزايندپرهيزمحوري به خوبي تشخيص داده، از تداخل امور  عدالت

  .يفاوظدولت ديني، دولت، دين، عدالت، پيشرفت، توسعه،  :واژگان كليدي
  .JEL :O10, O41, O38, H11, H53, Z12بندي  طبقه

                                                      
    .Email: Nhj1337@Yahoo.com            .ي اسالم شهي پژوهشگاه فرهنگ و اند  يعلم  ئتيعضو ه .*
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  مقدمه
 بـا   و اسـت  مهم اقتصاد توسعه     اري مسائل بس   از يكي ،و عدالت ) توسعه (شرفتيارتباط پ 
 اقتـصاد توسـعه     اتيـ  در ادب  ي متفاوت يها  دگاهيد. دارد جوامع ارتباط تنگاتنگ     يرفاه اقتصاد 

 اسـت،  ديي مورد تأ  ياسالم اقتصاد و توسعه  ديد  آنچه كه از      ارتباط مطرح است و    نيدربارة ا 
 يهـا   اسـت ي س دهـد   شان مي ن ي علم هاي  همطالع. استو عدالت    )توسعه( شرفتي پ ييسو هم

 رشد  يها  شدن نرخ   زمان  بر هم  ي مهم اريبساثر   توانند ي م ي اقتصاد ي نهادها طيها و مح    دولت
 گـر، يبـه عبـارت د    .  باشـند  داشـته  فقـر مطلـق      عي عادالنه، و كاهش سر    عيباال و مداوم، توز   

 را عادالنـه كننـد و       شرفتيـ  توسـعه و پ    تواننـد  ي خـوب و كارآمـد مـ       يها و نهادهـا     دولت
  ).1388 ان،يجهان( كنند فاسد و ناكارآمد آن را ناعادالنه يها دولت
 عادالنه اسـت، از     شرفتي كه هدف پ   يق رفاه اقتصاد  كردن مردم و تحقّ   ازين ي آنجا كه ب   از
ـ  ينـ ي عـدالت و دولـت د  ةيدر سا فقط   اسالم   نيدديد     در مقالـه ؛ داردداريـ ق پا امكـان تحقّ
ـ  ينيدولت د هاي    وظيفه، دربارة   رو  پيش ـ  يرا ب  بحـث   شرفتيـ زمـان عـدالت و پ      ق هـم   تحقّ

  :كه است ني اي، پرسش اصلحقيقتدر . شود يم
  ابد؟يق  بر اسالم تحقّي عادالنه مبتنيشرفتي انجام دهد تا پدي بايي چه كارهاينيدولت د

  :از د هستن عبارتي فرعيها پرسش
  ست؟ي و نخبگان چوران انديشه دگاهي و توسعه از دشرفتي پتيماه. أ

  ست؟ي چشيها ست و شاخص الت به چه معناعدا. ب
  شوند؟ ي مفي تعرنه چگواستي موجود علم كالم و ساتي و دولت در ادبنيد. ج
  ست؟ي چينيمراد ما از دولت د. د

 شرفتي پ ،يبخش  تي را در عرصة هو    ينيدولت د هاي    وظيفهها درك      پرسش نيپاسخ به ا  
  .كند ميو عدالت آسان 

نظـام  .  اسـت  ياسالم طـوالن  هاي    هدف به   يابيست بحث از آن جهت است كه د       ضرورت
 ،يلـ يپـس از جنـگ تحم     . پديـد آمـد    ي انقالب شـكوهمند اسـالم     يروزي با پ  راني ا ياسالم
 ينـ ي د يسـاز    آغاز شد اما از آنجا كه دولـت        ي اسالم ي جمهور شرفتي توسعه و پ   يها  برنامه

 يدولت اسـالم  ساختن  پديد ، رهبران ي جد يها ي از نگران  يكي فتاده،ي اتفاق ن  ديآنچنان كه با  
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 يكي يني د يساز  دولت. را داشته باشد   و عدالت    ت،ي معنو ت،ي عقالن يژگيسه و بايد  بوده كه   
رو،  نيـ  از ا. اسـت محـور   و عدالتشرفتهي پيكشور اسالم هاي پديدساختن      الزام نيتر  از مهم 

 حد  كشور تا بايد   كه   يا   دهه ؛ شده است  دهينام»  و عدالت  شرفتيدهة پ  «بدهة چهارم انقال  
 جهـان اسـالم     ي برا يي شده و الگو   كي عادالنه نزد  شرفتي پ ي اسالم يها  به شاخص فراواني  

 شرفتيـ  پ ،ينـ ي د  يبخـش   تي هو درباره يدولت اسالم هاي    وظيفه نيي تع ب،يترتبه اين   . شود
  .كند ي فراهم ميني ديساز  از دولتي درستريتصوي محور  عدالتو بر اسالم يمبتن

 هـاي   در اسـتنتاج و يا  كتابخانـه ايـ  ي اسناد، اطالعاتير در مرحلة گردآو  قي تحق روش
 يلـ ي بـه روش تحل ي اقتـصاد هـاي  بحث و متون لي مطابق روش تحلي و فقه  يثي حد ،يقرآن
 در سـه سـطح      يني دولت د  هاي  وظيفه كشف   يدر پ  از نوع اكتشافي و   رو    پيش تحقيق   .است
 هـايي   وظيفه عمل به    دده  نشان مي  قي تحق هاي  نتيجه . و عدالت است   شرفتي پ ،يبخش  تيهو

 عادالنه است بـه همـراه مبـارزه بـا عوامـل ضـد               شرفتي پ نةي در زم  ينيكه بر عهدة دولت د    
باعث پديد آمـدن    و  كرده   تي را تقو  يني د يساز   وجود دارد، دولت   راه ني كه در ا   يا يارزش
  .محور خواهد شد  و عدالتشرفته،ي پ،ي اسالميوركش

  ينه تحقيقشيپ
 ي محـدود بـه برخـ      ، و توسعه عادالنه   شرفتيپدرباره   ي اسالم  دولت هاي  وظيفه بررسي

 يهـا    هر چنـد نوشـته     ؛ اسالم و توسعه چاپ شده است      يها  شياست كه در هما   هايي    مقاله
 در  گفتـه   ي پـيش  هـا    از نوشـته   ي برخ .استفراوان   و اقتصاد    يمربوط به رابطه دولت اسالم    

فصلنامه علمي پژوهـشي    گوناگون   يها  و در شماره  » نقش دولت در اقتصاد   «مجموعه مقاالت   
  : كرد مي تقسي به چهار دسته كلتوان يها را م نوشتهاين .  آمده استياقتصاد اسالم

 : ماننـد  ،انـد    را مطـرح كـرده     ينـ ي دولـت د   هـاي   يفـه  وظ ،يبنـد    كه بدون سطح   هايي  همقال .1
  ؛1386 ،يآتان يعيرف  و1383 ،ييرضا؛ 1380 ان،يجهان؛ 1380 ،آبادي حكيم لكيگ
ـ اساس د دولت بر هاي    وظيفه يبند   كه به سطح   هايي  مقاله .2  : ماننـد  ،انـد    پرداختـه  ايـ  و دن  ني

  ؛1384و قحف،  1382، مالك
 از  يانـد، و برخـ       دولـت پرداختـه    هـاي   وظيفـه  و   هـا اري اخت يبنـد    كه به سطح   هايي  همقال  .3

ا ه  وظيفه را در قسمت     ي و برخ  يني دولت د  اراتي را در قسمت اخت    بخش  تيهوهاي    وظيفه
  ؛1382 ان،ي و موسو1372 ،ي نظر: مانند،اند آورده
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ـ  از سـطوح و    ي دولت را در برخ    هاي  وظيفه كه   هايي  همقال  .4  طي و محـ   شرفتيـ  پ : ماننـد  ژهي
  .1388 فرد، يفراهان؛ 1388 ان،يجهان:  مانند،اند  كردهي بررسستيز
 يهــا يفــه، وظ)1388 ان،يــجهان (»ينــي دولــت دفي و وظــاشرفتيــپ« در مقالــة البتــه،

 اشاره و ارجـاع     ها  وظيفه ني به ا  ،رو  پيشدر مقالة   .  شده است  نيي تب شرفتي و پ  يبخش  تيهو
  . متمركز شده استينيخواهانة دولت د  عدالتهاي وظيفهشده و بحث عمده بر 

  شرفتي پيستيچ
، بعلبكي(هستند   مترادف   باًيافق و تقر     هم ييها   و توسعه واژه   شرفتي ارتقاء پ  ،ي ترق رشد،

 ني سال اسـت كـه چنـ       ستي از دو  شيب). 565،  4: 1989 آكسفورد،    دانشگاه  و ؛267 :2001
  .است آن اروپا نيغاز جهان كاربرد داشته و خاستگاه آياسي سي اقتصاداتي در ادبييها واژه

   نامطلوب هاي شرفتيپ
  .  و توسعه نامطلوب را مشاهده كردشرفتي در دو قرن گذشته جهان دو نوع پ

هـاى     ناظر به كل جامعه و بدون كوشـش        ريزىِ خاصِ   برنامهدر غرب بدون    نخست  نوع  
تدريجى و با تغييـر و تحـول در سـاختار فرهنگـى، سياسـى، اجتمـاعى و                  طور     به سنجيده،

ايـن  . اقتصادى به وقوع پيوست و هدف آن رفاه مادى و افزايش مداوم درآمـد سـرانه بـود                 
  . بودي ابزارت بر عقالنيي مبتنهاى توليد مبتنى بر دانش و افزايش مرهون به كارگيرى روش

 و توسعه، در كشورهاى در حال توسعه، و بعد از جنـگ جهـانى دوم                شرفتينوع دوم پ  
هـا و     توسعه اين كشورها كه با هـدف رسـيدن بـه پيـشرفته            . بود كه روندى متفاوت داشت    

 و انباشت سرمايه براى رسيدن بـه هـدف          فناوريشدن و با تأكيد بر انتقال         مشى صنعتى   خط
شـده از     ريـزى   هاى برنامـه     بود، روندى تند و سريع داشت كه با كوشش         دهآغاز ش گفته    پيش

جـا كـه   از آن. ه بـود ها همـرا  ويژه از طرف دولت هاى اجتماعى و به    ها، حركت   ازمانطرف س 
اغلب اين كشورها هدف اصلى را رشد اقتصادى دانـسته و توسـعه اقتـصادى را بـه منزلـه                    

هـاى متعـالى، مـشاركت      انـسانيت، ارزش عـدالت، كردند، از   مى ترين جزء توسعه تلقى     مهم
ترتيب، از اواخر دهه هفتـاد تـا كنـون بحـران            به اين   . كردندسياسى و محيط زيست غفلت      

