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 بنام خداوند بخشنده مهربان

 

 اقتصاد هدولت در عرص یوظايف عموم
 

در مورد قدرت و ميزان دخالت دولت اسالمي در زندگي اجتماعي مردم بـويژه در  
) دولـت (گروهـي بـه مركزيـت كامـل      ;عرصه اقتصاد، ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد

اعتقاد دارند و گروهي نيز به آنچنان آزادي اقتصادي افراد باور دارنـد كـه بـر اسـاس آن     
در اينجا در پـي آن نيسـتيم كـه در ايـن      ;كنند دولت را صرفاً يك ناظر و ياور، تلقي مي
آنچه مورد نظر ماست اينكه دولـت اسـالمي،    ;ميان، قضاوتي كنيم و گرايشي را برگزينيم

ه نظامهاي موجود نيز آشنايي چنداني با آن ندارند بنابراين وقتـي  پديده نوظهوري است ك
به دنبال ارايه تعريف اسالم از دولت و نقش آن در زندگي عمـومي و بـويژه در زنـدگي    

ما به اين يـا  آن  . آيد كه از هر پيشداوري و ذهنيتي، آزاد باشيم اقتصادي هستيم الزم مي
ش كنيم كه دولت اسالمي داراي وظايف مشتركي سو كه گرايش داشته باشيم، نبايد فرامو

د ونش منكر آن توانند نمياند،  هاي اصيل اسالمي بيگانه است كه جز آنهايي كه با انديشه
ـ و البته ـ بر پايه همين وظايف اساسي است كه اسالم امكانات مناسـب اجـراي آنهـا را     

 .فراهم آورده است
 

 :پيش درآمد
 :را بطور كلي در موارد زير خالصه كردتوان وظيفه دولت اسالمي  مي
(هاي اسالمي در جامعه ـ پياده كردن آموزه1

0F

1(. 
ـ پركردن منطقه آزاد شرع و در واقع رهبري زندگي عمومي بر اسـاس مصـلحت   2

                                           
امر و حاكم وقت اسالمي داده شده  گيري در مورد آنها به ولي مراد بخشي از احكام شرعي است كه تصميم -1

 .است
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 .بخش جامعه و تنظيم قوانين سامان
هاي اقتصادي در دولت اسالمي دو  توان نتيجه گرفت كه در عرصه بر اين پايه مي

 :عمده به اين شرح دارد وظيفه
اي كه ضامن جاري شدن احكام الزامـي   هاي ويژه در نظر گرفتن مكانيسم: نخست

 .يعني عناوين اوليه اسالم از جمله حرمت ربا و قمار و عملياتي كردن اين احكام باشد
يعني منطقه مباحـات  (هاي الزم براي پركردن منطقه آزاد  در نظرگرفتن برنامه: دوم
ها و تحقق بخشيدن به منافع و مصالح طبيعتـاً متغيـر    و اجراي اين برنامه )عمبالمعني األ

هاي راهنما و هدايتگري كه شرع مقدس براي سـاماندهي بـه    گيري از نشانه امت با بهره
 .هاي اقتصاد، در نظر گرفته است هاي حاكم اسالمي در عرصه گرايش

گيـرد تـا در حـد امكـان      ظر مـي بحث ما در اينجا، هردو جنبه را همراه با هم در ن
 .وظايف دولت اسالمي را مشخّص سازد

سـتم و  «با توجه به واقعگرايي اسالم، اين آيين بر آنست كه مشكل حقيقـي بشـر،   
منظور از ستم، همه گونه ستمهايي است كه در واقع در تجاوز بـه   ;است» )نعمت(كفران 

هركـه از احكـام   ( )1F1()ظلم نفسهومن يتعد حدود اهللا فقد : (شود حدود الهي خالصه مي

ومـن يتعـد حـدود اهللا فاولئـك هـم      ) (خداوند تجاوز كند به خود سـتم كـرده اسـت   

 ).هركه از حدود خدا تجاوز كرد در شمار ستمكارانند( )2F2()الظالمون

طبيعي است كه در عرصه اقتصاد، ستم به مفهوم تجاوز به حدود و احكام الهـي از  
چند در گستره توزيع، ستم و تجاوز بـه حقـوق ديگـران،    گستره توليد و توزيع است هر

 .امكان تجلي و تحقّق بيشتري دارد
، معناي لغوي آن، پنهان كردن و پنهان سـازي حقيقـت و   )نعمت(و در مورد كفران 

وقتي اين مفهوم را در عرصه اقتصاد در نظر بگيـريم،   ;بندي به پيامدهاي آنست عدم پاي
بنـدي بـه پيامـدهاي ايـن      هاي خداوندي و عدم پـاي  نعمتآنرا به معناي پنهان ساختن 

                                           
 .1: سورة طالق -1

 .229: سورة بقرة -2
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نعمتها يعني بخدمت گرفتن آنها در راستاي مصلحت بشري و نيز حيف و ميل آنهاست و 
، مصـداقهاي فراوانتـري از آن، مطـرح    ]نسبت به توزيع[طبيعي است كه در عرصه توليد 

 .باشد
را قـرار  » عـدل و شـكر  «توان دو اصطالح  مي» ستم و كفران«در برابر دو اصطالح 

: عدل يعني در نظرگرفتن حق و داد بدون گرفتار آمدن در چنبره هوي و هوس است ;داد
دشـمني بـا   ( )3F1()وال يجر منّكم شنآن قوم علي االّ تعدلوا اعدلوا هـو اقـرب للتقـوي   (

 ).گروهي ديگر وادارتان نكند كه عدالت نورزيد عدالت ورزيد كه به تقوا نزديكتر است

يز به معناي اذعان به نعمت خدا و رعايت حقوق مترتّـب بـر آن و جهـت    و شكر ن
ها، در برابر كفران يعني  لذاست كه اين تعبير، در بيشتر جاي ;دهي خداپسندانه به آنست

ــان ــي  پنه ــرار م ــازي، ق ــرد س ــليمان  . گي ــرت س ــان حض ــال از زب ــد متع ــه ( خداون علي
أم اكفر و من شكر فانما يشـكر  هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر : (فرمايـد  مي)السالم

اين از فضل پروردگار منست تـا مـرا بيازمايـد    ( )4F2()لنفسه و من كفر فان ربي غني كريم
شكر گويم يا كفر بورزم هركس شكر گويد براي خود شكر گفتـه و هـركس كفـر ورزد    

 ).نياز و بزرگوار است خداي من بي

ان اشكر اهللا و من يشكر فانما  ولقد آتينا لقمان الحكمة: (فرمايد و نيز خداوند مي

: هر آينه به لقمان حكمت داديم و گفتـيم ( )5F3()يشكر لنفسه و من كفر فان اهللا غني حميد
خدا را سپاس گوي زيرا هركه سپاس گويد به سود خود سپاس گفته و هركـه ناسپاسـي   

 ).نياز و ستودني است كند خدا بي

، غالباً متوجه جنبه توليـد اسـت و   در عرصه اقتصاد) نعمت(اشاره كرديم كه كفران 
خداونـد   ;شكر نعمت نيز به معناي كار توليدي مثبت براي برآوردن نيازهاي جامعه است

وضرب اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كـل  : (فرمايـد  متعال مي

                                           
 .8: سوره مائده -1

 .40: سوره نمل -2

 .12: سوره لقمان -3
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خـدا  ( )6F1()عونمكان فكفرت بأنعم اهللا فأذاقها اهللا لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصن
رسيد  زند كه امن و آرام بود، روزي مردمش به فراواني از هرجاي مي اي را مثل مي قريه

اما كفران نعمت خدا كردند و خدا به كيفر اعمالشان به گرسـنگي و وحشـت مبتاليشـان    
 ).ساخت

توان گفت از نظر قرآن كريم، مسئله و مشـكلي كـه در تمـامي     از اينجاست كه مي
» كفـران و سـتم  «، هسـتيم  در زندگي اقتصادي بـا آن روبـرو   عي و از جملهزندگي اجتما

وسخّر لكم الشمس و القمر دائبين و سخر لكم الليل : (فرمايـد  خداوند متعال مي ;است

و آتاكم من كل ما سألتموه و ان تعدوا نعمـت اهللا ال تحصـوها ان االنسـان     *و النهار

مواره در حركتند رام شما كـرد و شـب و روز را   و آفتاب و ماه را كه ه( )7F2()لظلوم كفّار
ايد به شما ارزاني داشته است و اگر خواهيد  و هرچه از او خواسته* مسخّر شما گردانيد

 ).نتوانيد كه آدمي ستمكار و كافر نعمت است. كه نعمتهايش را شمار كنيد

دو  توان نتيجه گرفت كه چارچوب كلي وظايف دولت اسالمي، نفي اين طبيعتاً مي
در عرصه اقتصاد، تالش دولـت اسـالمي،   : در حد توان است) يعني كفران و ستم(عنصر 

