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مبانى اقتصادى اسالم

بخش سوم

مبانى 
اقتصادى 

اسالم

ماليت وارزش

مالكيّت

آزادى اقتصادى

جايگاه دولت در اقتصاد

توزيع

103مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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جايگاه دولت در اقتصاد. 4
جايگاه دولت در اقتصاد. 4•
جايگباه دولبت در «يكى از مباحث مهم در هر مكتب  اقتصباد   •

اهميت اين امر به حدّ  اسبت هبه هباه اقتصبادها  . است» اقتصاد
» دولتبىاقتصاد«هنند واز مختلف را بر اساس همين نكته تقسيم مى

(.294)نام مى برند» اقتصاد بازار آزاد«در مقابل 

143مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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جايگاه دولت در اقتصاد. 4
رات هبا واتتيباموضع هير  هر مكت  اقتصاد  در قبال مسبلليت•

دولت در حوزه   اقتصاد  جايگاه دولبت را در اقتصباد از ن بر آ  
. هندمكت  تعيين مى

قبل از پرداتتن به ايبن امبر بايبد ممهبوم وجايگباه دولبت در ولى •
ا  از ديبدهاه   اسالمى را مورد بررسى قبرار داد و ككيبدهانديشه

.اسالم را پيرامو  حكومت تبيين نمود

143مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
ممهوم وجايگاه دولت در اسالم•
ا تمام دولت  همانگونه هه در هذشته اشاره هرديم  هاه به حكومت ب•

( 295)شبودبخش ها  آ   يعنى مجريّه  مقننّه وقضائيه اطبال  مبى
در ايبن (. 296)رودوزمانى در تصوص قوه   مجريّه ببه هبار مبى

.بحث  معنا  اول مورد ن ر ماست

143مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
  تبود را از ناحيبه( 297)از ديدهاه اسبالم  مشبروتيت» دولت«•

. آوردتداوند سبحا  به دست مى
اساس بينش اسالمى  هيچكس به تود  تبود حبز زمبام دار  بر •

لّ نسبت به ديگرا  وتصدّ  امور آنا  را ندارد  جز حضرت حز  جب
نبد هوتال  هه تمام شئو  هستى آدمى از اوست وهمين امر اقتضا مى

(.298)هه انسا  مطيع أوامر ونواهى او باشد

143مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
 تليه تداوند متعال تصد  جامعه اسالمى را به رسول اهرم صلى اهلل•

  اهل البيت تليهم السالم واهذار هرده است وآله وائمه
  زيبر   آيه(299)  تقلى ونقلى فراوا  بر اين مطل بر ادلهوافزو  •

:بر آ  داللت واضحى دارد

143مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
ويؤتون انّما وليّكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة«•

؛ »الزكوة وهم راكعون
ا  انبد  همبشما تنها تدا وپيامبر اوست وهسانى هه ايما  آوردهولّى •

(.300)دهنددارند ودر حال رهوع زهات مىهسانى هه نماز بر پا مى

143مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
باب توا  آ  را منشور اتتقاد  شيعه در  شريمه هه مىدر اين آيه•

واليت دانست  تداوند ابتبدا واليبت را ببرا  تبود  سباس ببرا  
رسولش وآنگاه برا  آنا  هه ايما  آورده و نمباز برپبا داشبته ودر

.هنداند  ثابت مىحال رهوع زهات پرداتته
انبد  دهاين ايما  آورنده  به اتتراف رواياتى هه شيعه وسنى نقل هبر•

(.301)شخص تلى بن أبى طال  تليه السالم است

143مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
مه    شبريدر روايتى از امام صاد  تليه السالم نسبت به ايبن آيبه•

حز هر آينه مقصود آيه اين است هه سزاوارتر به شما و«: آمده است
ى دارتر بر شما وامورتا   وتودتا  واموالتا  تدا ورسولش وهسبان
ا است هه ايما  آوردند  يعنى تلى تليه السالم واماما  فرزنبد  تب

(.302)»روز قيامت

143مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
  فراوا   زمبام دار وائمه تليهم السالم  در روزهار غيبت به ادله•