تـر    هاى نظرى مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد كه بيش           فكرى همگانى و شايعى در حوزه     
  .ستمفهوم توسعه اناشى از ناتوانى در ارائه تعريفى قابل قبول از 
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المللـى را     نظـم نـوين بـين     پديدساختن  ، رفع وابستگى ضرورت     وران  انديشه از   گروهى
دارى را مانع آن دانسته و روابط استثمارى را محكـوم و              عامل اساسى توسعه و نظام سرمايه     

 نوسـازى بـه     باز سوى ديگر، بعد از شكست مكتـ       . كردندنظام مالكيت جمعى را پيشنهاد      
گونـه     و رشد قارچ   محيطى  ستيهاى فرهنگى و ز      آسيب ،هاى اجتماعى   نابسامانىبروز  علت  
اى از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف توسعه تلقـى كـرده و                ها، عده   آبادها و زاغه    حلبى

ه  در اعالميـ   1974در سـال    . نـد را پيـشنهاد كرد   » راهبـرد نيازهـاى اساسـى     «ق آن   براى تحقّ 
  :تصريح شد كه» كوكويوك«

فقـط  يند رشدى كه نيازهاى اساسى را ارضا نكند يا ارضـاى آنهـا را مختـل سـازد،      ا فر هر«
  ).27: 1377زاكس، ( »استكاريكاتورى از توسعه 

  مانهي معقول و حكشرفتيپ
سـو، و از سـوى        يافته در دستيابى به توسـعه از يـك          توسعه تر   كشورهاى كم  اكثر ناكامى
هاى طبقاتى، از خود بيگانگى انـسان   زايش شكاف اف: مانند هاى تلخ توسعه غرب     ديگر، ميوه 
هاى بزرگ و احزاب و       مهار شركت   شدن روابط انسانى، قدرت بى      ىا  وارگى و شي    در اثر بت  
تـر از همـه،        و مهـم   بر انسان فناوري  اى    لط افسانه  ابزارى و تس   النيتهاى دولتى، عق    دستگاه

شـد تـا واژة توسـعه       باعـث    تخليه نظام محتوايى جوامع غربى از فلـسفه زنـدگى و مـرگ،            
 زمانى عنصر اصلى توسعه     راگ. طرح شود ماى در ادبيات توسعه       گستردهصورت    بهحكيمانه  

  :اند اصلى توسعه انتخاب شده ذيل عنصرهاي هاي موضوعرشد اقتصادى بود، امروزه 
  ؛رشد اقتصادى. أ

  ؛عدالت در توزيع. ب
  ؛مشاركت سياسى. ج
  .ارزش هاى متعالى. د

 توسعه مورد توجـه بـود، امـروزه    داى دهه شصت ميالدى بيشتر بعد اقتصادى    اگر در ابت  
بودن دين بـراى     ونافي«و ابطال نظريه    ) 72: 1376بئك،  ( ايران سالمىويژه بعد از انقالب ا     به

عه نيـز مـورد اقبـال       ديگر توسـ  بعدهاي  و بعد از چالش جدى دين با سكوالريسم،         » ها  توده
موضوعات اخالقى « متخصصان توسعه در همايش  1986ر سال   كه د صورتي    قرار گرفت؛ به  

در كلمبوى سريالنكا به اين توافق دست يافتند كه تعريفى كامل از توسعه بايـد               » در توسعه 
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 محيطى و الگـوى زنـدگى كامـل را          ى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، زيست    عد اقتصاد شش ب
  ). 70 ـ 71: 1374گولت، ( مدنظر قرار دهد

  شرفتي و پ توسعهمفهوم
 توسـعه و    ،يو مقـام معظـم رهبـر       ينـ ي امـام خم   ي اسـالم  ي جمهور گذار  انيبنديد   از

  :نويسد مي باره اين در حضرت امام.  دارنديري جامع و فراگي معناشرفتيپ
 اهـ   ها در زنـدگى انـسان        و پيچيدگى  ها  مشكل حل تمام    م است كه از نظر اسالمى     اين مسلّ «

 بلكه مـشكالت    ؛شود و نخواهد شد     به شكل خاصى حل نمى    با تنظيم روابط اقتصادى     فقط  
. سـت  ا  كليد دردهـا   ]كه [بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود         را در كل نظام اسالمى    

تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسالم است و دنيا       مكتبى كه مى  ما باور داريم يگانه     
ا كنـد و  روز با آن دست به گريبان است نجات پيد    اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلى كه ام        

  . )129، 20: 1369خميني،  موسوي ( »گونه، بايد به اسالم روى بياورد انسانى زندگى كند، انسان
اقتـدار   دانش و فنـاورى،    توليد ثروت ملى،  بعدهاي   را در    شرفتيپ زي ن يمقام معظم رهبر  

ى و يـ گرا قـانون  ،يور شور، ارتقاى بهـره امنيت ك اخالق و معنويت، المللى،  ملى و عزت بين   
پذيرى، عزم   وليتؤرشد سياسى، مس   وحدت و انسجام ملى، رفاه عمومى،      انضباط اجتماعى، 

  ).1/1/1388 ،يمقام معظم رهبر( دانند  مي ملى و اراده
 را بـه    شرفتيـ  توسـعه و پ    زي تودارو و بلك ن    ردال،يم: مانندمرتبط با توسعه    وران    انديشه

 حيتـصر گفتـه   پـيش  يهـا   از شـاخص يارياند و بـه بـس       كرده في تعر ري فراگ مفهوم جامع و  
جانبـه،    همگى بر اين نكته تأكيد دارند كه توسـعه فراينـد تحـول بلندمـدت، همـه                . اند  كرده

است كـه نيازهـاى   )  ملتـدولت  (نام جامعه ه  اجتماعى بظامساختارى و كيفى درون يك ن
  . رآورده كندت را با روشى عقالنى برو به گسترش جمعي

  : گفتتوان ي، مها مقدمه نيبا توجه به ا
و سـاختاري و كيفـي   ) اقتصاديفقط و نه (جانبه  توسعه اسالمي فرايند تحول بلندمدت و همه  

است كه نيازهاي واقعـي     )  ملت ـ دولت(نام جامعه   ه   فرهنگي اسالمي ب   ـ اعيدرون نظام اجتم  
.  برآورده كند  ياسالمهاي    جهت هدف  در   را با روشي عقالني و در چارچوب احكام اسالم و         

  انطبـاق  يارتقـا  ،، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعـه      هاي اقتصادي   در اين فرايند خرده نظام    
  .كنند مي ثروت، قدرت، همبستگي و معرفت توليد ، و با خودمختاري نسبي از يكديگرهيافت
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  ي عدالت اجتماعيستيچ
 يعيعــدالت تــوز.  اســتيعي تــوز از عــدالتي بخــشي عــدالت اقتــصادد،يــ دكيــ از

)Distributive Justice( منابع و امكانـات  .  امكانات و منابع استعي در توزي برابريمعنا  به
 ميتقـس )  منزلـت، دانـش و معرفـت        قدرت، ثروت،  (ي چهار گروه اصل   به توان يجامعه را م  

 ،يعني ؛ در استحقاق است    نابرابرها ي برابرها و نابرابر   ي بلكه برابر  ست،ي ن ي صور يمراد برابر . كرد
 يهـا    شـهروندان خـود برحـسب تناسـب        انيو منابع را م   ها    ، مزيت رهاي خ ي نظام اجتماع  ايدولت  
  ).137 و 127: 1380 ،ي و شعبانيمتوسل( كند ي ممي تقسيستگي استحقاق و شا،يهندس

ه  آنچـه كـ    ،ي رفاه اقتصاد  دياز د .  ارتباط تنگاتنگ دارد   ي با رفاه اقتصاد   يعدالت اقتصاد 
 عيـ منظـور از توز   . شـود  ي مـ  عي و بـازتوز   عي است كه شامل توز    ي شخص عي دارد توز  تياهم

.  درآمدها است  ني ا ي نسب ي و بعدها  ي انفراد ي متشكل درآمدها  ي عنصرها ي بررس ،يشخص
 درآمـد  عيـ در توز. اسـت  ي شخـص عيـ  افراد، موضـوع توز اني معي توزيعني حالت، نيدر ا

 در بحـث از  ن،يهمچنـ . رديـ گ ي قرار ميعه مورد بررس افراد جاماني درآمد م عي توز ،يشخص
 نگاه، شخص   نيا  در  . شود ي رفاه افراد انگشت گذاشته م     ي رو ميطور مستق    به يدرآمد شخص 

 درآمدش را از راه دسـتمزد،       يكه و مسئله   ني ا   است و  ري فق ، باشد نيي پا ارياگر درآمدش بس  
 اگـر درآمـد شـخص،       زي ن اسي ق نيمبه ه .  ندارد يتيدست آورده است، اهم     سود به  اياجاره  
 عيـ  توز ن،يبنـابرا . نـد يگو يمثروتمند   را   ي باشد و  ي آن، عال  افتي در ينظر از چگونگ    صرف
  ).21 ـ 26: 1367بار، ( دارد مي افراد ارتباط مستقي درآمد با رفاه اقتصاديشخص
 *،)Equality of Opportunity(ها   فرصتي در سه سطح برابري شخصعي توز،ي لحاظ منطقاز
ـر **)Functional Equality (ي كاركرديبرابر ـا ي و براب  ***)Equality of Outcome or & State Equality (يي نه

  . شود يمطرح م
                                                      

يـاد  » عدالت تـوزيعي پـيش از توليـد       « به بخشي از اين مرحله از توزيع شخصي، با عنوان            شهيد صدر  .*
كرده است اما افزون بر توزيع پيش از توليد، اين مرحله شامل بـازتوزيع پويـاي منـابع طبيعـي، امكانـات                      

 .تواند باشد ازتوزيع دارايي مي ب عمومي و اعتبارات و به تعبير ديگر،
 شخـصي،  عي مرحله از توز   ني از ا   صدر ديشه: يبري عوامل توليد از درآمد مل       سهمتوزيع كاركردي يا     .**

 . نام برده است»دي در مرحلة پس از توليعيعدالت توز«با عنوان 
ـ  ي تـوازن اجتمـاع    يمعنا    به جه،ي در نت  ي، برابر  صدر دي شه دگاهياز د  .*** نـه  ( در مـصرف     يگ همـسن  اي

 .شود ي مدهينام»  مجدد درآمدعيتوز« شخصي، با عنوان عي مرحله از توزنيا. است) درآمد
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  يني دولت ديستيچ
 تيـ ماهبايـد    ابتـدا    ،يعني ؛ شود ليتحل بي ترك ي الزم است اجزا   يني دولت د  نيي تب يبرا