حد و اندازه خداوندي از طريـق   در تحقق ميزان هرچه بيشتر شكر و سپاس نعمتهاي بي
سوق اين نعمتها به سوي منافع بندگان خدا و تحقق بخشـيدن بـه سياسـتهاي اقتصـادي     

جهت تحقق عدالت اجتماعي در عرصه توزيع نيـز  همچنانكه در  ;شريعت اسالمي است
كلـوا مـن رزق ربكـم و    : (دارد به صورتي كه شريعت مطهر ترسيم نمـود، قـدم برمـي   

از آنچه پروردگارتـان بـه شـما روزي داده اسـت     ( )8F3()اشكروا له بلدةٌ طيبة و رب غفور
 ).دهبخوريد و شكر او بجاي آوريد، شهري خوش و پاكيزه و پروردگاري آمرزن

پيش از توضيح سخن و پرداختن به جزييات وظايف دولت، ايـن حقيقـت مهـم را    
سازيم كه اسالم، كار اجرا و پياده كردن اصول و مبـاني خـود را تنهـا بـه      خاطرنشان مي

                                           
 .112: سوره نحل -1

 .34و 33: سوره ابراهيم -2
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دولت اسالمي نسپرده و عالوه بر دولت، به جامعه و تك تك افراد آن نيز واگذار كرده و 
ت و طبيعي است كه موارد زير به دولـت واگـذار شـده    نقش هريك را نيز شرح داده اس

 .باشد
ــق      ــاي اجتمــاعي و تقســيم مســؤوليتهاي عمــومي طب ــف ـ ســاماندهي فعاليته ال

 .رهنمودهاي اسالم و وادار ساختن هر نهاد يا فردي به انجام وظيفه مقرر خود
جامعـه  (هـاي متضـمن مصـلحت     ب ـ پر كردن منطقه آزاد شرع بـا ارايـه برنامـه    

پس از اين پيش درآمد، اينك سعي خواهيم كرد همه آماجهـايي را كـه دولـت    ). ياسالم
اسالمي در راستاي تحقق آنها در دو عرصه پيش گفته يعني توليـد و توزيـع بايـد بـدانها     

 :تحقق بخشد، مورد شناسايي قرار دهيم
 

 :نخست هاي اقتصادي دولت اسالمي آماج

بـرداري حـداكثري از امكانـات     بهره وظيفه دولت در اين عرصه، :در عرصه توليد
دهي به همه پتانسيلهاي فعال به منظور برآوردن نيازهاي  مادي و انساني موجود و سمت

جامعه براي يك زندگي انساني و شرافتمندانه و انجام وظايف تمـدني ـ انسـاني و از آن    
 علمـي و مـادي، از سـوي    هاي گونـاگوني چـون   مهمتر ايفاي نقش پيشاهنگ در عرصه

وجـود  » كفـران و سـپاس  «اي است چرا كه كارزار تمدني كه ميان دو خـط   چنين جامعه
حقيقتي انكارناپذير است و پيشرفت مادي از جمله پيش نيازهـاي ضـروري بـراي    . دارد

 )9F1()...كنتم خير امة اخرجت للناس: (تحقق برتري وعده داده شده به امت اسالمي اسـت 
و در چنين صورتي، طبيعي است كه ...) ردم پديد آمدهشما بهترين امتي هستيد از ميان م(

واعدوا لهم ما استطعتم : (اين فرمان از سوي خداوند متعال، خطاب به امت، صادر گردد
وطبيعي اسـت  ) توانيد در برابر آنان آماده و تهيه كنيد هرگونه قدرتي كه مي( )10F2()من قوة

جهت تحقق اين هدف، بردوش ترين مسؤوليت اجتماعي را در  كه دولت اسالمي سنگين
 .دارد

                                           
 .110: سوره آل عمران -1
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بـا ايـن    ;توان وظايف دولت اسالمي را در موارد زيـر برشـمرد   از اينجاست كه مي
شد هركدام را به ديگري ارجاع داد، براي نشـان دادن هرچـه    توضيح كه به رغم اينكه مي

 :ايم هريك جداگانه پرداخته بيشتر و بهتر اهميت مطلب، به
افزايش توليد و اتخاذ هرگونه تدابيري جهت آمـادگي   ـ تأكيد بر ضرورت رشد و1

 .ذهني و فكري امت براي اين امر و تشويق به تحقق آن
بـه محمـد بـن ابـوبكر     ) عليـه السـالم  (متن نامه حضرت علي) ره(شهيد صدرامام 

و بندگان خدا «: كند يقت است، نقل ميكارگزار خود در مصر را كه توضيحي بر همين حق
با مـردم دينـا در   . گاران مردند و بهره دنياي گذرا و آخرت ديرپا را بردندبدانيد كه پرهيز

در دنيا زيستند هرچه . دنيايشان شريك گشتند و مردم دنيا در آخرت آنان شركت نداشتند
 .)11F1(»...نيكوتر و نعمت دنيا را خوردند هرچه بهتر

له احاديـث  تمامي ابزارهاي فكري اسالم از جم) ره(همچنانكه مرحوم شهيد صدر 
ي و متون فقهي فراواني را كه بـر ارزش كـار، انگشـت گـذارده يـا افسـانه تحـريم برخـ        

دهـد و در عـين حـال، ابزارهـاي      برند نيز توضيح مي هاي حيواني را زير سؤال مي ثروت
مـثال اسـالم از مالـك زمينـي كـه بـدون       . دهـد  و شرعي اسالم را مدنظر قرار مي حقوقي

پذيرد و كسـب   كند و قوروق كردن زمين را نمي سلب مالكيت مي. اده رها شده باشداستف
چون سـحر   ثمري هاي بي كند و برخي فعاليت داند و بهره را لغو مي ا حرام ميبدون كار ر

بشمار  ]جامعه[داند و از اندوختن پولي كه شاهرگ حيات مالي  جادو و قمار را حرام مي
 ;خود را در خدمت به اقتصاد، ايفا نمايد دارد تا اين عامل نقش طبيعي رود برحذر مي مي

اسالم كارهاي بيهوده و گستاخانه را حرام داشته و از انباشت ثروت نـزد طبقـه خاصـي،    
ممانعت بعمل آورده و اسراف و تبذير را حرام ساخته و براي همـه مسـلمانان، آمـوختن    

كـه همـه   حرفه و صنعتي را واجب كفايي دانسته و به دولـت، ايـن قـدرت را بخشـيده     
گيـري كنـد و در جهـت رشـد و      رد و از بخش عمومي از آنها، بهـره ها را گرد آو ظرفيت

                                           
 .27نهج البالغه ـ نامه  -1
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 )12F1(»ريزي بپردازد افزايش توليد، به برنامه

ي توليدي و دور سـاختن آن از  ها ـ انگشت گذاردن بر گرايش به حداكثر ظرفيت2
 .هاي صرفاً تجمالتي جنبه

ت كـه از اسـراف و تبـذير، برحـذر     سـ اين معنا، برخاسته از متون و احاديث كلي ا
يعني فراتر رفـتن  » اسراف«. گيرند ، هم توليد و هم مصرف را در برمياين متون ;دارند مي

در » المفردات في غريب القرآن«از حد متعارف در هر كاري ـ كه البته و به تعبير صاحب  
ادن پـول و  انفاق و خرج كردن مشهورتر است ـ و تبذير نيز به معناي ولخرجي و هـدرد  

 .گردد كامال شامل اين دو مفهوم مي. اردبخش توليدي كه در اين راستا قرار د
شـود ولـي    هاي مرتبط با توليد تلقـي مـي   ـ اينكه داد و ستد و تجارت، از فعاليت3

زا تبديل شد و از چارچوب مفيـد خـود خـارج     هرگاه به احتكار گراييد و به عامل تورم
در عهدنامه خود بـه مالـك اشـتر     )عليه السالم(امام علي  ;ادگرديد، بايد در برابرش ايست

ديگر اينكه نيكي به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذير و سفارش كـردن  «: فرمايد مي
گير، چه كسي كه بر جاي بود و چه آنان كه با مال خود  ه نيكويي درباره آنان را بر عهدهب

هـاي منفعتنـد و    د كسـب كنـد كـه آنـان مايـه     دسترنج خواز اين سو بدان سود رود و با 
هاي آسايش و راحت و آورنده آن از جاهاي دوردست و دشوار،  پديدآوردندگان وسيلت

جايي كه مردمـان در آنجـا گـرد نياينـد و در رفـتن      . در بيابان و دريا و دشت و كوهسار
اي  ي جويند و فتنهستيزند و آشت ين بازرگانان مردمي آرامند و نميبدانجا، دليري ننمايند، ا

بري و يـا در شـهرهاي    ه در آنجا باشند كه خود به سر ميانگيزند به كار آنان بنگر چ نمي
و با اين همه بدان كه ميان بازرگانان بسيار كسانند كه معاملتي بد دارنـد بخيلنـد و   . ديگر