. اندالشرايط قرار دادهرا بر تهده   فقها  جامع

143مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
  روايات دالّ بر اين مطلب   توقيبع شبريمى اسبت هبه ازجملهاز •

رر  ببرا  اسبحا  ببن ) تج(  امام زما  ناحيه در تصر غيبت صبغ
ت ودر يعقوب ارسال وبه اسناد معتبر در هت  مختلف نقل  شبده اسب

أمّا الحوادث«: اندآ  حضرت تليه السالم به تط تود مرقوم فرموده
نا حجبة الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا  فإنّهم حجّتى تليكم وأ

هبا فق[افتد به راويبا  حبديث مبا ؛ در رويدادهايى هه اتما  مى»اهلل
مراجعه هنيد  زيرا آنا  حجّت من ببر شبمايند ومبن حجبت تبدا ]

(.303)هستم

143مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
آ  حجيتى هبه تبود دارد  ) تج(در اين روايت  حضرت ولى تصر •

واين .برا  راويا  احاديثِ معصوما  تليهم السالم اتتبار هرده است
يهم راويانى هه مى توانند إسناد ونسببت روايتبى را ببه معصبوم تلب

عارض   متالسالم إحراز هنند واز معارض آ  وهيميت جمع بين ادله
فقها  از بنابر اين  در روزهار غيبت. آهاه باشند  هما  فقيها  هستند

سو  شارع مقدس اسالم  به تنوا  زمام دار جامعه اسالمى همبارده 
(.304)اندشده

143مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسالمىمسئوليت دولت 
مسئوليت دولت اسالمى•
  دولت اسالمى  تحقز آرما  ها  اسالم در جامعه واداره  وظيمه•

.امور اجتماع بر اساس معيارها  اسالمى است
در حوزه ى اقتصاد، دولت مسئئو  الئلى اجئ اى نظئام اقتصئادى •

.باشداسالم وعينيّت بخشيدن به آن در خارج مى
مبام آحباد اين به معنا  سل  مسئوليت از مردم نيست  بلكبه تالبته •

  اسالمى مكلّمند  از ارز  ها  اسبالمى پاسبدار  ودر راه جامعه
.تحقز ن ام ها  اسالمى در تارج تال  هنند

149مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 



16

اسالمىمسئوليت دولت 
از آنجا هه آرما  ها  ن ام اقتصاد  اسالم در اهبداف آ  متجلّبى •

  اقتصباد تحقبز اهبداف   أصبلى دولبت در صبحنهاست  وظيمه
.اشدباقتصاد  اسالم  يعنى تدالت اقتصاد  وقدرت اقتصاد   مى

اسبالم  هذشت هه برا  رسيد  به تدالت اقتصاد  از ديبدهاهوقبالً •
. ها تعديل شودبايد رفاه تمومى در جامعه تأمين وثروت

149مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسالمىمسئوليت دولت 
رور  شد هه رشد اقتصاد  واستقالل وتودهمايى از لوازم ضواشاره •

(. 305)شودقدرت اقتصاد  حكومت اسالمى محسوب مى
ه در تارج مشبرو  بب» ن ام اقتصاد  اسالم«سو  ديگر  تحقز از •

ارد  حصول مبانى وشكل هير  نهادها  آ  است  هه دولت وظيمه د
.امكا  آ  را فراهم سازد

149مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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مسئوليت دولت اسالمى

وظائف دولت اسالمى 
ى اقتصاددر زمينه

اقتصادى اسالماهدافتحقق . 1

زمينه سازى براى تحقق عينى . 2
اقتصادى اسالم مبانى

اقتصادى اسالمنظامتحقق . 3
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اسالمىمسئوليت دولت 
  اقتصباد با اين وصف  رئوس وظبائف دولبت اسبالمى در زمينبه•

:تبارتند از
:تحقق اهداف اقتصادى اسالم از راه. 1•
فقر از هستر  تدالت اقتصاد   در پرتو بسط رفاه تمومى  رفع. أ•