  .مي برسينيلت ددو في آنگاه به تعر، آشكار شودني دتيدولت سپس ماه

   دولتتيماه
برخى . درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد      گوناگوني  هاى     اصطالح سياسى، ديدگاه   در

 را  رانـدن  قائل نيـستند و مفهـوم حكومـت يعنـى فرمـان           تفاوتى بين دولت و هيئت حاكمه       
ا سياسـت، دولـت ر    وران    انديـشه برند اما بيشتر      صورت مترادف با مفهوم دولت به كار مى        به

 نيرويى كه از اجتمـاع مـردم واحـد و متـشكل در              ؛اند   از خود ملت دانسته    تىعبارت از كيفي  
 كاملى است كـه بـه حكومـت         دولت، قدرت عمومى  . شود  ن و محدود آزاد مى    سرزمين معي

  . بخشد شأن و حيثيت مى
. قلمرو، مردم، حاكميـت و حكومـت      : دارد در اين مفهوم عام چهار عنصر اساسى         دولت

ست تعداد جمعيت يا وسعت قلمرو تغيير يابد، اقتدار و حاكميت سياسى داخلـى و               ممكن ا 
دولـت و نظـام      امـا    ها عوض شـود      يا شكل و نوع حكومت     خارجى دستخوش تحول شود   

ناپذير  دولت با اين كيفيت، زوال). 56 ـ 58: 1371 نسنت،يو(  اجتماعى ثابت باشدـسي  سيا
ام اجتماعى آنها تداوم و مـشروعيت داشـته باشـد،           كه مردم محفوظ و نظ    اما تا زماني    است  

به بيان ديگر، هر تغييرى در حكومت به        . شود  ها نمى   زوال دولت باعث  ها    بركنارى حكومت 
 بستگى به بودن يا نبودن جامعه و        تمعناى بروز بحران در دولت نيست؛ بودن يا نبودن دول         

اوم و مشروعيت دارد، دولت هم      مشروعيت نظام اجتماعى دارد و تا وقتى نظام اجتماعى تد         
  .)67 ـ 68 :1342 ،يارسنجان( خواهد بود
اساس اين وحدت،   .  دولت، تجلى برتر وحدت سياسىِ مردم جامعه است        ب،يترتبه اين   

. اسـت ...) هـى يـا الحـادى و        اال( شهيـ يـا اند  ) جغرافيا، نژاد، خون، زبـان و تـاريخ       (عاطفه  
 ي دمكراسـ بـرال ي ل يهـا    شكل گرفتـه، دولـت     ي الحاد شهياند براساس   يستي كمون يها  دولت
 بـر   ي مبتنـ  يهـا    شده، نوع سوم دولـت     لي تشك سمي و دئ  سمي اومان شهياند براساس   زي ن يغرب
ديـن اسـالم و مبـاني آن         براسـاس     كـه   هستند هاي فكري و عقالني اسالمي     ، دولت شهياند

  .اند وجود، زندگاني و جامعه شكل گرفتهدرباره 
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  ني دتيماه
 عنـصرهاي  با توجـه بـه       در اين تحقيق    شده است  فيتعري گوناگون   ها  صورت به   نيد

  : گفتتوان ي من،ي بنابراشود، مياصلي پيام آن تعريف 
 نـساني كه براي اداره امور جامعه ا      ، اخالق و مقرراتي   باورهادين عبارت است از مجموعه      «

  ).63: 1378جعفري، : ك.ر( »ها الزم است و پرورش انسان
  :شود مين از دو ركن اساسي تشكيل  ديف،ي تعرني طبق ا
 بـر جهـان     يو و دادگري مطلق     ،به وجود خداوند يكتا، سلطه مطلقه     باور   :نخست ركن  

كماليـه  هـاي     تمـام صـفت    به آن راه ندارد، جـامع        هوس و   اگونه هو  ي كه هيچ  يخدا ،هستي
 جهان را بر مبناي حكمت برين خويش آفريـده و انـسان را بـه وسـيله دو راهنمـاي                    است،

بـه ابـديت كـه      بـاور    و   ،در مجراي حركت تكاملي قرار داده است      ) پيامبرانعقل و   (بزرگ  
  ؛بدون آن، حيات و كل جهان هستي، معمايي الينحلّ است

 ني است كه ا   ي و عدالت اجتماع   يهقرب اال هاي    هدف برنامه حركت به سوي      :ركن دوم 
  :ر دو امر استوار استمبناي اين دو ركن ب. شود ميبرنامه احكام و تكاليف ناميده 

ها و تهذيب نفس و تصفيه درون مقرر           احكامي كه براي تحصيل شايستگي     :اخالقيات. 1 
هـا بـراي    هـا و ارزش  بودن و عموميت شايستگي    اكثر اين احكام به جهت فطري     . استشده  

  .همه مردم، امضايي است و نه تأسيسي
  :شود مي كه به دو قسم تقسيم :احكام فقهي. 2 

ست و اين احكام جز در موارد اضـطرار     ا ها   كه مستند به نيازهاي ثابت انسان      :ام اوليه احك. أ
 وجوب عبادات معـين و تنظـيم        :مانندنيست  و تبدل موضوع، هرگز قابل تغيير و دگرگوني         

حيات فردي و اجتماعي از ديدگاه اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و حرمـت قتـل نفـس، زنـا،             
  ؛ و خيانتعهدگساري، نقض  مي

هاي زندگي فردي يا اجتمـاعي مقـرّر     اين احكام در هنگام بروز ضرورت : احكام ثانويه  .ب 
حـاكم در ايـن مـوارد، احكـامي را          . هستندهاي ثانوي    و انگيزه ها    علتشوند و مبتني بر      مي

هـا، آن     شدن آن ضـرورت    دارد كه پس از منتفي      ميها مقرّر     براي پاسخگويي به آن ضرورت    
  . شود مي احكام نيز منتفي

دارد و    ي و اقتصاد   ياسي س ،ياجتماعبعدهاي گوناگون    كه     مانند اسالم   يني د  ژهيو   به ن،يد
.  و توسعه دارد   شرفتي با پ  يقي ارتباط وث  ،نيست  ي و عباد   ي اخالق  يها  هي بر توص   مشتملفقط  



 

مي
 عل

امه
صلن

ف
مي

سال
اد ا

تص
ي اق

هش
پژو

 
 /

يان
جهان

صر 
نا

  

42  

 كه تاسمذكر هاي  مذهب و مذهب پروتستان از هودي ني فروم، اسالم مانند د    كي ار ريبه تعب 
ماننـد  (مؤنـث   هـاي     مـذهب  كـه    ي در حـال   كنند، ي م هيكار و ثروت توص   راه   را از    يرستگار
 مـذهب   جـه، يدر نت . كننـد  ي دعوت مـ   اي دن ني در ا  مي صرف و تسل   ييگرا  به آخرت ) كيكاتول

فـروم،  ( كنـد  ي مـ  فـا ي ا ي منفـ  ي و مذهب مؤنث نقـش     گذارد، يمذكر نقش مثبت بر توسعه م     
 وجود دارد اما     زانهياستيگرا و دن    آخرت   منفعالنة  ي زهد منف   ي نوع  هگفت   پيش انيدر اد ). 1356

تنها    نه  آور وجود دارد كه      و نشاط   نيآفر     و تحرك   ي حماس   عرفان ، يوي دن   زهد فعال   در اسالم 
 زيـ  ن   كـردن  طـر  و خ    اقـدام    و شهامت    جرأت  من   مؤ   به   كه  ستي ن  تيو كار و فعال     كسب  مانع

  .شود ي م  و حركت تحولمه سرچش و بخشد يم

  يني ددولت
پديدسـاختن   ي برا يآسمانپيامبران   با ارسال    ينيدولت د سرچشمه   مي قرآن كر  دگاهي د از

همان    هدف دولت اسالمى  . مردم است بين  رفع اختالف   و   يعدالت و تعادل در جامعة بشر     
بـه  .  اسـت  »بهيط اتي به ح  يابيدست «اي» توسعه معرفت اهللا  «هدف نهايى اديان آسمانى يعنى      

ـ   شود تا انسان همهلي تشكني د يمحور بر مبنا     عدالت يدولتبايد  منظور  اين   طـور   هجانبه و ب
  ).288 ـ 293: 1382 ان،يجهان(  انبوه برسددي كامل به تولينسب

دولت، دعوت به سوي خدا و تحقّـق         تشكيل  و  پيامبران ارسالترين هدف      مهم ن،يبنابرا
  :فرمايد داده، مي داوند در قرآن، پيامبر را مخاطب قرارخ. ها است رشد معنوي انسان

»             ياً إِلَى اللَّهداع نَذيراً و شِّراً وبم داً وشاه لْناكسإِنَّا أَر ا النَّبِيهنيـراً     يا أَيراجاً مس و هاحـزاب ( » بِإِذْن 
  .)46 و 45، )33(
 و  نيـ  در چارچوب قـانون د     تيمن كه نظم و ا    رسد ي به ثمر م   ي هدف مهم هنگام   نياما ا 

آفرينـى و پاسـدارى    امنيت، نظمپديدساختن  البته،  . ابديق  عدالت جامع مورد نظر اسالم تحقّ     
 در طور كه امام علـى  همان. از حقوق مردم و جلوگيرى از تعدى، شأن هر حكومتى است          

  :فرمود خوارج بهپاسخ 
ا بدكار تا مؤمنان در سايه حكـومتش بـه          ، خواه نيكوكار باشد ي    دارند مردم، به زمامدار نياز   «

 زندگى كنند يمند شوند و مردم در دوران حكومت و كار خويش مشغول و كافران هم بهره
.  بـا دشـمنان مبـارزه شـود        يو به كمك و   شود  آورى    جمع لالما  اموال بيت  يو به وسيله و   

  ).40  خ:هالبالغ نهج(» نيكوكاران در رفاه و مردم از دست بدكاران در امان باشند
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هاى ديگر اعم از اسـتبدادى، ليبـرال و سوسياليـست كـه                با دولت   ماهيت دولت اسالمى  
رتبه دولـت يـا حـداكثر كـردن رفـاه            ين و كارمندان عال   والؤهدفشان حداكثر كردن رفاه مس    

 اسـالم،   از نظـر  ). 62: 1380ان،  يـ جهان(  جامعـه اسـت، تفـاوت اساسـى دارد         ايـ مادى فرد   
هـاى   مادى و معنـوى و حاكميـت ارزش       هاي    هدفبخشيدن به    تحّققحكومت ابزارى براى    

هـا   اى براى مهيا كردن بسترى مناسب جهت رشـد و تعـالى انـسان              االهى و انسانى و وسيله    
  : فرمايد  مىامام على). 211 ـ 213: 1374مطهرى، ( است