شند و اين فرو كاال را به هر بها كه خواهند، ميكوشند و  ا ميدر پي احتكارند، سود خود ر
فروشي، زياني است براي همگان و عيب است بر واليان، پـس بايـدت    سودجويي و گران

از آن منـع فرمـود و بايـد    ) صلي اهللا عليه وآله وسلم(از احتكار منع نمود كه رسول خدا 
هاي رايج بـازار   خريد و فروش آسان صورت پذيرد و با ميزان عدل انجام گيرد با عرض

                                           
 ).متن عربي( 582تا  572صفحات  2ج : اقتصادنا -1



 
۹ 

و آنكه پس از منع تو دست به احتكار زنـد او را كيفـر   . ه و نه خريدارنه به زيان فروشند
 .)13F1(»ده و عبرت ديگران گردان و در كيفر او اسراف مكن

ـ   ) عليـه السـالم  (شود كه امـام علـي    در اينجا مالحظه مي ه صـنعت و تجـارت را ب
ادي ريـزي اقتصـ   صـه برنامـه  يكديگر پيوند داده است كه البته نظريه نوين و مهمي در عر

يعنـي مقولـه يـاري    (همچنانكه صنعتگران و بازرگانان را در يـك مقولـه   . رود بشمار مي
االيي را در دهد چرا كه وقتي تـاجر، كـ   قرار مي) ظور تحقق منافع اقتصادياجتماعي به من

افزايد ولي هنگاميكه تجـارت بـه    ميدهد ارزش اضافه توليدي به آن  اختيار مردم قرار مي
دو  جويانـه گـردد، هـر    ها و صنعت نيز مبدل به كاري بهـره  ي با قيمتعملياتي براي باز

) نامه امـام (متن بدينگونه است كه اين  ;شوند وارد مقوله ممنوع و قابل پيگرد احتكار مي
به  هاي توليدي و نيز تبديل داد و ستد كاال ريزي دولتي براي همه بنگاه از ضرورت برنامه

اي  تواند با استناد به وظيفه عالوه بر اينها دولت مي ;وردآ بخشي از توليد، سخن بميان مي
كه در پيشگيري از ضرر و زيان جامعه و نيز تحقق بخشـيدن بـه منـافع عمـومي دارد، از     

 .ها و موارد مشابه، جلوگيري بعمل آورد انحراف احتمالي در اين بنگاه
رنامـه ـ كـه    ب و نگاه بـه آينـده و عـدم توليـد بـي      هاي سازندگي ـ توجه به هدف4

بايد آنچنان نگاهداري و ) ها ماليات(جملگي از اهميت بسزايي برخوردارند ـ منابع خراج  
ها نيز در جهت سازندگي و عمران سـوق   محافظت شود كه آينده را تضمين كند و خراج

داده شود و به عبارت ديگر، توليد بايد با توزيع عادالنه و سـازندگي عمـومي، هماهنـگ    
و «: فرمايد در عهدنامه خود به مالك اشتر مي )صلي اهللا عليه وآله وسلم(لي امام ع ;گردد

بايد نگريستنت به آباداني زمين، بيشتر از ستدن خراج بود كه ستدن خراج جز با آبـاداني  
شهرها را ويران كند و بنـدگان را  . ميسر نشود و آن كه خراج خواهد و به آباداني نپردازد

ندكي، راست نيايد و اگر از سنگيني ـ ماليات ـ شكايت كردند   هالك سازد و كارش جز ا
يا از آفتي كه ـ به كشت ـ رسيده يا آبي كه از كشتهايشان بريده يا باران بدانها نباريده يـا    
ـ بذر زمين ـ بر اثر غرق شدن يا بي آبي تباه گرديده، بار آنان را سبك گـردان چندانكـه    
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و آنچه بدان بار آنان را سبك گرداني بر تو گران نيايد  داني كارشان سامان پذيرد بدان، مي
ا بنا كنند و آرايشي كـه  چون آن اندوخته بود كه به تو بازش دهند با آباداني كه در شهره

انشـان  اي و شادماني كه عدالت را مي را به خود كشانده نيز ستايش آنان ;ها دهند به واليت
 .)14F1(»...اي گسترانده

هـيچ   انگشت گـذارده ولـي بـي   ) ها يعني ماليات(يشتر بر خراج به رغم اينكه متن ب
دهي  ل داده و سمتترديدي، ناظر بر درآمدهاي عمومي است كه توليد، اساس آنرا تشكي

 .بخشد درستي به آن مي
» درآمد فردي«وظايف دولت در اين زمينه، در دو گستره يعني :دوم ـ عرصه توزيع

 .سوي ديگر، قابل بررسي است از» سطح زندگي و معيشت«از يك سو و 
 :وظايف دولت در گستره درآمدهاي فردي

 :سياست دولت و وظايف آن در اين گستره، بطور مختصر، شامل موارد زير است
حمايت از مالكيت خصوصي، دفاع از آن و رويارويي در برابر هر تجاوزي به : الف

 .گنجند زدي و امثال آن، در اين مقوله مياحكام غصب، د ;آن
مراقبت از اينكه مالكيت خصوصي وظيفه اجتماعي خود را به مثابه حقي كه بـا  : ب

هم از اينروست كـه چنانچـه مالكيـت خصوصـي بـه       ;مسؤوليت همراه است، ايفا نمايد
خشي تبديل وسيله و راهي براي پايمال ساختن حقوق جامعه، منجر شد يا به عنصر زيانب

اين نكته از متون و احاديـث  . روند، جلوگيري كندتواند از اين  گرديد، حاكم اسالمي مي
فراوان و احكام شناخته شده و مشهوري در عرصـه ممانعـت از تصـرّف، كسـب حـرام،      

وال تؤتـوا  : (آيـه . بـه عنـوان مثـال   . شـود  برداشت مـي ... و»  ضرر و ال ضرارال«احاديث 

را كـه در مالكيـت   كـه امـوالي   ) اموالتان را به دست سفيهان مدهيد( )15F2()السفهاء اموالكم
است، متعلق به جامعه دانسته و بايـد  ) يعني سفيهان و نابخردان(خصوصي اينگونه كسان 

در راستاي سامان بخشيدن به جامعه، قرار بگيرند تا مانع از آن شود كه چنين نـابخرداني  
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 .هاي اجتماعي را بازيچه قرار دهند به هرگونه كه خواستند ثروت
كردن حد و مرز و معيار سـفاهت و نـابخردي و از   روشن است كه براي مشخص 

هاي آن، بايد دقت كـرد، چنانچـه سـفاهت را بـه عـدم       آنجا، انگشت گذاردن بر مصداق
برخورداري از تعادل و آگاهي و شعور كافي براي بكارگيري و استفاده درست از اموال و 

اي را  رصه گستردهعدم درك صحيح در اين موارد، تفسير و تعبير كنيم، چنين مفهومي، ع
هـاي نامتعـادل، از    براي كنترل بسياري از اقدامات و فعاليتهاي نابهنجار و انواع ولخرجي

 .فراهم خواهد آورد) و دولت(سوي جامعه 
نيز تشـكيل دهنـده اسـاس قاعـده مهمـي در عرصـه       » ال ضرر و ال ضرار«احاديث 

راد و ممانعت از آسـيب  احكام ثانوي است و راه دخالت دولت براي حمايت از حقوق اف
رساني مالكيت خصوصي به منافع ديگران و از آن مهمتر آسيب رساني به مصـالح عاليـه   

توان دخالت كامل دولت را در بخش  سازد و از همين جاست كه مي جامعه را هموار مي
اقتصاد نتيجه گرفت از جمله به منظور پيشگيري از انباشت ثروتي كـه گسـتره اقتصـادي    

گـذارد و   گيرد و تأثير بسزايي بر سرنوشت اقتصادي امت بجاي مـي  در برميوسيعي را 
هاي كشاورزي، صـنعت يـا تجـارت     سازد و در بخش موازنه توزيع ثروت را مختل مي

دهنـد كـه پيامـدهاي     كالن يا هر گستره و بخشي كه كارشناسـان دولـت تشـخيص مـي    
الت دولت براي ممانعت از جنبه ديگر دخ ;بخشي بر تعادل اجتماعي خواهد گذارد زيان

رسـيدن   برخي توليدات كالن براي حمايت از خرده توليدكنندگان و جلوگيري از آسيب
 .به آنهاست

وقتي عالوه بر آنچه گفته شد متون و احاديثي را در نظـر گيـريم كـه بـر پرداخـت      
گذارنـد، بـه    به سود جامعه انگشت مـي  ]...خمس و زكات و[مالياتهاي پولي استحقاقي 

رسيم كه اسالم، راه هرگونه سوء استفاده از مالكيت خصوصـي در جهـت    ين نتيجه ميا
 :تحقق موارد زير را بسته است