.جامعه و تعديل ثروت
  در هذار  هبا  بنيبادتقويت اقتصاد هشور  از طريز سرمايه. ب•

ت از زمينه زيرساتت ها  اقتصاد   هستر  توليد داتلى وحمايب
...آ   تقويت صادرات  حمايت از پول ملّى  

149مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسالمىمسئوليت دولت 
: يقزمينه سازى ب اى تحقق عينى مبانى اقتصادى اسالم از ط. 2•
وليد  ها در پرتو هنترل بازار  هستر  تحمظ ارز  اموال وثروت. أ•

...جلوهير  از هاهش ارز  پول  
ال دولتى   شناسايى اموصيانت وبسط مالكيت مختلط  در سايه. ب•

ى وتمومى ودر اتتيار هرفتن آنها  حمايت از مالكيت ها  تصوصب
...وتعيين محدوده   آ  

ه    شرع برا  تمام آحاد جامعتأمين آزاد  اقتصاد  در حيطه. ج•
از راه وضع قوانين مناس  وايجباد امنيبت اقتصباد   فبراهم آورد 

...فرصت ها  اقتصاد  برا  همه 
149مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسالمىمسئوليت دولت 
:ىتحقق نظام اقتصادى اسالم به وسيله. 3•
ول شمپى ريز  نهادها  موقعيتى دولتى بر اساس نهادها  جها . أ•

.دولتى
سازماندهى نهادها  موقعيتى غير دولتى هماهنگ ببا نهادهبا  . ب•

.شمول غير دولتىجها 
.  نهادها بر اساس احكام ثابت اسالمىتن يم روابط مجموته. ج•
هببا  قببانونى متناسبب  بببا موقعيببت از طريببز جبببرا  هاسببتى. د•

.هذار قانو 

149مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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امكانات واختيارات دولت اسالمى

امكانات 
واختيارات دولت

اسالمى

.سياست گذارى وبرنامه ريزى. 1

.قانون گذارى. 2

.اجراى حدود وتعزيرات. 3

.منابع گسترده ى مالى. 4

149مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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امكانات واختيارات دولت اسالمى
امكانات واتتيارات دولت اسالمى•
ائف ا  برا  انجام وظدولت اسالمى از امكانات واتتيارات هسترده•

مجموع امكانات دولت اسالمى. ومسلليت ها  تود برتوردار است
:توا  در كهار محور تالصه هرددر حوزه   اقتصاد را مى

.سياست هذار  وبرنامه ريز . 1•
.قانو  هذار . 2•
.اجرا  حدود وتعزيرات. 3•
.منابع هسترده   مالى. 4•

149مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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امكانات واختيارات دولت اسالمى
:سياست گذارى وب نامه ريزى. 1•
دولت اسبالمى از حبز سياسبت هبذار  اقتصباد  ببرا  جامعبه •

ا  ها  اقتصباد  را در راسبتتواند برنامه ريز برتوردار است ومى
.ها ساما  دهداين سياست

151مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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امكانات واختيارات دولت اسالمى
در واقبع  طرّاحبى سبازوهار  وتشبخيص وظبايف سياست گذارى •

نى تر وترجيح آ  با توجه به موقعيت تاص زمانى  مكاواهداف مهم
. باشدوشرايط جامعه از ابعاد مختلف مى

ك دوره ها در يبتعيين شيوه   رسيد  به اين سياستريزى ب نامه و•
.  زمانى مشخص از طريز هارها  معين است

151مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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امكانات واختيارات دولت اسالمى
:قانون گذارى. 2•
انو  تواند بر اساس معيارها  مشخصى اقدام به قبدولت اسالمى مى•

. هذار  متناس  با شرايط وموقعيت جامعه نمايد

151مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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امكانات واختيارات دولت اسالمى
:ند ازهلى هه برا  قانو  هذار  بايد مراتات شوند تبارتمعيارها  •
شبمول واحكبام ثاببت اسبالمىتوجه وپايبند  به تناصر جها . أ•

.ون ام ها  مختلف اسالم
انه رتايت مصالح اسالم ومسلمين  از طريبز بررسبى هارشناسب. ب•