گيرى از فساد همانا زمامدار، امين خدا در زمين و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلو   «
  ).604 :1373 ،يآمد( »و گناه در ميان مردم است

رفاه و آسايش افراد جامعه، زمينـه دينـدارى را          كردن    راهمدولت اسالمى با ف   حقيقت  در  
وليت امـور اخـروى، بعـد       ؤهمچنـين مـس   . كنـد  هى را تـرويج مـى     هاى اال  ، ارزش كردهمهيا  

ـ     هايى را پيش     دهد تا سياست   جديدى به نقش دولت مى     ، ق آنهـا مـسلمانان    گيرد كه بـا تحقّ
  .كنندهى و انسانى را كسب  نيكى انجام داده، كماالت االبهدينى خود را هاي  تكليف

  هدف.  دارد يهاى ديگر تفاوت اساس     دولت اسالمى در هدف و محدوده عمل، با دولت        
ولت  عدالت برنامه عمل ديبرقرار و  سعادت مادى و معنوى همه مردم است      اسالمي  دولت  
  . نزديك و عملى استاي عدالت در اين حكومت، نه آرمان دور بلكه برنامه. است

واال هـاي     هـدف تواننـد بـه ايـن         اين است كه چگونه مردم و حكومت مى       پرسش   حال
ها   ها در معرض خطا، اشتباه، فراموشى، ستم، و انواع آلودگى           دست يابند، در حالى كه انسان     

 در طـول تـاريخ،   ،يهـ  االيايـ و اولپيـامبران   يها  جز دولت ها قرار دارند؟ به     و خودخواهى 
 در پـى حداكثرسـازى      ايـ اند     كردن رفاه خود و كارمندانشان بوده      اكثر در پى حد   ايها    دولت

بينانه در پى رفاه مادى جامعـه حركـت    داران يا رفاه كارگران يا در حالت خوش   رفاه سرمايه 
  .ات و سعادت جايگاه مطلوبى نداشته استمعمول در اين مدت معنويطور   بهاند و كرده

 علم،  هاي  يژگيبا و » فقيه واليت« با محوريت    ي دولت تشكيل ،حل اساسى اين مشكل      راه
 ،باشـد    مـي   اسـت  و امامـان معـصوم     6اهللا   كه ادامه واليـت رسـول      ريعدل، ورع و تدب   

م كردن نظا هول پيادؤرهبر دولت اسالمى در عصر غيبت مس در جايگاه   فقيه عادل و عالم      ولى
ـ  ،ي كل طور هب .است آندر تمام بعدهاي    اجتماعى اسالم     و رهبـر جامعـه اسـالمي        هيـ فق ي ول

  :گستره و قلمرو احكام حكومتي به شرح ذيل است. كند ميبراساس مصلحت شرعي حكم 
 اوليه و ثانويه از سوي حكومـت و         تمام مقرارت و قوانيني كه براي كيفيت اجراي احكام        . أ
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  ؛... قوانين قضايي و : مانندشود مياسالمي وضع رهبر جامعه 
 الفـراغ و حـوزه مباحـات بـا توجـه بـه              منطقةاحكام الزامي وجوبي و تحريمي كه در        . ب

  ؛...  مقررات راهنمايي و رانندگي و: مانندشود ميمصالح جامعه وضع 
 :احكام حكـومتي مـوقتي در صـورت تـزاحم احكـام اوليـه بـا مـصالح جامعـه، ماننـد                     . ج
  ؛...طور موقت و   بهبرخي احكامكردن  طيلتع
 ضـرر و اضـطرار و   ،احكام حكومتي در چارچوب احكام ثانويه با توجه به عسر و حرج     . د

  ).210: 1378خسروپناه، ( اينها مانند

   عادالنهشرفتي و پيني ددولت
د،  نظر اسالم، دولت به مفهوم عام آن كه در رأس آن فقيه عالم، عادل و مدبر قرار دار                  از
هـاي   وظيفـه اى پايدار، عادالنـه، حكيمانـه و انـسانى      و توسعهشرفتيبراى رسيدن به پ بايد  
 در جامعـه    دي وحدت كلمه و كلمه توح     ي دولت مظهر و تجل    راي را بر عهده گيرد ز     يمتعدد

دار و     حـال، امانـت    ني و در عـ    ني خداونـد در زمـ     ناني است كه جانـش    يان مردم اني و م  ينيد
ها و منـابع      ها، ثروت   حاد جامعه شايستگي جانشيني خداوند بر نعمت      همه آ . ؤول هستند مس

بايـد   اسـت    ي مردم ني چن ندهي كه نما  ينيدولت د ). 15 ـ 20: 1399صدر،  ( خداداده را دارند  
دولـت  هـاي     وظيفـه  كارآمد و عادالنه را فراهم كند كـه          ي عمران و آباد   ي الزم برا  يابزارها

  .ودش ي مدهي عادالنه نامشرفتي در پينيد
است كـه در    هايي    وظيفهسطح اول مربوط به     . شود ي م يدر سه سطح بررس   ها    وظيفه نيا

 و بستر توسـعه و      كنند ي م فاي نقش ا  ي كشور اسالم  ي اصل تي و هو  ت،ينظم، امن پديدساختن  
دولـت در توسـعه و      هـاي     وظيفـه سطح دوم مربوط به     . آورند ي عادالنه را فراهم م    شرفتيپ
  . استيعيدر عدالت توزدولت هاي  وظيفهط به سطح سوم مربو و ؛شرفتيپ

  يني دولت دبخش تيساز و هو نظامهاي  وظيفه
 ،ي بـسترساز  يدولـت بـرا   هـاي     وظيفـه  ،نيـ  بـر د   ي عادالنـه مبتنـ    شرفتيـ  پ ني تأم يبرا

  :شود ي ارائه ملي ذبي مهم به ترتنيو تداوم اپديدساختن 
   ت؛يامنپديدساختن حفظ نظم و . 1
   مناسب؛ ني قواندي و تولي مجلس قانونگذار،ي قانون اساس:مانند يون قانيادهاي بنسيتأس .2
  برپايي نظام قضايي عادالنه وتضمين حقوق افراد؛   .3
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  برخورداري از نظام اداري مناسب؛   .4
   لشكري؛ وعملكرد نهادهاي دولتي، قضايي نظارت دقيق بر  .5
 ريمتغعنصرهاي   نييابت و تع   ث يها  اصول و شاخص   براساس   شرفتي پ ي برا يزير  برنامه  .6

  .بتمرتبط با اصول ثا

  يني دولت ديا  توسعههاي يفهوظ
  : سه عنصر استي اسالمهاي  از جمله كشوري در هر كشورشرفتي پمي مستقعلل
  ؛يكيزي فهيانباشت سرما. أ

  ؛ي انسانهيانباشت سرما. ب
  .يور  بهره.ج

بـازار  راه   از   هعمدطور    بهامور   ني ا يدار  هي سرما برالي ل يها  هر چند ممكن است در نظام     
 سـه محـور   نيـ در ابايـد   ينـ يددولـت  دينـي،   امـا در نظـام   رديگ  انجام   يو بخش خصوص  

  :به عهده بگيرد را هايي وظيفه
   ماهر و متعهد؛ي انسانيروي در نيگذار هيسرما. أ

   ؛ييربنايز  در امورژهيو  بهيكيزي فهيانباشت سرما. ب
  .يور نظارت بر بهره. ج

  ينيخواهانه دولت د عدالتهاي  وظيفه
 يها به عدالت منفـ     دولت يبرخ.  عدالت است  ي اجرا ،ها   دولت ياصلهاي    وظيفه از   يكي

در ) يعيعـدالت تـوز   (ها به عدالت مثبت        دولت شتريب اما   توجه دارند ) تي و امن  يدادگستر(
 و هـا  يابر كاهش نابر  درباره و   است از نوع دوم     يدولت اسالم . باور دارند  يكنار عدالت منف  

  :ديفرما ي مء ي فلسفه احكام مصرف فانيقرآن در ب.  به عهده داردهايي تكليف ،حذف فقر
  ).7 ،)59 (حشر(» ً بينَ الْأَغْنياء منْكُمكَي ال يكُونَ دولَة«
 از گردش   يريرا جلوگ ) امام مسلمانان ( به خدا و رسول      ء ي غرض از تعلق ف    ه،ي آ نيدر ا 

 ي آمـدن اخـتالف طبقـات   ديـ  از پديري جلـوگ گر،يو به عبارت د ندان  ثروتمثروت در دست    
 از گـردش    يري مـسلمانان را جلـوگ     تيـ  از ادله قبول وال    يكي مؤمنان ريام. كند ي م يمعرف

  :كند ي ماني خاص بيها  در دست گروهالمال تيب
»فُج ا واؤُهفَهةِ سالْأُم هذرَ هأَم يلى أَنْ يي آسنَّنلَك لًاوود الَ اللَّهذُوا متَّخا فَيهار«.   
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 است كـه در چنـد       يعي عدالت توز  ،ي دولت اسالم  هاي  وظيفه نيتر   از مهم  يكي ن،يبنابرا
 همگـان برابـر     ي مـسابقه و رقابـت را بـرا        دانيمنخست،  در مرحلة   . رديپذ يمرحله انجام م  

در مرحلة دوم ). ها  فرصتيبربرا( ها به حداقل برسد  و فسادها ضيكه تبعصورتي  به كند يم
 ي بـر كـار بـه فـضا        هي كه سـلطة سـرما     كند ي م مي تنظ صورتي  به را   دي بازار عوامل تول   يفضا

 مجـدد درآمـدها رفـاه       عيـ در مرحلة سوم، بـا توز     ). ي كاركرد يبرابر(  شود لي تبد يهمكار
 كامل  رشي اسالم با پذ   ي مكتب اقتصاد  ،سرانجام .)يي نها يبرابر( بخشد ي را بهبود م   يعموم

 همگـان اسـت، تـداوم فقـر مطلـق را            ي برا عاش و حق م   اتي بر حق ح   ي كه مبتن  ازي ن اريمع
  .كند ي و با آن به شدت مبارزه مكند يتحمل نم

  ها  فرصتي دولت در سطح برابرهاي وظيفه
 بـه   ي امـام علـ    ةي عمده دارد كـه از توصـ       فةي دولت سه وظ   ،يبرابرنخست   مرحلةدر  

 باشـد  بنـد ي، اگر حكومت به سـه اصـل پا  ي علامام دگاهياز د. شود ي دوم استنباط م فهيخل
  :ديفرما ي ماني بلي ذبي را به ترتها  اصلني حضرت اشود، ي مشكالت دولت برطرف مةيبق