ـ مصرف يا مبادله نابخردانه از طريق بازداشت امـوال سـفيه، بيمـار رو بـه مـرگ      1
 .و جز آن بدهكار



 
۱۲ 

سالم ـ  هاي اخالقي و اقتصادي مورد نظر ا ـ مبادله نامشروع مالكيت كه با ارزش2
 .كه در احاديث مربوط به كسب حرام مطرح شده است ـ هماهنگي نداشته باشد

تصرّف مالك در اموال خود كه «: نويسد در اين زمينه مي) ره(شهيد بزرگوار صدر 
 :به دو صورت است. منجر به زيان ديگران گردد

زمين  نخست آنكه تصرفي است كه مستقيماً زياني مالي، متوجه ديگري كند مثال در
متعلق به خود اقدام به حفّاري كند كه ويران شدن خانه مجاور متعلق به ديگري را در پي 

 .داشته باشد
و ديگر آنكه زيان وارد شده غير مستقيم باشد و ظاهراً به چيزي از امـوال ديگـران   

از سـوي انحصـارات   (داري پيشـرفته   هايي كـه در سـرمايه   آسيبي وارد نكند مانند شيوه
گيرد كـه در وهلـه نخسـت     ر برخورد با بنگاههاي كوچك توليدي، صورت ميد) بزرگ

شود ولي چه بسا ناگزير شود  چيزي از دارايي يا اموال اين بنگاههاي كوچك، كاسته نمي
تر از قيمت تمـام شـده،    ها توليدات خود را به قيمتي پايين كه در پي سياستهاي تراست

 .ادامه فعاليت، ناتوان گردند بفروش رسانند و خود را كنار كشند و از
قرار داد كه بـر اسـاس آن   » ال ضرر و ال ضرار«نوع نخست را بايد در مقوله قاعده 

از چنـان تصـرفي در ملـك خـود، بـاز داشـته       ] يا مالكان بنگاههاي بسيار بـزرگ [مالك 
، بسـتگي بـه   )يعني قاعـده عـام ال ضـرر   (شوند ولي گنجاندن نوع دوم در اين مقوله  مي

چنانچه ضرر بـه معنـاي كاسـتي     ;شدن مفهوم ضرر و زيان در اين قاعده استمشخص 
تـوان آنـرا در    مستقيم در مال يا جان باشد ـ كه نظر بسياري از فقها چنين اسـت ـ نمـي    

مقوله اين قاعده، قرار داد چرا كه زياني، در اين مفهوم، وارد نشده است ولي اگر ضرر و 
آمده به معناي بد شدن اوضاع، تلقـي كنـيم كـه البتـه     زيان را طبق آنچه كه در كتب لغت 

توان آنرا، در مقوله قاعـده ال ضـرر    تر از كاستي مستقيم مالي است، مي مفهومي گسترده
بر اموال خويش و پيشـگيري از  ) يا مالكان(قرار داد و قابل به محدود سازي سلطه مالك 

ا كه در هـر دو صـورت،   هردو نوع تصرّف زيانبخش پيش گفته از سوي وي، گرديد چر
منجر به بد شدن اوضاع ديگران است كه طبق توضيحاتي كه در مباحـث اصـولي، ارايـه    
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ايم بد شـدن اوضـاع نيـز بـه      ايم، و نسبت به شمول اين قاعده بر آن استدالل كرده داده
 .)16F1(»انجامد كاستي و نقص مي

ينجا، همچنانكه واقعيت آنست كه تفسير ضرر و زيان، بستگي به عرف دارد كه در ا
پا در حالت يـاد شـده، مصـداق     روشن است، عنوان زيان رساندن به توليدكنندگان خرده

 .كند پيدا مي
، در راستاي )مسلمين(بهرحال حتي اگر استدالل هم كامل نباشد، به نظر ما ولي امر 

تحقق مصلحت عاليه اجتماع و وجـود رونـد متعـادلي در جامعـه، از اختيـار الزم بـراي       
 .ودسازي، برخوردار استمحد

ـ تجاوز به حقوق ديگر افراد و حقوق عاليه جامعه با استفاده از احاديث منع ضرر 3
 .رساني

ـ گريز از انجام وظايف بزرگ اجتماعي با استفاده از متون و احاديثي كه زكات و 4
ا توجه ب. ديگر پرداختهاي مالياتي را واجب گردانده و عدم اداي آنها را حرام دانسته است

توان نتيجه گرفت كـه مهمتـرين وظيفـه دولـت در عرصـه       به فرازهايي كه گفته شد، مي
مالكيت خصوصي، حمايت از آن از يك سو و كنترل آن در راستاي ايفاي نقش اجتماعي 

 .خود از سوي ديگر است
 

 وظايف دولت در خصوص تأمين زندگي مردم
هـاي خصوصـي افـراد،     لكيتوقتي دولت به وظايف خود در گستره درآمدها و ما

عرصـه سـطح   «عمل كند، در واقع بخش بزرگي از وظايف خود در گستره جامعه را كـه  
عرصه تضمين ميزان مطلوبي از تعادل ميان سطح زندگي افـراد در  «يا » زندگي و معيشت

توان گفت كه سياسـتهاي   در اين مورد مي. ايم، انجام داده است ، ناميده»عرصه اقتصادي
ايجـاد  «و » مسـئوليت مشـترك  «: دولت اسالمي بر اساس دو شالوده عمده يعنياقتصادي 

 .استوار است» موازنه
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 مسئووليت پذيري: شالوده نخست

 :كه خود نيز در دو عرصه فردي و اجتماعي، قابل بررسي است
 

 مسؤوليت پذيري فردي

پذيري فردي آنست كـه هـر فـرد در جامعـه اسـالمي ضـامن و        مراد از مسؤوليت
 :ول تأمين دو گونه نيازهاي اساسي استمسؤ

 .نيازهاي اساسي ضروري و فردي هريك از افراد جامعه اسالمي: الف
 نيازهاي اساسي و ضروري كل جامعه اسالمي كه بدون آنها قوام و دوام جامعه،: ب

 .افتد بخطر مي
 

 مسؤوليت پذيري اجتماعي

ماينـدگي از سـوي   بـه ن (منظور از مسؤوليت پذيري اجتماعي، آنسـت كـه دولـت    
 :ضامن تحقق دو امر زير است) جامعه

 فراهم آوردن نيازهاي عرفي افراد براي رساندن ايشان به حداقل سـطح قابـل  : الف

 .قبول زندگي
 .تأمين بهترين شرايط ممكن در زندگي اجتماعي: ب

رود كه نيازي به اسـتدالل باشـد    پذيري، گمان نمي در مورد اين دو نوع مسؤوليت
توان آنها را از مسلّمات فقهي برشمرد ولـي بـا اينحـال و بـراي تأكيـد       تقريباً ميچرا كه 

 :توان به متون و احاديث زير اشاره كرد بيشتر مي
بايد آنقدر از زكـات  «: روايت است كه فرمود) عليه السالم(ـ از امام جعفر صادق 1

 .)17F1(»نياز گردد بدهي كه بي] به مسلمان[
 .)18F2(»نياز گرداني دهي بايد بي اگر مي«: فرمود) السالم عليه(ـ امام محمد باقر 2
خداونـد سـه وظيفـه    «: روايت شده كه فرمود) عليه السالم(ـ از امام جعفر صادق 3
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اي كـه   برخورد منصفانه با برادران مؤمن خود بگونـه : مهم بر بندگانش مقرر داشته است
و هميـاري مـالي بـا    ... سـندد پسندد، براي آنـان از خـود بپ   هرآنچه براي خود از آنان مي

 .)19F1(»...برادران مؤمن و
در خصوص حق مؤمن بر برادر مؤمن خـود  ) عليه السالم(ـ از امام جعفر صادق 4

آنگاه نگاهي به من انداخت . اموالت را با وي تقسيم كن! اي ابان«: روايت شده كه فرمود
داني كه خداوند از كساني  يآيا م! اي أَبان: ام گرديد، فرمود و وقتي متوجه واكنش چهره

. آري فـدايت گـردم  : اند، ياد كرده است؟ عرض كردم كه ديگران را بر خود ترجيح داده
تقسـيم كـردي، ايثـار    ) برادر مؤمن خود(اگر اموالت را با وي : فرمود) عليه السالم(سپس
يمـه  تـرجيح دادن و ايثـار آنسـت كـه از آن ن     ;اي و در اين حالت، تو و او برابريد نكرده
 .)20F2(»نيز به او بدهي) متعلق به خود(ديگر 

هركس دست نياز به سوي مؤمني دراز كند «: فرمايد مي) عليه السالم(ـ امام علي 5
 )21F3(.»مانند آنست كه نيازش را با خدا در ميان گذارده است