الح اسالم وتشخيص دقيز بهترين هار در هر موقعيت برا  تأمين مص
.ومسلمين

( 306)رتايببت ضببوابط ببباب تببزاحم  در حببوزه   الزاميببات. ج•
.وتشخيص أهّم از مهمّ به همك هارشناسا  دينى وتبرها  تلوم

151مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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امكانات واختيارات دولت اسالمى
دولت با رتايت اين موازين اقبدام ببه وضبع قبوانين نمايبد  ازاهر •

اببه ديدهاه اسالم  اين قوانين الزم االتبّاع ومخالمبت ببا آنهبا ببه مث
ببت شبود هبه اسبتحقا  تقومخالمت با احكام ثابت الهى تلقّى مبى
.أترو  و مجازات دنيو  را در پى دارد

د اين امر ابزار توانمند  به دولت اسالمى برا  انجبام وظبائف تبو•
سازد متناس  با شبرايط مختلبف ببه وضبعدهد وآ  را قادر مىمى

ا  ها    تحقز آرمقوانين هوناهو  دست بزند واز طريز آنها زمينه
.اسالمى وانجام مسلليت ها  تود را فراهم سازد

151مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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امكانات واختيارات دولت اسالمى
:اج اى حدود وتعزي ات. 3•
دينبى تواند با هسانى هه احكام هلى الهى وثواببتدولت اسالمى مى•

نها را بر هنند  برتورد و آقوانين دولتى وتناصر مترير را مراتات نمى
.اساس موازين قضا وجزا  اسالمى  مجازات هند

يى و اين امر  ضمانتى تينى وتارجى برا  تمل به قوانين الهى ووال•
ها  دولتدر نتيجه سو  داد  آحاد جامعه در راستا  برنامه ريز 

.دهدتواهد بود وبه دولت اسالمى امكا  تمل به وظائف تود از مى

151مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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امكانات واختيارات دولت اسالمى

امكانات 
واختيارات دولت

اسالمى

.سياست گذارى وبرنامه ريزى. 1

.قانون گذارى. 2

.اجراى حدود وتعزيرات. 3

.منابع گسترده ى مالى. 4

149مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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امكانات واختيارات دولت اسالمى
:منابع گست ده ى مالى. 4•
  ا  هارآمبد ببوددو امر قبلي برا  انجام وظائف دولت در هر زمينه•

حنه تواند فعّاالنه ببه صبولى در تصوص اقتصاد  هنگامى دولت مى
  از بيايد هه افزو  بر امكا  قانو  هذار  واجرا  حدود وتعزيبرات
الى منابع مالى مستقل برتوردار باشد ودر تأمين نيازمنبد  هبا  مب

واقتصاد  تود به آحباد افبراد جامعبه يبا قبدرت هبا  تبارجى 
.وابستگى نداشته باشد

151مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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امكانات واختيارات دولت اسالمى
يبت اسالم با پذير  مالكيت دولتبى وتمبومى و تخصبيص مالكدر •

ء به دولت و تولى موقوفات تامه واموال تمبومى توسبطأنمال وفِىْ
دولت واتتصاص در آمد ماليات هبا  ثاببت  تمبس و زهبات  و 

  واقعبى اتطا  اتتيار وضع ماليات ها  ديگبر ببه دولبت  زمينبه
د  آ  استقالل اقتصاد  دولت وانجام وظائف ومسلليت ها  اقتصبا

.فراهم آمده است

151مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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امكانات واختيارات دولت اسالمى
اد  ببه   اقتصبتواند در زمينهسو مىبنابر اين  دولت اسالمى از يك•

نبد ببه وضع قوانين متناس  با شرايط دست بزند ومردم را مجببور ه
ا   دولتبى تمبل هننبد وبباحكام ثابت اقتصاد  وقوانين موضبوته
از سو  ديگر  با در دسبت. تاطيا  برتورد وآنها را مجازات نمايد

داشتن منابع مالى هسترده وامكا  اتذ ماليبات هبا  تباص  قبادر 
  اقتصاد شود وبا سرمايه هبذار  در بخبشاست تود وارد صحنه
.  تحقز اهداف اقتصاد  اسالم را فراهم سازدها  مختلف  زمينه
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امكانات واختيارات دولت اسالمى
صبى تواند بر فعاليبت بخبش تصوبا اين وصف  دولت اسالمى مى•