 كتـاب خـدا در حالـت       يكـردن از رو     حكـم  گانه،ي و ب  ي در حقِّ خود   ي حدود االه  ياجرا«
   .)227، 6: 1407طوسي،  (»اهي سرخ و ساني عادالنه ممي و خشم، و تقسيخشنود

  ها        طلب  فرصتي و انحصارطلبضي مبارزه با فساد، تبع.1
 اسالم   . است يني دولت د  فةيوظنخستين   ،ي حدود االه  ي در اجرا  گانهي و ب  ي خود يبرابر

 برخـورد   يا  شهيطور ر  ه در ساختار حكومتش ب    يي و انحصارطل  ضي مبارزه با فساد، تبع    يبرا
  :كه بيترتبه اين . كند يم

  ؛رديگ ي دارد قرار ماي به دنيرغبت ي با ووتق عادل كه سابقة يدر رأس حكومت فرد. أ
  .  را كنترل كنندشي ماليبازخواست و زندگرا  يودر طول مدت حكومت مردم حق دارند . ب

  : به مردم كوفه فرمود،به حكومت دنيرس بعد از يحضرت عل
ام و سـتوران بـاربرم و         جز اثاث خانه   روم يم مردم كوفه اگر در آن روز كه از نزد شما            يا«

  .)109، 15: 1409حرّ عاملي،  (» كه خائنمدي بدانم، با خود داشتيگري دزيغالمم چ
 و كـصد ي در اصل    راني ا ي اسالم ي جمهور يشده كه قانون اساس   باعث   حق نظارت    نيا
  : كند كهينيب شيها پ  حكومتيمي داهي بلني از ايري جلوگيدوم خود برا  وچهل

و بعد پيش همسر و فرزندان آنان   وراني وزجمهور، سي جمهور، معاونان رئسي رهبر، رئييدارا«
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  .» باشدافتهي نشي كه برخالف حق، افزاشود ي ميدگي رسهي قوه قضائسيرئوسيله   بهاز خدمت، 
ـ    كند يظف م ؤ كارگزاران حكومتش را م    ي جامعه اسالم  يرهبر. ج  خـرده نظـام     ني كـه ب

 كـه در رأس امـور       يو تـا وقتـ    پديـد سـازند      ي كامل كي تفك يظام اقتصاد  و خرده ن   ياسيس
 خـود و   ي نه بـرا   ياندوز  و ثروت  ي به مردم هستند در امور اقتصاد      يگذار   و خدمت  ياسيس

 در عهدنامه خود به مالك اشـتر در         يامام عل .  دخالت نكنند  خود اقوام و دوستان     ينه برا 
  :سدينو ي مدهد، ي مزيره پي را به شدت از اقطاع عثماني كه ويحال

ـ  مسلمانان را وا مگذار، و نبايها ني از زميني و بستگان خود، زماني از اطرافكي چيو به ه «  طمـع  دي
  . )53 ن :البالغه نهج( » مردم باشدگري ضرر دهي كه مايسازها منعقد   به سود آنيكنند قرارداد

 همـة   يحقوق معمول دولتـ    از ري بر خود و بركارگزاران دولت غ      يرهبر جامعه اسالم  . د
 امكـان   ب،يـ ترتبـه ايـن      را منـع كـرده و        ي از حـضور در دسـتگاه دولتـ        ي ناشـ  يهـا   رانت
  : آمده استي از حضرت عليثيدر حد. رساند يگرفتن را به حداقل م رشوه

ــدار هد« ــر زمام ــاگ ــذهي ــتي خرد،ي بپ ــار ان ــشرك اســت  ك ــد، م ــول كن ــر رشــوه قب »  و اگ
  ).155، 4: 1421 ،يشهر ير محمدي(
  ).150: همان( » استي مسلمانان، ستم و عهدشكنيبخشش زمامداران از اموال عموم«

 تشي مـأمور  يوقت.  به كار گرفت   ري بن زه  عةي به نام ضب   اسد ي بن لهي را از قب   يحضرت مرد 
  : آمد و گفتي از اموال، نزد عليتمام شد، با انبان

 من حالل   ياگر برا .  است اي هدا  همان ني و ا  آوردند ي م هي هد مي برا يمردمان! رمؤمناني ام يا  «
اگـر آنهـا را نگـه       :  فرمـود  يعل.  نزد تو آورم   ست،ي ن نياست، از آن استفاده كنم و اگر چن       

  ).155 :همان(»  قرار دادالمال تي گرفت و در بي آنگاه اموال را از و. بودانتي خ،يداشت يم
نمونـه،  طـور     بـه . شـود  ي برخورد قـاطع مـ     ي و فاسدان در دستگاه حكومت     نابا متخلف .    ه
 المـال  تيـ  از ب  ي هنگفتـ  ي درآمـدها   كـه  سي در برخورد با اشعث بن قـ       ي امام عل  تيقاطع

 اختالس از   ي خود در ماجرا   ي خود اندوخته بود و عدم اغماض از پسرعمو        يمسلمانان برا 
 را المال تياستفاده از بائن، امكان هرگونه سوء كارگزاران خ  گري بصره و مجازات د    المال تيب

 را  ييها  برده المال تي از ب  ،ي با ولخرج  رةي بار كه مصقلة بن هب     كيگزاران گرفته بود و     از كار 
را برابـر وي     در   ييگـو  حضور و پاسخ  جرأت   امام   تيآزاد كرده بود، به سبب ترس از قاطع       

  ).155: همان(  دادحي كار ترجني را بر اهياو به معوستني و ذلت پافتين
 كار از   نيا. شود ي برخورد م  يطور اصول  هتر از همه با فساد در ساختار حكومت ب          مهم. و
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 كـار   نيتـر  ، مهـم  حقيقتدر  .  است ريپذ   و مقررات عاقالنه و عادالنه امكان      نيوضع قوان راه  
 كـشورها   ي و سـازمان   ي نهـاد  ي فضا نفكي و مقررات است كه جزء ال      نيها وضع قوان   دولت

 ي مناسب برا  يي فضا توان ي مدبرانه داشته باشند، م    يها استيا س ه  دولت گرا. شود  شمرده مي 
ـ  ي و توسـعه اقتـصاد     يگذار هي اشتغال، درآمد، سرما   شيافزا امـروزه نقـش    .  كـرد  ينـ يب شي پ

 آن  ري و تـأث   ي و انسان  يكيزي ف يها هي سرما تر شيبه عنوانِ علت انباشت ب    »  سالم يها استيس«
 امر به نوبه خود اذهـان را متوجـه   نيهم. ستي ندهي پوش يكس اشتغال و درآمد بر      شيبر افزا 

 كـه   ميدارهاي    روايت مورد،   نيدر ا . استكرده   ي دولت يها  نهادها و سازمان   تيفيدولت و ك  
ـ ي فقـر، سـبب و     دي غلط و نادرست را كل     يها استيس  و نـشانه پـشت كـردن روزگـار          ،يران
  ).8087 و 8091، 8090، ح 354: 1346 ،يآمد( دانند يم

  ييگرا  و قانونيمحور  حق.2
 يعيعدالت توز نخست   در مرحله    يني دولت د  فةي وظ ني دوم ، ييگرا  و قانون  يمحور حق
 كتاب خدا در حالت    يكردن از رو    حكم يدولت اسالم هاي    وظيفه از   يكي حقيقتدر  . است

 و دخالت نـدادن هـوا و        يمحور كردن مطابق كتاب خدا، حق     حكم.  و خشم است   يخشنود
نجـات و  باعـث   را يـي گرا ونكـردن و قـان    مطـابق حـق عمـل     يعلحضرت  . هوس است 

 جـه ي مـردم و در نت     يباني و پـشت   تيـ و آن را سـبب حما     ) 7811ح  : همان(  دانسته يرستگار
 ي گرامـ  امبريـ پ). 8646 و   4352 ح   :همان( داند ي آن م  يياي و رشد و پو    يحفظ نظام اجتماع  

 اعـم از    نـه، يدان شـهر م   سـاكن تمـام    ي را به امضا   مانيپنخستين   بعد از هجرت،     6اسالم
 نـشده بـود،   عي از احكام اسالم تشرياري هنوز بسنكهيبا وجود ا  .  رساندند يهوديمسلمان و   

 ي آن را قانون اساسـ     توان ي، م حقيقت كه در    ماني پ ني به مواد ا   يبندي امت و پا   لي تشك مانيپ
  و فيـ  نخـست امـت اسـالم تعر       مـان، ي پ نيـ در ا . افتيق   وقت خواند، تحقّ   يدولت اسالم 

 را  مـان ي پ نيـ  كه ا  يانيهودي. شود ي م نهي مد رمسلماناني كه شامل مسلمانان و غ     شدهمشخص  
 در  تيعـضو . هستند مردم   گري واحد هستند كه جدا از د      يامضا كنند همراه با مسلمانان، امت     

را بـه هـم   ) فرزنـدان اوس و خـزرج  (و انـصار  ) شيفرزندان قر (نا امت نه فقط مهاجر نيا
 زيـ  و مـسلمانان ن  انيـ هودي انيـ رد، بلكه م  كم ك  آنان را    يا لهي قب يها ضي و تبع  كند ي م كينزد

 تيـ  امن مان،ي پ نيا.  داد شيو امكان تعاون و مشاركت آنان را افزا       پديد آورده   الفت و اعتماد    
 يهـا   از شـاخص   يكـ ي.  را فراهم آورد   نهي مد ي و اقتصاد  ،ي دفاع ،يي قضا ،ي اجتماع ،ياسيس
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چـه   هـر . است در جامعه    ي و اقتصاد  ي و نظم اجتماع   ننو قا تي حاكم ،ي اقتصاد تيمهم امن 
 اقتـصاد در    ي كـه بـرا    يتي امن زاني باشد، م  شتري قانون و نظم در جامعه ب      تي به حاكم  يبنديپا

 بـه  ني قـوان  تيـ هـر چنـد رعا    . كند ي م دايق پ  تحقّ شتريمورد انتظار است، ب   تمام بعدهاي آن    
 و دوامِ نظـم حاصـل در        اسـتحكام ا   خواهد شد ام   ينظم اجتماع باعث   يحاكم اسالم وسيله    

تمـام   باشـد، در آن      ياگـر قـانون االهـ     .  دارد يقـ يقطع با نوع قانون ارتباط وث     طور    بهجامعه  
 ي از نظمـ   شتريـ  شده و استحكام و دوام نظم حاصل از آن به مراتب ب            تيمصالح جامعه رعا  
  .شود ي حاصل مي بشرني قوانتياست كه از رعا

 ي قراردادهـا  ي دولت از حقوق اسـالم     تي و حما  يساز اف و شف  نيي تع  حوزة اقتصاد،  در
 يطـ ي كـه در مح    آورد ي فراهم م  دي عوامل تول  ي امكان را برا   ني و اشتغال، ا   تيمربوط به مالك  