زمـاني بـر مـردم    «: روايت اسـت كـه فرمـود   ) عليه السالم(ـ از امام جعفر صادق 6
ماند و هركس سكوت  نياز خود را با مردم در ميان بگذارد، زنده مي رسد كه هركس مي

اي را درك كردم چـه كـنم؟ حضـرت     اگر چنين زمانه: ميرد، عرض كردم پيشه كند، مي
با آنچه داشتي، آنانرا ياري رسان و اگر چيزي نداشتي بـا اسـتفاده از   ): عليه السالم(فرمود

 .»موقعيت و آبروي خود، كمكشان كن
هـر مـؤمني كـه    «: فرمايد روايت است كه مي) عليه السالم(امام جعفر صادق ـ از 7

نياز مؤمن ديگر را با وجود توان، به وسيله خود يا بـه كمـك ديگـري، بـرآورده نسـازد،      
اي سياه، چشماني كبـود و دسـتاني كـه تـا      خداوند متعال در روز رستاخيز او را با چهره

اين خائني است كه به خـدا  : گويد كند و مي مياند، مبعوث  گردن به زنجير كشيده شده
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، خيانت كرده است، آنگاه به فرمان خداوند او را بـه  )صلي اهللا عليه وآله وسلم(و رسول 
 .»اندازند آتش مي

منظـور از نيـاز در ايـن    «: گويـد  در تفسيري بر اين حـديث، مـي  ) ره(شهيد صدر 
مبرم و حياتي است چرا كـه   حديث، هرچند بصورت مطلق آمده است، در واقع نيازهاي

و برطرف سـاختن  ) مؤمنان(به اجماع فقها، مسلمانان ضامن برآوردن نيازهاي غير حياتي 
 .)22F1(»آنها نيستند

بـه مالـك اشـتر كـه سرشـار از اينگونـه       ) عليه السـالم (ـ عهد نامه حضرت علي 8
 .رهنمودهاست

نان اتفـاق نظـر   ـ علما و فقها در مورد ضرورت برآوردن حداقل نيازهـاي مسـلما  9
هـاي اخـذ كـارمزد بـراي چنـين       بينيم به بحـث در اصـالح روش   دارند، لذاست كه مي

 .اند خدماتي ـ به عنوان مواردي كه انجام آنها بر دولت واجب است ـ پرداخته
ـ از جمله وظايفي كه علما و فقها در مورد انجام آن از سوي دولت اتفـاق نظـر   10

در اينجا به دو نكته بايد . ازهاي عمومي در حد امكان استدارند، برآوردن هرچه بيشتر ني
اول اينكه وظيفه امر به معروف و نهي از منكر بر عهده دولت اسالمي اسـت،  : توجه كرد

گردند و بـه عبـارت ديگـر دولـت      طبق اين وظيفه، افراد وادار به انجام وظايف خود مي
رد و البته كه در اين راستا تنهـا بـه   مسؤوليت تحميل مسؤوليت بر افراد را نيز بر عهده دا

كنـد هرچنـد ايـن كـار نيـز نقـش بسـزايي در ايجـاد          ايراد مواعظ اخالقي بسـنده نمـي  
 .هاي مورد نظر دارد انگيزه

آيـد،   دوم اينكه آنچه كه از اين مسؤوليت مشترك فردي و اجتمـاعي حاصـل مـي   
ميني طبيعـي بـراي   تضميني براي برآورده شدن تمامي نيازهاي ضروري از يك سو و تض

كنند، از سـوي ديگـر    زندگي طبيعي و عادي تمامي افرادي كه در اين جامعه زندگي مي
و اين به معناي آنست كه تضمين و تـأمين يـاد شـده، شـامل غيـر مسـلمانان نيـز        . است

برآنند كه مسؤوليت دولت، منحصر » عالمه حرّ عاملي«گردد همچنانكه فقهايي چون،  مي
 .تبه مسلمانان نيس
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 »برقراري تعادل«: شالوده دوم

اسـت و  ) شـهروندان (كه دومين ركن از وظايف دولت در گستره تـأمين معيشـتي   
كنـد و بـدون آن، چنـين سياسـتي،      سياست اقتصادي دولت با آن مفهوم خود را پيدا مي

تعادل و موازنه عددي و يكسان سازي سـطح  » برقراري تعادل«منظور از . يابد تحقق نمي
سـازي آنهـا بـه     هـا و نزديـك   روندان نيست بلكه مراد از آن، كاهش فاصـله زندگي شه

توان گفت كه به لحـاظ فقهـي، دو حـد پذيرفتـه      براي توضيح مطلب مي ;يكديگر است
يكي اسـراف بـه عنـوان    : شده سطح زندگي فردي وجود دارد كه نبايد از آنها تجاوز كرد

منظور از  ;است) حداقّلي(ن حد پاييني نيازي به عنوا و ديگري بي) حداكثري(حد بااليي 
نيـازي و تـأمين حـداقل     اسراف، فاصله گرفتن از حد ميانه معيشتي است و مـراد از بـي  

معيشت، قرار داشتنن در چنان حد طبيعي است كه فرد بتواند عرفـاً از زنـدگي متوسـطي    
 .برخوردار باشد

يثي كـه انـدكي پـيش    ما به دليل روشني مطلب و بويژه با توجه به روايات و احـاد 
بينـيم ولـي اگـر نيـازي هـم بـه        مالحظه كرديم، نياز آنچناني به استدالل درباره آن نمـي 

استدالل باشد بايد گفت كه كمترين تأمـل در چنـد و چـون آماجهـاي اقتصـادي دولـت       
كند كه حداقّلِ هدف اسالم از نظر سـطح معيشـت شـهروندان، تـأمين      اسالمي، ثابت مي

حداكثر آن نيز ـ چنانكه گفته شـد ـ تـا فروتـر از اسـراف اسـت و از        نيازي و  همين بي
توان نتيجه گرفت كه دولت بايد همه امكانات مادي، قانوني و حقـوقي   اينجاست كه مي

و نيز نفوذ معنوي خود را در راه ارتقاي سطح معيشت طبقـات محـروم در جامعـه بكـار     
نيـازي شـهروندان را    يعنـي بـي  گيرد و همه شرايط مناسب براي تحقّق حداقل مطلـوب  

وظيفه دارد تمام توان خـود را بـراي وارد آوردن   ) دولت اسالمي(همچنانكه . فراهم آورد
اند، بكار گيرد و آنانرا  فراتر رفته ]رفاه[فشار بر طبقات و افشار مرفهي كه از حد طبيعي 

گردانـد و  شناسـد باز  به حدي كه عرف عمومي به عنوان عدم اسراف و رفاه متعارف مي
يابد و تفاوتهاي غير طبيعي  بدينگونه است كه تعادل مورد نظر اسالم در جامعه تحقق مي
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بايد توجه داشـت كـه از ميـان رفـتن     . بندد طبقاتي با تمامي آثار منفي خود، رخت برمي
جامعه طبقاتي، هرگز به معناي حذف كليه تفاوتهاي معيشـتي و سـطوح زنـدگي نيسـت     

كه تفاوتها نه در سطح طبقاتي بلكه در حد ـ به تعبير شهيد بزرگوار  بلكه به معناي آنست 
اي، باقي خواهد ماند كه اين نـوع تفـاوت نيـز هـيچ ايـرادي       تفاوتهايي درجه) ره(صدر 

 :گردد ندارد و با توجه به دو نكته زير، نقطه قوت تلقي مي
وع كـار و تـوان   ر نهاي ذهني و بدني افراد و از آنجا تفاوت د تفاوت توانايي: الف

 .هاي هركس توليد و فعاليت
پذيرش اصل مالكيت خصوصي از سوي اسالم كه خـود منجـر بـه تفـاوت در     : ب
. شـود  هاي افراد و توان هريك براي تحقق سطح باالتري از رفاه در زندگي مـي  مالكيت

وقتي عرصه را براي افراد باز گذارديم تا در جهت باال بردن سطح زندگي خود تـالش و  
اي قوي براي توليد، فراهم آورده و به خالقيت و ابتكار و تـالش و   كوشش كنند، انگيزه

ايم هرچند اين امر نيز جنبه مطلق ندارد و تا جايي  كوشش هر چه بيشتر آنان ميدان داده
 .است كه از حد باالي جامعه متوازن فراتر نرود

ما نبايد تصور كنيم كه فراهم آوردن حداقل امكانات از سوي دولت، منجر به تنبلي 
چنين تصوري اساساً نادرست است چرا كه دولـت، هرگـز    ;شود و كاهلي شهروندان مي

اقدام به فراهم آوردن همه چيز در اين سطح، نخواهد كرد مگـر آنكـه راههـاي ديگـري     
اختيار گذاردن وسايل توليد براي كساني كه قـادر  براي اعمال چنين حمايتي از جمله در 

هاي كوچكي كه افراد را بـراي   به كار هستند يا فراهم آوردن نقدينگي براي تهيه سرمايه
تدارك سطح معيشت متوسطي ياري رسـاند و جـز آن، وجـود نداشـته باشـد و در ايـن       