ن ارت واز طريز سياست هذار  وهنترل  آ  را ببه سبو  اهبداف
تقيم همچنين قادر است ببه فعاليبت مسب. اقتصاد  اسالم هدايت هند

  زير ساتت هبا اقتصاد  وبه تصوص سرمايه هذار  در زمينه
ر هنگبام اقتصاد  هه به دليل نياز به سرمايه هنگمت وبازهشبت ديب

از سرمايه همتر مورد رغبت بخش تصوصبى اسبت  دسبت بزنبد و
اد جامعبه تسلط سرمايه دارا  تصوصى بر اين بخش حياتى از اقتص

هبا از سبو  ديگبر  امكبا  وضبع قبوانين وماليبات. جلوهير  هند
ى ببه تواند به تنوا  ابزار  برا  تعديل ثروت وايجاد رفاه تموممى

.هار هرفته شود
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امكانات واختيارات دولت اسالمى
  زمينبهافزو  بر اين  اسالم با ارتبا  داد  اقتصاد به تقيده وايما •

. نبدهبسيار مساتد  را برا  تحقز وظائف دولت اسالمى فراهم مى
ببه هنبد وتقيده انسا  مسلما  را به انجام دستورات دينى وادار مبى

د فرد شوبخشد وباتث مىدستورات تملى رنگ ايمانى واتتقاد  مى
تبود مسلما  بدو  آ  هه به نتايج اتمال تويش  بينديشد  وظائف
ت ببه را انجام دهد ودر پرتو برتاستن اين وظائف از متن دين  نسبب

(307.)انجام آنها در تود احساس آرامش واطمينا  داشته باشد
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اسالمبخش دولتى وغي  دولتى در نظام اقتصادى

بخش دولتى وغير دولتى در ن ام اقتصاد  اسالم•
جايگباه دولبت در«و» آزاد  اقتصباد «با توجه به آنچه در باب •

ير دولتى بيا  شد  آشكار هرديد هه از ديدهاه اسالم بخش غ» اقتصاد
ه تواند در فعاليت ها  هوناهو  اقتصاد  وارد شود ومبادامى هبمى

نهبا اين امر در كاركوب قوانين وضوابط اسالمى صورت پذيرد  نه ت
.ه استمذموم وممنوع نيست  بلكه مورد تشويز ومدح نيز قرار هرفت
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اسالمبخش دولتى وغي  دولتى در نظام اقتصادى
ى از سو  ديگر  دولت مكلّف است ببر فعاليبت بخبش غيبر دولتب•

ن ارت وآ  را در راستا  اهداف اقتصاد  اسالم هدايت هنبد و ببر
. اساس  سياست ها  دولت اسالمى ساما  دهد

هبه   ديگر دولت داتل شد  در فعاليت ها  اقتصاد  استوظيمه•
از بخش غير دولتى تمايل يا توا  انجام آ  را نبدارد  يبا تحقّبز آ 

سو  اين بخش تأمين هننده   مصالح جامعه وارز  ها  اسبالمى
.باشدنمى
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اسالمبخش دولتى وغي  دولتى در نظام اقتصادى
هم بنابر ايبن  تصبوير هلبى مكتب  اقتصباد  اسبالم  از حيبث سب•

: وتملكرد بخش دولتى وغير دولتى در آ   به اين هونه است
ولت به غير دولتى با ن ارت دولت وبخش دولتى توسط تود دبخش •

.پردازدفعاليت اقتصاد  در راستا  اهداف اقتصاد  اسالم مى
سو مجال فعاليبت اقتصباد  را ببه بخبش هبا پس اسالم  از يك•

خبش دولتى وغير دولتى اتطا واز سو  ديگر مجموع فعاليت ها  ب
غير دولتى را با ن بارت دولبت  در جهبت آرمبا  هبا  حكومبت 

.هنداسالمى هدايت مى
•
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