بـر  افـزون    خود را به منصة ظهور برسـانند، و          ي و ابتكارها  ها  تيآرام و بانشاط و امن خالق     
  .داكثر كنند كشور، درآمد خود را حر ديرشد اقتصادپديدساختن 

  ي امكانات عمومعي عموم مردم در توزي برابر.3
 امكانات  عي عموم مردم در توز    ي برابر ،ها   فرصت ي دولت در مرحلة برابر    فةي وظ نيسوم
 اسـت و    يمنـاطق كـشور اسـالم     تمـام    همه مردم و     ي برا ي عموم يها  ثروت. است يعموم
ـ      چي به ه  ي در استفاده از امكانات عموم     ينابرابر دولـت  . نيـست  اسـالم    رشيذوجـه مـورد پ
 جلو  ،ي انحصار يدار هي سرما وهي به ش  يعي خام و طب   يها  از ثروت  يبردار  با لغو بهره   ياسالم

 به كار در بخـش      لي كه ما  ي از آنها را گرفته، و با عرضة آن به همة كسان           يتمركز ثروت ناش  
 و  تيـ الكشـدن م   ي بـه مردمـ    توانـد  يهستند، مـ  )  و معدن  ني زم ،يعيمنابع طب ( ياول اقتصاد 

  . كمك كنديكاهش نابرابر
 يهـا  بـوده كـه ثـروت     رو    روبـه  مشكل   ني خود همواره با ا    خي بشر در طول تار    متأسفانه

 را از   ي و مـردم عـاد     شـده دسـت     دسـت بـه    ژهي و يافراد خاص و طبقات   وسيله    به يعموم
ا ر 6 اسالمي گرامامبري پيها  از سنتيكي امام رضا .  به آنها محروم كرده است     يابيدست
 را  6پيـامبر اكـرم    كه سـنت     ي كسان ي دانسته و در معرف    ي عموم يها  ثروت نه عادال عيتوز
  :ديفرما ي داده بودند مرييتغ

 ثروتمند قرار دادند تا     ي مشت ارياموال را در اخت   )  كه كردند  ي خالف شرع  ياز جمله كارها  («
  ).125 ـ 126، 2: تا يصدوق، ب( »...  آنان دست به دست بگرددانيم
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  : كه فرمودكند ينقل م 6 اسالمي گرامامبري پاز اقرامام ب
 بر كتـاب خـدا      يزيآنكه چ : ميا  كرده ني نفر يا الدعوه مستجابپيامبر  پنج كس را من و هر       «
را به خود اختـصاص     ) ياموال عموم  (ء ي كه ف  يو كس ...   آنكه سنت مرا فرو گذارد     ؛ديفزايب

  ).293، 2: 1401 ،ينيكل( » شماردالل حشي خويدهد و آن را برا
 فيـ  در رد  شـمارند  ي خـود حـالل مـ      ي را برا  ي كه تصرف در اموال عموم     ي كسان يعني
  . كتاب خدا هستندكنندگان فيتحر
  مؤمنـان  ريكه ام صورتي     داده شد، به   رييتغ 6پيامبر اكرم بعد از    6ي آموزه نبو  نيا

ـ ( شـد  يسرزنش مـ ) المال تي از ب  ياموال عموم  (ء ي برابر ف  عيهنگام خالفتش بر توز     ،يحرّان
 را  ي عموم ي درآمدها   وجود، حضرت  نيبا ا ). 112: 1402 ،يمعتزل ي اسكاف  و 184 :1404
 همـه مـسلمانان     اني م يمساوطور     به آمد، يدست م   به ي خراج يها نيطور عمده از زم    كه به 
 بردگان آزاد شده با اربابان و       ي و حت  دي سف اه،يعرب، عجم، مهاجر، انصار، س    : كرد ي م ميتقس
 152: 1414 د،يـ فم(  برخوردار بودند  ي عموم ي از درآمدها  كسانيطور     به ي خود همگ  يلموا
  ).117، ح 107، 40: 1403 ،يمجلسو 

 ي مـشاركت عمـوم    نيقيبه   عموم مردم،    ي برا يمساوطور     به ي از امكانات عموم   استفاده
هر چنـد   .  خواهد داد  شي آن افزا  حي صح ي اقتصاد يها استي از حكومت و س    تيرا در حما  

مخالفـت  باعث   را برنجاند و     طلب ادهي متمولِ ز  يها  از انسان  ي روش ممكن است تعداد    نيا
 امبريـ پ.  را گـسترش خواهـد داد  ي مدت مـشاركت عمـوم  راز، اما در دشودآنها با حكومت  

 دهـد كـه     لي را تـشك   ي توانست امت بزرگ اسـالم     ي روش نيگرفتن چن  شيبا در پ   6اكرم
 رسانده و همه    يراقتصادي و غ  ي به امكانات فراوان اقتصاد     را چارهي و ب  ري فق نينش هيعرب باد 

  . مطمئن پرداختندياقتصادكوشش  به كار و ي روشنيمسلمانان در پناه چن
در  بـر كـار      هي از سلطة سرما   يري جلوگ ي دخالت دولت برا   ،يعي دوم عدالت توز   مرحلة

  .شود يق ممحقَّن آ مي بازار و تنظني ايي نارساحيتصحراه  است كه از ديبازار عوامل تول

  ي كاركرديدولت در سطح برابرهاي  وظيفه
گوناگون  يها   بخش ني ب يهماهنگپديدساختن   ي الزم را برا   ي سازوكارها ي اسالم دولت

 از  يكـ يدر جهـان امـروز،      . كنـد  ي اسالم فراهم م   ينظام اقتصاد هاي    جهت هدف اقتصاد در   
 سـازوكار   ،ي و كـاهش نـابرابر      بـر كـار    هي كنترل سلطه سرما   ي برا ي مجرّب و علم   يابزارها
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 از دولـت و جامعـه       ي و اسـالم   ي علمـ  حي صـح  هي نظر بدونالبته  .  است ي ارشاد يزير برنامه
 يهـا   بحث حدود دخالـت دولـت در اقتـصاد همـواره در معـرض برداشـت                ي اسالم يمدن
  .است يستي و مركانتاليبرالي لي و افراطيطيتفر

   بازار يي نارساحي تصح.1
ـ      شود ي اطالق م  طىيزار به مجموعه شرا    شكست با  اي ىينارسا ق آن   كه در صـورت تحقّ

.  كارآمـد انجـام دهـد      صـورت    منـابع را بـه     صي بازار قادر نخواهـد بـود كـه تخـص          ط،يشرا
  :ناكارآمدى سه وجه عمده دارد

اى از كاالهـا و       اضـافى پـاره    ديـ  شده بـه معنـاى تول      دي محصول تول  بيناكارآمدى در ترك   .أ
  گر؛ياى د  كم پارهديخدمات و تول

 كـسانى كـه   اريـ ناكارآمدى مبادالتى به معنـاى قـرار گـرفتن كاالهـا و خـدمات در اخت      . ب
 مبادله كاالها و خـدمات      ن،يبنابرا. ستندي ن لي ارزش را براى آن كاالها و خدمات قا        نيشتريب
   ارتقا دهد؛ىي رفاه جامعه را به مفهوم پارتوتواند يم
  .يديهاى تول  از امكانات و توانمندىنهيفاده به به معناى عدم استدىيناكارآمدى تول. ج
 زانيـ  و شكست بازار متعدد و متنـوع اسـت و م           ىينارساپديدساختن   در   گذاراثر عوامل
هـاى   ىيبراى رفع نارسا  .  گوناگونى داشته باشد   هاي  ه درج تواند ي بازار م  ىي نارسا ايشكست  

 دخالـت و نقـشى كـه دولـت          نيـ  ا وهي در اقتصاد دخالت كند اما ش      دي با ريبازار، دولت ناگز  
 بازار متفـاوت    ىي نارسا ايشكست  گوناگون  ها و انواع       ل به اعتبار و متناسب با شك      رديپذ يم

  ).1383 قى،يصد( خواهد بود

   بازارمي تنظ.2
 يبـرا  ي رفاه است، دولت اسالم    شي افزا ي هر خرده نظام اقتصاد    يي آنجا كه هدف نها    از
 و كاالهـا و خـدمات و   ديـ  عوامـل تول متي قنيي تعندي در فراتواند ي هدف، م ني به ا  دنيرس

 تيـ  قـرار دارد حما    يا  نه كه در وضع ناعادال    ي دخالت كند و از عامل اقتصاد      هيپول و سرما  
.  كنـد  ني تضم شود، ي م ي بازار ناش  ي كه از عمل سازوكارها    يو درآمد متفاوت با درآمد    كند  

شركت در سهام، مضاربه،    ( مشاركت   توجه به وجود دو عقد اجاره و        با يدر بازار كار اسالم   
 دولـت  دشـده يتول يهـا   ثـروت عي توزياسالمهاي  قاعده براساس ، و...) مزارعه، مساقات و 

باعـث   كار   نيا.  استخدام و مشاركت در بازار كار اقدام كند        يبي نظام ترك  ي به طراح  تواند يم
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 از  رايـ ز. ابـد يكاهش   عرصه   ني در ا  ي و نابرابر  افتهي بر كار كاهش     هي كه سلطه سرما   شود يم
 دسـتمزد   شيافـزا باعـث    امـر    ني و ا  ابدي  كار در بازار كار كاهش مى      روىي سو، عرضه ن   كي
 شي آنهـا را افـزا     يـي  دارا ديـ  كار در تول   يروي مشاركت ن  گر،ي د يشود؛ از سو    كار مى  روىين
 جهـت در  .  اسـت   به همة مردم   تي گسترش مالك  اي هيشدن سرما  ي مردم ي كه به معنا   دهد يم
تعـداد  وسـيله      بـه  را   يعـ ي انحـصار منـابع طب     ي است كه اسـالم جلـو      »هيشدن سرما  يمردم«

 كـه   ي همة افـراد   اري و آن را در اخت     رديگ ي م شرفتهي پ دي تول ي ابزارها ي از افراد دارا   يمعدود
 ستندي كه قادر به كار ن     ي آنان ي برا گر،ي د ياز سو . دهد يباشند، قرار م  كوشش   به كار و     ليما

  .را قرار داده است) طسق (نير زم باتي از ماليسهم
كنند و با    مي اقدام    كار يرويمزدها به نفع ن   دست استيسراه  ها از     طور امروزه دولت   نيهم