همـين   صورت و چنانچه سياست دولت بطور جدي، چنـين هـدفي را دنبـال كنـد و در    
 .آورند راستا، حركت كند، عناصر تازه نفسي به امر توليد، روي مي

تـوان دقيقـاً    را نمي ]بااليي و پاييني سطح زندگي[سازيم كه دو حد  خاطرنشان مي
مشخّص كرد چرا كه همواره تابعي از شرايط متغيري چون سـطح توليـد، مـواد اوليـه از     
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نهاي اقتصادي، شرايط و اوضـاع جغرافيـايي،   ، تراكم جمعيت، نبود بحرا...جمله معادن و
هم از اينروست كه بايد مرجع كارشناسي وجود داشـته   ;و غيره است سياسي و اجتماعي

الذكر را مورد بررسي قرار دهد و ميزان واقعي دو حد ياد شده را  باشد كه متغيرهاي فوق
 .در پرتو نتايج بدست آمده، معين سازد

ساخت كـه برقـراري موازنـه و تعـادلي كـه از آن يـاد       همچنانكه بايد خاطر نشان 
گيرد چرا كه ميان سـطح درآمـد و سـطح     كرديم، مستقيماً سطح زندگي افراد را دربرنمي

تـوان نـوعي ارتبـاط     زندگي افراد، پيوند مسلّمي وجود ندارد ولي در حالتهاي طبيعي مي
واملي از جملـه عامـل   گيري كرد هرچند بنـا بـه عـ    مستقيم ميان اين دو موضوع را نتيجه

اخالقي و مثال پارسايي يا به داليل قانوني و به عنوان مثال منع قانوني اسراف يا هر عامل 
بنابراين به عنوان يك اصل، درآمد فـردي در   ;دار گردد تواند خدشه ديگر، اين رابطه مي

المي دولت اسالمي، محدوديتي ندارد ولي اين مطلب نيز بدين مفهوم نيست كه دولت اس
وقتي معلـوم شـود كـه چنـين     . تواند رشد لجام گسيخته درآمد افراد را كنترل نمايد نمي

هـا و   رشدي، منجر به انباشت ثروت در ميان گروه بسيار اندكي خواهد شد كـه ويژگـي  
خصوصياتي غير طبيعي دارند و باعث كاهش قدرت جامعه در توليد اقتصـادي و مبادلـه   

ه گرفته شود كه رشد فزاينده درآمدهاي يـك اقليـت نـاچيز،    گردد يا اين نتيج كااليي مي
سـازد و پيامـدهايي از    كار ايجاد تعادل مطلوب را براي دستگاه اداري دولت، دشوار مـي 

هاي  تواند با ممانعت بخش خصوصي از ورود به برخي عرصه اين قبيل، دارد، دولت مي
ي سهامي يا افراد و يـا تحميـل   هاي تعاوني يا شركتها اقتصادي و واگذاري آنها به بخش

در اينجـا فرصـت بحـث در    . مالياتهاي تعادلي براي تحقّق اين هـداف وارد عمـل شـود   
كنيم كه ولـي امـر    پيامدهاي حقوقي اين امر وجود ندارد ولي به قدرتي قانوني اشاره مي

ي ـ كه بنا به نص قرآن كريم، اطاعت از وي واجب اسـت ـ از آن برخـوردار     ]ولي فقيه[
اي اسـت كـه در جهـت تحقـق      قدرت گسترده ]ولي فقيه[قدرت قانوني ولي امر  ;ستا

 .شود مصلحت جامعه و نيل به اهداف تعيين شده اقتصادي، بكار گرفته مي
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 تامين عدالت اجتماعيمسئوليت دولت در 
كه در حقيقت ترسيم اسالم ( :توان خالصه نمود وظايف دولت را در امور ذيل مي

 ).تماعي مشخص ميكنندرا از عدالت اج

دولت موظّف است براي تمـام افـراد جامعـه زمينـه اشـتغال را      ـ تأمين اجتماعي1
و در صورتيكه فرد از تأمين زندگي خويش ناتوان گشت و يا بـراي دولـت   . فراهم سازد

مقدور نبود كه شرايط اشتغال را براي او بوجـود آورد، اصـل تـأمين اجتمـاعي كـه ـ در       
: آن دو پايـه عبارتنـد از  . آيـد  پايه است به مرحله اجرا درمـي  2اراي مكتب اقتصادي ـ د 

عمومي و ديگري اصل سهيم بـودن مـردم در درآمـدهاي    ) تكافل(اصل ضمانت مشترك 
 .دولتي

امـا در اصـل   . اصل اول، در مورد لزوم تأمين نيازهاي حياتي و ضروري افراد است
 .گردد ت به احتياجات افراد اقدام ميتري نسب دوم پا را فراتر نهاده و در سطح وسيع

 :نمائيم اينك به تفصيل اين دو اصل را بررسي مي
وظيفـه  . كند كه ضامن همـديگر باشـند   اسالم بر همه مسلمين واجب مياصل اول

دولت در اين قسمت، مانند آمر به معروف و ناهي از منكر، ملزم نمودن مردم به رعايـت  
چـه مقـدار از   : شود اين است كـه  در اينجا مطرح مي سؤالي كه. تكاليف قانونيشان است

كفالت و تأمين احتياجات افراد نيازمند واجب است؟ از مطالعه روايات و متـون اسـالمي   
شود كه كفالت در حد تأمين نيازهاي فوري است اسالم اصل كفالت را  چنين استنباط مي

اصل كفالت ديگـران رنـگ   ترتيب به  با اصل برادري به يكديگر پيوند داده است و بدين
 .اخالقي بخشيده است

به موجب اين حق، دولت مستقيماً وظيفه دارد تا سطح زندگي مناسبي را اصل دوم
اسـت يعنـي   ) اعالـة (ضمان دولت در اين مورد، ضمان . براي تمام مسلمانان فراهم نمايد

ابـل انعطـاف   مفهوم كفايت امري نسـبي و ق . تأمين مايحتاج زندگاني افراد در حد كفايت
بنـابراين، دولـت بايـد نيازهـاي اصـلي و      . كنـد  است كه در موقعيتهاي مختلف تغيير مي

گنجد تـأمين   اساسي و نيازهاي درجه دوم و غير اساسي مردم را كه در مفهوم كفايت مي



 
۲۱ 

 .نمايد
نصوص وارده در اين باب روشن و بدون ابهام اسـت، و در تمـام مـوارد بحـث از     

 :ست مانندجمع و تمام مردم ا
 )23F1()خلق لكم ما في األرض جميعاً(

 .»آنچه در زمين آفريده شده، همه براي شماست«
براي برخورداري تمام مردم از ثروتهاي طبيعـي الزم اسـت كـه دولـت گذشـته از      

ما أفاء اهللا :(در آيه انفال آمده اسـت . زكات، بخشهاي عمومي در اقتصاد جامعه ايجاد كند

 )24F2()كي ال يكون دولة بين األغنياء منكم... ي فلله و للرّسولعلي رسوله من أهل القر

آنچه را خداوند بر رسولش از اهالي آن روستاها ارزاني داشته از آنِ خدا و رسول «
 .»ترتيب دستخوش سلطه توانگران نگردد تا بدين... است

اين آيـه شـريفه در بيـان فلسـفه قرارگـرفتن انفـال در اختيـار خداونـد و رسـول          
نمايد و براي وصول اجتماع به  ، حق جامعه را مطرح مي)صلي اهللا عليه وآله وسلم( اكرم

برخـي از فقهـاء مسـئله را از ايـن     . حقوق خود بخشهاي عمومي وسـيله مناسـبي اسـت   
 .اند و قائلند به اينكه تأمين اجتماعي بايد شامل افراد ذمي نيز بشود تر نموده وسيع

 
 :ماعي دو واقعيت را بايد مد نظر داشتدر تعادل اجتـ تعادل اجتماعي2

 جنبـــه طبيعـــي دارد و آن عبارتســـت از تفـــاوت افـــراد در ويژگيهـــا: نخســـت
گيـرد ـ چنانكـه مـاديين      هاي شخصي كه از شرايط اقتصادي سرچشمه نمي وشايستگي
توان سـرور بـودن كسـي و نـوكر      اند ـ زيرا بر مبناي وضعيت اقتصادي نمي  گمان كرده

زيركي يكي و ابله بودن ديگري را تفسير نمود چون هميشه ايـن سـؤال    بودن ديگري يا
اينگونـه  : تـر ايـن اسـت كـه بگـوئيم      شود كه چرا برعكس نشد؟ لهذا صحيح مطرح مي

 .اختالفات طبيعي است
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۲۲ 

كـار مبنـاي   (همان گونه كه مالحظه كرديم اسالم اين اصل را كه . جنبه مكتبي: دوم
در پرتو اين دو اصل اسـت كـه اسـالم    . ود پذيرفتدر مكتب اقتصادي خ) مالكيت است

البته با در نظر داشتن اين مطلب كه سطح درآمـد افـراد   . نمايد نظريه تعادل را عرضه مي
 .به مقتضاي ويژگيها و توانائيهاي شخصي متفاوت است

گيريم كه مراد از تعادل اجتماعي، تعادل افراد جامعه از حيث سـطح   پس نتيجه مي
و مقصود از سـطح زنـدگي ايـن اسـت كـه سـرمايه بـه        . از حيث درآمد زندگي است نه

اي در دسترس افراد باشد كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزايـاي زنـدگي    اندازه
ايـن تفـاوت و   . البته در داخل اين سطح درجـات مختلفـي وجـود دارد   . برخوردار باشند

ف درجات هيچگاه فاصـله بسـيار   اختالف، تفاوت درجات زندگي است و اينگونه اختال
داري ـ زنـدگاني دو قشـر از جامعـه كـامال       تا جائيكه ـ مانند سـرمايه  . با يكديگر ندارند

تعـادل  : عـالوه بـر ايـن، بايـد گفـت     . متناقض با هم باشد و تفاوت طبقاتي به وجود آيد
    و  اجتماعي امري نيست كه دولت بتواند آنرا در يك لحظه ايجاد كنـد بلكـه هـدفي مهـم

اسالم نيـز دولـت را در ايـن    . دهد العين خود قرار مي اساسي است كه دولت آنرا نصب
باال رفتن فاحش سـطح زنـدگي طبقـه    (چرا كه از يكطرف اسراف . نمايد زمينه ياري مي

را تحريم نموده و از طرف ديگر سطح زندگي طبقات پائين جامعـه را بـا دخالـت    ) مرفه
 .رود اختالف طبقاتي در جامعه اسالمي از بين ميدولت باال برده و به همين نحو 
نياز نمودن افراد كم درآمد جامعه يكي از اهدافي است كه  تأمين رفاه عمومي و بي

نيازي كه در احاديث به  اما مقدار بي. امر بايد آنرا جامه عمل بپوشاند طبق نصوص، ولي
تعطيـه مـن   : ايـات آمـده  عنوان حد پرداخت زكات تعيين شده چه اندازه است؟ ـ در رو 

آنقدر از زكات بدهيد تا او را بي نياز كنيد ـ با مراجعه بـه نصـوص در    : الزكاة حتّي تغنيه
مقداري كه شخص قـادر باشـد مخـارج    : يابيم كه ميزان پرداخت زكات عبارتست از مي

 .اش را مانند اكثريت جامعه تأمين نمايد خود و خانواده
براي اجراي تعـادل اجتمـاعي و رفـاه    اجتماعي امكانات دولت براي تحقق تعادل

 :شده است عمومي اختيارات و امكاناتي براي دولت فراهم



 
۲۳ 

 .هاي ديني و رواني ـ نيروها و انگيزه1
 .ـ قدرت قانوني و قانونگذاري2
 .ـ امكانات مادي ثابت3

در اين مورد كافي است كه به اين نكته اشاره كنـيم  امكانات عقيدتي و رواني: اول
عقيـده،  «: سـازد  جهانبيني بهترين شرايط را براي اجراي دستورات عملي فـراهم مـي   كه

كنـد و   انگيزه نيرومندي است كه انسان مسلمان را به اجراي دستورات ديني تحريك مي
فرد مسـلمان بـدون آنكـه بـه     . دهد به دستورات عملي رنگ ايماني و ارزشهاي ذاتي مي

شخص با احساس آرامش . دهد يش را انجام مينتائج اعمال خويش بينديشد وظايف خو
ميداني كه از عقايد دينـي او  . شود در سايه اعتقادات مذهبي خويش وارد ميدان عمل مي

 )25F1(.»سرچشمه گرفته است

بينـي   جهان. بيني و ايدئولوژي وجود دارد رابطه محكمي ميان جهان: در اسالم اوال
 .ام اقتصادي اجتماعمبناي تمام نظامهاي اجتماعي است، از جمله نظ

و ) عليـه السـالم  (و امـام معصـوم  ) صلي اهللا عليه وآله وسلم(مقام ديني پيامبر : ثانياً
فقهاي عادل كه نائب امام هستند از ديدگاه مردم بـا ارزشـهاي روحـي اسـالمي پيونـدي      

 .عميق دارد
ن امـت  نظام اخالقي و تربيتي اسالم محبت و عالقه متقابل و مستحكمي را ميا: ثالثاً

 .رود ايكه از حدود متعارف برادري طبيعي نيز فراتر مي به گونه. نمايد و امام ايجاد مي
اسالم با ايجاد نمودن روحيه قناعت در افراد موجب شده است كه تمام مردم : رابعاً

آنچنانكـه گـوئي   . احساس كنند كه تأمين رفاه عمومي وظيفه و رسـالت خودشـان اسـت   
 .سئوليتي مردمي استاجراي نظام اقتصادي م

آثار و نتائج مفيدي كه بر عبادات و اعمال ديني مترتب است، زمينه روحـي  : خامساً
گيرند و براي تحقّق  سازد كه آنان به تالش در راه خدا خو مي عميقي در افراد فراهم مي

 .نمايند هدفي بلند مصالح و منافع شخصي را فراموش مي
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۲۴ 

ه از لحـاظ عقيـدتي و روانـي چـه اهرمهـاي      با توجه به نكات فوق روشن است ك
 نيرومندي در اختيار دولت است كه با مددگرفتن از آنها بخوبي قادر است كه اهداف مهم

 .ومسئوليتهاي عظيم خويش را تحقّق بخشد
هـاي   نقش اختيـارات قانونگـذاري نيـز كمتـر از زمينـه     امكانات قانونگذاري: دوم

 :كنيم صه به موارد زير اشاره ميدر اينجا بطور خال. باشد عقيدتي نمي
ريزي الهي و دقيقي اسـت   مراد از اين عنوان برنامهـ ماهيت قانونگذاري اسالمي1

كه بخشهاي مختلف آن هماهنگ با يكديگر در راه تحقق اهـداف اجتمـاعي اسـالم گـام     
در اينجــا همينقــدر كــافي اســت كــه اشــاره كنــيم بــه مخالفــت اســالم بــا «. دارد برمــي
 )26F1(»...دوزي و لغو بهره بانكي و تعيين قوانين ارثان ثروت

احكام فوق و قوانين ديگر در يك راستا قرار دارنـد و آن تحقّـق تعـادل و كفالـت     
 .اجتماعي است و اين مسئوليت بزرگي است كه بر عهده دولت قرار دارد

در شرع مقدس اسالم امور مباح ـ بـه معنـاي اعـم ـ      ـ حق قانونگذاري ولي امر2
توانـد در آن   اي است كه دولت بر مبناي مشورت و بر اساس تشخيص مصالح مي هزمين

 .قوانيني وضع نمايد
تواند براي هدايت فعاليتهاي اقتصـادي ـ    امر جامعه مي به عبارت ديگر امام و ولي

توان به چنـد مـورد اشـاره     از جمله اين امور مي. ريزي كند در حدود امور مباح ـ برنامه 
 :كرد

 .ترل تورم از تمام روشهاي ممكنالف ـ كن
 ب ـ هدايت صنايع، كشاورزي و بازرگاني در مسيري كه با برنامه اقتصادي اسـالم  

 .متناسب باشد
هاي فردي را نيز وارد بازار كار و  تواند سرمايه ج ـ در صورت ضرورت دولت مي

 .جريانهاي اقتصادي نمايد
خصوصـي ـ يـا افـزايش      د ـ كاهش تسلط و قدرت هريك از بخشهاي عمومي يـا  
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۲۵ 

 .قدرت آنها ـ نسبت به بخشهاي ديگر اقتصادي به هنگام مصلحت
احكام ثانويه اسالم بر مبناي قواعـدي اسـت كـه در صـورت رخ     ـ احكام ثانويه3

احكـام ثانويـه بـراي تحقـق رفـاه و      . باشـد  دادن تعارض با احكام اوليه بر آنها مقدم مي
كام ثانويه از قواعدي مانند قاعـده ال ضـرر و   اح. مصالح اجتماعي يك امر ضروري است

در مورد ضرر و حرج ـ كه از آن نهي شده و ميـزان آن و   . آيد قاعده ال حرج بدست مي
مستقيم يا غير مستقيم بودن آن ـ بحثهاي مفصلي وجود دارد كه در اينجا مجـال بررسـي    

 .آن نيست
اختيارات دولت در اين ايدتواند مردم را به انجام وظايفشان الزام نم ـ دولت مي4

زمينه در حدي است كه قادر است افـراد جامعـه را در راسـتاي تحقّـق هـدفهاي بـزرگ       
امر و اصل امر بـه معـروف و    البته اين قدرت بر اساس لزوم اطاعت از ولي. هدايت كند