، حقوق ...  حداكثر ساعات كار، ونيي، تعحداقل دستمزد: مانند كارفرما، ي برايطي شرا نييتع
از . دنسـاز  مـي ن فـراهم   آنـا ي را بـرا  ي از زندگ  ي و سطح مناسب   كنند مي را حفظ    رانيبگ مزد
 كـار بـه     يروي هدفمند كردن آنها به نفع ن      ايكردن آموزش و بهداشت      ي با عموم  گر،ي د يسو

 كارفرما،  نيجانبه ب  با گفتمان سه  بايد  ،  موارداين  تمام  البته در   . شود ي كمك م  يكاهش نابرابر 
  . شودني تأمري درگيها  حقوق عادالنه تمام طرف،كارگر و دولت

  يي نهايولت در سطح برابر دهاي وظيفه
 ايـ  يتـوازن اجتمـاع  پديدسـاختن   ي بـرا ي دولت اسالم،يعي مرحلة سوم عدالت توز    در
  :به دو كار اقدام كندبايد  يي نهايبرابر

  اتيمالدريافت  .1
توازن پديدساختن  خمس و زكات جهت     مانند   ييها  اتي مال ي بخش خصوص  ي برا اسالم
 نيـ  ايول گردآورؤروشن است كه دولت مس  . ت وضع كرده اس   ي و كاهش نابرابر   ياجتماع
  . در صورت لزوم استي حكومتگري ديها اتي وضع مالني و همچنها اتينوع مال

  ياتيرمالي غيدرآمدهادريافت . 2
نكرده است، بلكه بسنده  يتوازن اجتماعپديدساختن  ي برااتيمالدريافت  فقط به اسالم

.  به توازن كرده است    دني رس ي برا ي در بخش عموم   يظف به مخارج  ؤول و م  ؤدولت را مس  
 بـه   ي انتقـال  يهـا   پرداخـت درباره   حاكم   فةي دربارة وظ   بن جعفر  ي از امام موس   يثيدر حد 
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  : آمده استريپذ بي و آسازمنديافراد ن
»...      شَي كنْ ذَلم إِنْ نَقَص و             ـنْ عم مونَهمي أَنْ ياللَى الْوكَانَ ع كْتَفُوا بِهي لَم و ء      هِمتـعرِ سبِقَـد هنْـد

  .)541، 1: 1407كليني،  (»حتَّى يستَغْنُوا
المـال،   تيـ  ب ياتيـ رمالي غ ي مطلـب داللـت دارد كـه درآمـدها         نيبر ا » من عنده «عبارت  

  .كار گرفته شوده  بجهي در نتينابرابر و كاهش يتوازن اجتماعپديدساختن  ي براتواند يم
 ي دولـت بـا اسـتفاده از درآمـدها         ،ي تـوازن اجتمـاع    اي هجي در نت  يبرابررباره   د ن،يبنابرا

 هيـ البته، امروزه با اسـتفاده از علـم اقتـصاد و مال           . پردازد ي مهم م  ني به ا  ياتيرمالي و غ  ياتيمال
 اعتبـارات بـه     ي و اعطـا   يسـاز  ي و خـصوص   هـا  يي مجدد دارا  عي توز باره در توان ي م يعموم
 و  هـا  يـي  مجـدد دارا   عيـ  مربوط بـه توز    گري د يدرآمد و ابزارها    خالق طبقات كم   نانيكارآفر

 از  يدر صـدر اسـالم درآمـد خـراج نـوع          . كـرد  ياني كمك شـا   يدرآمدها به توازن اجتماع   
ـ ي خراجيها ني زميواگذاره از راه    عمدطور    به بوده كه    ياتيرمالي غ يدرآمدها ه  به دهقانان ب
 دولـت بـه     گـر ي د يهـا  يـي  دارا ي حاصل از واگذار   ي درآمدها زيشبه خراج ن  . آمد يدست م 

 از  زيـ  زمـان ن   نيـ  در ا  تـوان  يمـ بنـابراين   ). 86: 1383 ،ييرضا(  بوده است  يبخش خصوص 
 با  رسد يچند كه به نظر م      استفاده كرد، هر   يساز ي شبه خراج در خصوص    اي خراج   يالگوها

 مـصلحت   الت، عد ت،ي مطابق عقالن  دي است و با   ديال  مبسوط ي حكومت اسالم  نكهيتوجه به ا  
  . صدر اسالم نداردي الگوهادر به محدود كردن خود يازيو حق عمل كند، ن

  ي اجتماعنينظام جامع تأمپديدساختن  .3
 در  ي و اساسـ   لي نقـش اصـ    ي و كـاهش نـابرابر     ي است كه رشـد اقتـصاد      ني ا تي واقع
چنان در فقـر مطلـق        هم ي كه برخ  ديآ ي م شي پ يطي شرا ي حال، گاه  نيبا ا اما   دارد   ييفقرزدا

 ي و رفتـار   ي عملـ  يها  اسالم چه ارزش  . شوند ي م ري ناخواسته فق  ياتفاقات با   اي مانند ي م يباق
   مطلق عرضه كرده است؟فقركردن مردم از   خارجيبرا

 مؤمنان ري و ام6 اسالميگرام امبري پ،يه االياي اول ي بزرگ و اساس   يها  از دغدغه  يكي
 چهـره جامعـه و    ازي و نـابرابر يازمندي بوده كه فقر، ن ني ا شاني در تمام دوران زندگ    يعل

 ي درآمد مناسـب   ي اقتصاد حي صح يها استياشتغال آبرومندانه و س   راه  افراد زدوده شود و از      
  : استي علمؤمنان ريام.  فراهم شودم مرديبرا

قرشـي،    شـريف  (»كـشم  يرا م شود، البته وي     مجسم   يصورت انسان  اگر فقر در برابر من به     «



 

مي
 عل

امه
صلن

ف
مي

سال
اد ا

تص
ي اق

هش
پژو

 
 /

يان
جهان

صر 
نا

  

54  

1398 :247(.  
گونـه    از كمبود اشتغال و امكانات بر هـر        ي كه فقر ناش   ددانستن ي م ي به خوب  نيبزرگان د 
 شود و به اين علـت      يپاس سبب كفر و الحاد و ناس      ندهي تا در آ   كند ي غلبه م  يلتيارزش و فض  

 و راه را  كـرد  ي شوم مبارزه مـ    دهي پد ني با ا  يداني و در هر م    شهي هم ياست كه حضرت عل   
 بر هـر نظـام      گر،ي و به عبارت د    يلت بر هر دولت و م      يعلديد حضرت   از  . بست يبر آن م  
 گريد ري فق راي نگذارد ز  ي باق يري افراد خود فق   اني است كه در م    ي الزم و ضرور   يا ياقتصاد

 نيـ از ا.  اسـت بيـ  در وطـن خـود غر  ريـ  به جامعة خود نخواهد داشت، فق  ياحساس تعلق 
 يسـ  كه در آن مـردم حـداقل امكانـات اسا      آورد  ي را فراهم م   يطيجهت، حكومت حق، شرا   

 كار كنند امكان كار فراهم باشـد و    خواهند ي كه م  ي همه كسان  ي را داشته باشند و برا     يزندگ
 كار كننـد، درآمـد      توانند ي اساساً نم  اي كنند ي كسب نم  ي درآمد كاف  ان هم كه از كارش    يافراد

 در دوران يامـام علـ  .  برخـوردار باشـند  شتيـ  از حـداقل مع ايحد كفاف را داشته باشند     
 ني عموم مردم تـأم    ي را برا  يدر كوفه، حداقل امكانات اساس    كم    دسته خود،   حكومت كوتا 
  : فرمودي علنامؤمن ريكرد چنانكه ام

 خـورد،  ي افراد نـان گنـدم مـ       نيتر نيي پا ي كه در رفاه به سر نبرد، حت       ستي در كوفه ن   يكس«
  .)327 ،40: 1403 ،يمجلس( »نوشد يسرپناه دارد و از آب گوارا م

 ماننـد جـد    زيـ  ن  موعـود  ي در هنگامـة حكومـت مهـد       يعنـ ير،   بش ييدر عصر طال  
 بلكـه بـه حـذف    دهـد  ي مـ كاهشتنها فقر را  نه بار ني اما ا  كوشد يبزرگوارش در رفع فقر م    

 و رشـد  شـود  مادي ويژه فراوان ميهاى  هي سرماطرف  كي از   راي ز شود يمكامياب  كامل فقر   
شود   مي عيعادالنه توز صورت    بهكانات   ام ني ا ،گري و از طرف د    ديآ ي م دي پد داري پا ياقتصاد

 از نظر   زين مردم   ،سرانجامشود و      تكاثرطلب گرفته مى   انيو جلوى اجحاف و تعدى سودجو     
 كـه دامنـه حـرص و آز كـه           رنديگ   چنان اوج مى   ا معرفت و تقو   ، سطح اخالق  ،غناى روحى 

 م صـادق  از امـا  روايتـي   شود، در      مى دهي احتكار و تنازع است برچ     ،بخل،  سرچشمه تكاثر 
  :ميخوان  مىنيچن

. سازد بهاى خود را آشكار مى گرانهاي    ذخيره و   ها  ج گن نيزم...   كند اميكه قائم ما ق     هنگامى«
ـ  كه هد  دي كن داي كسى را پ   ديتوان  نمى و   ننديب  آنچنان كه مردم آنرا با چشم خود مى         شـما را   هي

 داده  ىش بـه آنهـا روز     همه مردم به آنچـه خـدا از فـضل         .  زكات مال را قبول كند     اي رديبپذ
  ). 337، 52: 1403 ،يمجلس( »شوند  مىازين بى
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 تا حد امكـان در      دي اسالم است كه با    ينظام اقتصاد هاي    هدف از   يكيحذف فقر مطلق    
 ي اجتمـاع  نينگـران تـأم   نبايـد    ي در جامعه اسالم   ي فرد چي، ه حقيقتدر  . ديق آن كوش  تحقّ

 تيولؤمـس  (ياصل تكافـل عمـوم    هي دو پا   اسالم بر  دگاهي از د  ي اجتماع نيتأم. خودش باشد 
راه  مهم از    نيا و    استوار است  ، دولت ي عموم يحق جامعه در درآمدها    و )يمشترك همگان 

  :شود ي مريپذ  امكانليذ
  ؛يشدن اصل تكافل عموم يي اجراي الزم برايبسترهاپديدساختن . أ

  ؛ي عمومي در درآمدهانراي دولت و حق فقفةيوظ. ب
  .ياجتماع) يها مهيب (نيم دولت و تأفةيوظ. ج

  يشدن اصل تكافل عموم يي اجراي الزم برايبسترهاپديدساختن 
 ديـ  اسـت، با   ي مردم و بخش خصوص    فةي، وظ حقيقت كه در    ي اصل تكافل عموم   دربارة
 و  ي ادار ،ي قـانون  ،ي الزم فرهنگ  يبسترهاپديدساختن   ي دولت اسالم  فةي وظ نجا،يگفت در ا  

 ايـ  كه زلزلـه     يطور مثال، هنگام   ، به  مردم است  يل از سو   اص نيشدن ا  يي اجرا ي برا يقيتشو
 يهـا    دچار فقر گذرا شوند، اگر دولت سـازمان        ي واقع شود و مردم    ي كشور اسالم  ر د يليس

 احـساسات   لي سـ  ي پاسـخگو  تواند يفراهم نكرده باشد، نم   پيش   را از    ي كارآمد يامدادرسان
 اگـر   گر،ي د ياز سو . زدگان شود  لي س ايزدگان   زلزلهدرباره   شانيها  عاطفه عيمردم جهت توز  

 باشد، دولت في ضعي تكافل عمومفيانجام تكلدرباره  زمان ز ايا احساسات مردم در برهه  
والنه و زاهدانـة  ؤ و مـس ي سـو، و بـا رفتـار عـاطف    كي از يغي و تبل ،ي فرهنگ يبا كارها بايد  

  . شودي عواطف عمومتيتقوباعث  گر،ي ديكارگزارانش از سو

  ي عمومي در درآمدهانرايق فق دولت و حفةيوظ
 منـابع   نيـ  دارد چـرا كـه ا      يعـ ي در اسـتفاده از منـابع طب       ي و مـشترك   ي حق عموم  جامعه

 حـق از    نيـ ا). 29 ،)2 (بقـره (است   شده   دهيها آفر    جهت خدمت به انسان    يبصورت عموم 
شـوند    مـي  ي و صاحب درآمد مكف    شود ي استفاده م  يعي طب يبردار  صورت بهره  مردم به طرف  

 ي بـاق  ريـ  ندارنـد و فق    يبـردار   امكان كار و بهـره    علتي   به هر    ي برخ نكهي ا اي) خستنگروه  (
 ني از اي ناشي از درآمدهايظف است بخش ؤدر صورت دوم، دولت م    ). گروه دوم  (مانند يم

 يهـا   اتيـ  از مال  يالبته بخش .  رفع فقر گروه دوم اختصاص دهد      يرا برا ) انفال (يعيمنابع طب 
)  مـوات  يهـا   ني بر زم  اتيمال( و طسق    ر،ي سادات فق  يخمس برا زكات،  : شده مانند   دريافت
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 خطـاب بـه مالـك    البالغه نهج 53 در نامه يامام عل . ردي گروه قرار گ   ني ا اريدر اخت بايد   زين
 از آنهـا در  ي و اجتماع ياسي س تيالمال و منابع انفال، و حما      تي در ب  نراياشتر درباره حق فق   

  .شود واستار ميرا خ ، باشندي اسالمني سرزمي كجاره
   امام على. دارندي مكفي حق برخوردارناناالمال مسلم تي از ب رمسلماني غ راني فق يحت

) امـرى ( چـه    نيـ  ا دند،ي بود گذشت از همراهانش پرسـ      ىي كه در حال گدا    رمردىياز كنار پ  
  :؟ گفتند)مينيب كه مى(است 

 و از كار افتاده شـده و        ري پ نكهي تا ا  ديدي كار كش  ياز و «: امام فرمود . است حىي مس كي يو«
المال بـه    تياز ب )  را يمخارج و !! (ديا المال محروم ساخته   تياز ب ) رها كرده و  ( را   ياكنون و 

   .)66، 15: 1409حرّ عاملي،  (»دي بدهيو

  ي اجتماعني دولت و تأمفةيوظ
 ، متداول است  ي ديگر  و كشورها  رانيكه هم اكنون در ا     ي اجتماع مهي ب اي ي اجتماع نيتأم
گونه مسائل در صدر اسالم مـورد ابـتال    ني اراي ز؛است ي فقهديمسائل مستحدثه و جد   جزو  
. نـد فتگ يم» رهيضمان جر «اصطالح آن را    در  كه    آن وجود داشت   هي شب يموضوع فقطنبود،  

 ي كه اگر ضرر   شد ي توافق م  شتري ب اي دو نفر    ني صورت بوده است كه ب     ني به ا  رهيرضمان ج 
 داشت  ي خدمتكار يطور اگر كس   همين.  كند ياري را   ي و يگري از آن دو شد، د     يكيمتوجه  
 ي را در اصطالح فقه    ني كه ا  كرد ي خسارت را ارباب پرداخت م     زد، ي سر م  يتيجنا يو از و  

ربـط داد و     ي اجتمـاع  ني به تأم  توان يكامل م طور    بهگونه موارد را     نيا. نديگو» ضمان معتق «
 مورد قبول بـوده و      ،ضرورتصورت     به  مسئله نيدر آن عصر ا   . صحت آن را به دست آورد     

  قبول اسـت   مورد عنوان   ني به آن شباهت دارد به هم      ي كه به نوع   ي اجتماع نيامروزه هم تأم  
  ).179  ـ180: 1383 ،يميابراه(

 و متوسـط جامعـه ماننـد    نيي پـا يهـا   گـروه ويـژه  به كه همه مردم  داردامروزه ضرورت   
و هـا     حادثـه  افـراد در برابـر       نيا. رنديرار گ  ق ي اجبار مهي پوشش ب  ريكارگران و كشاورزان ز   

  .شوند  ي اجتماعمهي جبران خسارت حاصل از آن را ندارند، باي كه توان تحمل هاييخطر
 شـكل   دهيـ د انيـ  و امـداد بـه افـراد ز        ي اجتماع ياري تعاون و هم   ي بر مبنا  ي اجتماع مهيب

 مـه ي اسـاس ب گـران ي دانيـ  و اشتراك هـر فـرد در سـود و ز     ياحساس اجتماع . گرفته است 
 ي كـه از سـو     ،ي اجتمـاع  يهـا   مهي ب تي مشروع ،يدر فقه اسالم  . دهد ي م لي را تشك  ياجتماع



 

مي
سال

اد ا
تص
ي اق

هش
پژو

ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 /

مي
سال

ت ا
دول

ف 
ظاي
و و

النه 
عاد

ت 
شرف

پي
  

57  

هايي   شبهه شده و    رفتهي پذ ي و سن  عهيشفقيهان  و  عالمان   همه   ي از سو  شوند، يدولت اداره م  
 شـود،  ي وارد مـ   ي و بازرگان  ي خصوص يها  مهي كه بر ب   ييغرر، قمار، ربا و سودجو    : مانندهم  

   .)115 - 119: 1380زاده،  جمالي: ك.ر (ستي مطرح ني اجتماعيها مهيبدرباره 
و اسـتقرار نظـام جـامع        درباره پديدسـاختن     استمؤظف   ي دولت اسالم  ب،يترتبه اين   

هـا و    اتيـ مال،   از انفـال   ي ناشـ  ي عمـوم  ي اقدام كند و از محـل درآمـدها        ي اجتماع يها  مهيب
 نوع  ني ا ،ي و امداد  يتي حما ،يا  مهي ب يها  تيفعالراه   حاصل از مشاركت مردم، از       يدرآمدها
  . به اجرا بگذاردريفقهاي  طبقه تي و با اولويجي تدرورتص  را بهي اجتماعنياز تأم

  گيري  و نتيجهيبند جمع
 ي اسـالم  يشرفتيق پ  تحقّ ي برا  ديني دولتهاي    وظيفهشد تا   رو، كوشيده     نوشتار پيش  در

در سـه سـطح مطـرح       ها    وظيفه ني ا ،ينيولت د  و د  شرفتي پ تي ماه نييبعد از تب  . شود نييتب
ـ  ي بـرا  ينـ ي كـه دولـت د     يا  هيـ اولهـاي     وظيفـه ،  نخـست در سـطح    . شد ق خـودش و     تحقّ

 نيـ ا.  داده شـد   حيانجـام دهـد توضـ     بايد   يكامل اسالم طور    به يتي با هو  ينظامپديدساختن  
  : ند از هستعبارتها  وظيفه

  ؛تيامنپديدساختن حفظ نظم و  .1
  ؛ مناسبنيقوان و ي مجلس قانونگذار،يقانون اساس: مانند ي قانونيادهاي بنسيتأس .2
  ؛تضمين حقوق افراد برپايي نظام قضايي عادالنه و .3
  ؛برخورداري از نظام اداري مناسب .4
  ؛لشكري و عملكرد نهادهاي دولتي، قضايي نظارت دقيق بر .5
  .ريغ ثابت و متيها اصول و شاخص براساس شرفتي پي برايزير برنامه .6
هـايي    تكليف بر اسالم مربوط به      ي مبتن يشرفتي تحقق پ  يدولت برا هاي    وظيفه دوم   سطح

  : ند از هستعبارتها  وظيفه نيا.   كار داردشرفتي پمياست كه به علل مستق
  ؛ ماهر و متعهدي انسانيروي در نيگذار هيسرما .1
  ؛ييربنايز  در امورژهيو  بهيكيزي فهيانباشت سرما .2
  .يور ر بهرهنظارت ب .3

.  كه با عدالت ارتباط دارد     شرفتي پ ميرمستقي به علل غ   يني دولت د  هاي  وظيفه سطح سوم    اما
  : را انجام دهدها  وظيفه اينبايد  عادالنه شرفتيق پ تحقّي برايدولت اسالم
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  :ها  فرصتيدولت در سطح برابرهاي  وظيفه. أ
  ؛ها        طلب  فرصتي و انحصارطلبضيمبارزه با فساد، تبع .1
  ؛ييگرا  و قانونيمحور حق .2
  .ي امكانات عمومعي عموم مردم در توزيبرابر. 3
  :ي كاركرديدولت در سطح برابرهاي  وظيفه .ب

  ؛ بازاريي نارساحيتصح .1
  . بازارميتنظ .2

  :يي نهايدولت در سطح برابرهاي  وظيفه .ج
  ؛اتيمالدريافت . 1
  ؛ياتيرمالي غيدرآمدهادريافت . 2
  ؛ي اجتماعنينظام جامع تأمختن پديدسا. 3
  ؛يشدن اصل تكافل عموم يي اجراي الزم برايبسترهاپديدساختن . 4
  ؛ي عمومي در درآمدهانراي دولت و حق فقفةيظو. 5
  .ي اجتماعني دولت و تأمفةيظو. 6

 شرفتيـ پراه  بـه همـراه مبـارزه بـا عوامـل ضـدارزش در              گفته    هاي پيش   وظيفه مجموع
 شرفتهيـ  پ ،ي اسالم يكشورباعث پديد آمدن     و   كند، ي م تي را تقو  يني د يساز  عادالنه، دولت 

  .محور خواهد شد و عدالت
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