 .نهي از منكر بنا شده است
نات اشاره خواهيم در درس آينده به مهمترين اين امكا)مالي(امكانات مادي : سوم

گردد كه روشهاي متنوعي در اسالم مطرح شده تا افراد  كرد و در خالل بحث روشن مي
 .امكان تالش در جهت تحقّق اهداف بلند اسالمي را بدست آورند

 



 
۲۶ 

 
 جمهوري اسالمي ايران هاي دولت از نظر قانون اساسي مسؤوليت

 
قانون اساسي ا چهل و نهم هاي چهل و سوم ت در اصل ها دولت مهمترين مسؤوليت

 .اشاره نموديمكه به آن  است نتائجي باشد كه دقيقاً به معني اجراي مي
 

 اصل چهل و سوم
براي تأمين استقالل اقتصادي جامعه و ريشه كن كـردن فقـر و محروميـت و    
برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشـد، بـا حفـظ آزادگـي او، اقتصـاد جمهـوري       

 : شود س ضوابط زير استوار مياسالمي ايران بر اسا
مسكن، خوراك، پوشـاك، بهداشـت، درمـان،    : تأمين نيازهاي اساسي. 1

 .آموزش و پرورش، و امكانات الزم براي تشكيل خانواده براي همه

تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظـور رسـيدن بـه اشـتغال     . 2

كه قـادر بـه كارنـد    كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني 

ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هـر راه  

هـاي   مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه

لـق  خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بـزرگ مط 

ريـزي   رنامـه هـاي حـاكم بـر ب    ت ضرورتيااين اقدام بايد با رع. درآورد

 . عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد

تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتـوا و سـاعات   . 3

كار چنان باشد كه هر فرد عالوه بر تالش شغلي، فرصت و تـوان كـافي   

براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شـركت فعـال در رهبـري    

 . مهارت و ابتكار داشته باشدكشور و افزايش 

رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبـار افـراد بـه كـاري معـين و      . 4



 
۲۷ 

 . كشي از كار ديگري جلوگيري از بهره

منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معـامالت باطـل و   . 5

 . حرام

، منع اسراف وتبذير در همه شئون مربوط به اقتصـاد، اعـم از مصـرف   . 6

 . گذاري، توليد، توزيع و خدمات سرمايه

استفاده از علوم و فنون وتربيت افراد مـاهر بـه نسـبت احتيـاج بـراي      . 7

 . توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور

 . جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقصاد كشور. 8

تأكيد بر افزايش توليدات كشـاورزي، دامـي و صـنعتي كـه نيازهـاي      . 9

كنـد و كشـور را بـه مرحلـه خودكفـايي برسـاند و از        عمومي را تأمين

 . وابستگي برهاند
اصـول  (اين اصل، يكي از اصول كلي مهم است و حق آن بود كه در فصل نخست 

هاي كلي اقتصاد اسالمي است كه جمهوري اسـالمي   زيرا بيانگر شاخصه. قرار گيرد) كلي
. شود اف اقتصاد اسالمي آغاز مياصل چهل و سوم با بيان اهد. ايران، آن را برگزيده است

 : اين اهداف عبارتند از
 . استقالل اقتصادي به منظور هماهنگي با استقالل در ساير زمينه ها. 1
 . پسندد اسالم چنين وضعيتي را براي جامعه نمي. كني فقر و محروميت ريشه. 2
 .يتأمين همه ابزارهاي پيشرفت و توسعه در فضايي سرشار از كرامت انسان. 3
 :گويد  هاي كلي اقتصاد سخن مي سپس از ضوابط و سياست 
 تأمين نيازهاي اساسي همه افراد از طريق نظام توزيع اسالمي . 1
تأمين امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل نيروهاي توليد از . 2

ـ   طريق استفاده از كساني كه قادر به كارند و وسـايل كـار را مـي    أمين كننـد و االّ  تواننـد ت
رسد، ايـن اصـل راه    به نظر مي. وسايل كار را از راه تسهيالت مالي براي آنان فراهم آورد

اي انجام شود  همه اين كارها بايد به گونه. را براي تسهيالت مالي بالعوض گشوده است
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 : هاي خاص منتهي نگردد كه به تمركز ثروت در دست افراد و گروه
)كُونَ دال ي كَينْكُمم اءينَ الْأَغْني27()ولَةً بF1( 

بلكه ثروت همانند خوني صاف در رگهاي جامعه به گردش در آيد تا وسيله قـوام  
از سوي ديگر دولت نيز به صورت يك كارفرماي بـزرگ در نيايـد كـه بـا     . زندگي باشد

يف ديگران رقابت كنـد و آنـان را از توسـعه ثروتشـان بـاز دارد، و خـود از انجـام وظـا        
 . هاي توسعه انجام شود همه اين كارها بايد در چارچوب برنامه. اش بازماند اصلي

اي كه نيروهاي كار زير شرايط كار خرد و له نشـوند   ريزي اقتصاد به گونه برنامه. 3
بلكه فرصت كافي براي خودسـازي معنـوي، سياسـي و اجتمـاعي، و شـركت فعـال در       

 . ار داشته باشندرهبري كشور، و افزايش مهارت و ابتك
تأكيد دوبـاره بـر آزادي انتخـاب شـغل، و عـدم اجبـار افـراد، و جلـوگيري از         . 4

 . كشي از ديگران بهره
منع اضرار به ديگران، و انحصار ثروت، و احتكار و ربا، و هرآنچه اسالم در اين . 5

 . زمينه حرام اعالم كرده است
 . منع اسراف و تبذير در همه شئون اقتصادي. 6
 .تواند براي پيشرفت اقتصادي كشور مؤثر باشد استفاده از هر آنچه مي. 7
 . جلوگيري از سلطه خارجي بر اقتصاد كشور. 8
 . هاي مختلف توليد، و تحقق خودكفايي، و رهايي از وابستگي تأكيد بر گونه. 9

هاي مختلف به نيروها و كشـورهاي   قانون اساسي بارها از وابستگي كشور در زمينه
 . جي برحذر داشته استخار

شود كه اصل چهـل و سـوم عناصـر اصـلي اقتصـاد را در       بدين ترتيب مالحظه مي
گويد، خطوط قرمز را كه  كند، از ابزارها و امكانات سخن مي اهداف را بيان مي: گيرد برمي

بايست از آن دوري كرد، معين و در اين باره بر بعضي از پرتوهـاي نمايـان اقتصـادي     مي
ريزان و مجريان اقتصـادي بايـد ايـن     همه برنامه. متون ديني متمركز شده است مذكور در
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جلـوگيري از تمركـز ثـروت در    : از آن جمله است. موارد را به دقّت مد نظر داشته باشند
دست افراد اندك، پرهيز از سلطه خارجي بر اقتصاد كشور، بذل نهايت توان در توليـد، و  

 .... تصادي وتضمين اهداف انساني از كار اق
 

 اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعـاوني و  

 . ريزي منظم و صحيح استوار است خصوصي با برنامه

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مـادر، بازرگـاني خـارجي،    

بـزرگ  هـاي   معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سـدها و شـبكه  

آبرســاني، راديــو و تلويزيــون، پســت و تلگــراف و تلفــن، هواپيمــايي، 

كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي 

 . و در اختيار دولت است

ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه  بخش تعاوني شامل شركت

 . شود  يدر شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمي تشكيل م

بخش خصوصـي شـامل آن قسـمت از كشـاورزي، دامـداري، صـنعت،       

هـاي اقتصـادي دولتـي و     شود كه مكمـل فعاليـت   تجارت و خدمات مي

 . تعاوني است

مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر ايـن فصـل مطـابق    

باشد و از محدوده قوانين اسالم خارج نشود و موجـب رشـد و توسـعه    

ور گردد و مايه زيان جامعه نشـود، مـورد حمايـت قـانون     اقتصادي كش

تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را . جمهوري اسالمي است

 .كند  قانون معين مي
دولتـي، تعـاوني و   : پـردازد  اين يك اصل اساسي است كه به سه گونه مالكيت مـي 
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. گيـرد  وع ديگر مـي ها را از دو ن در حقيقت نوع تعاوني مالكيت برخي ويژگي. خصوصي
لذا خصوصي است از اين جهت كه ملك اشخاص معيني است؛ و عمومي اسـت از ايـن   

گيرد و در نظـارت بيشـتر دولـت قـرار       تري از فرد را در برمي جهت كه محدوده گسترده
 . دارد

صنايع بـزرگ و    :هاي حساس اقتصاد را در دست دارد زمينه) عمومي(بخش دولتي 
رسد، اين بدان معني نيست كه  آنچنان كه به نظر مي... ها، بيمه و ، بانكمادر، معادن بزرگ

قدر كافي است كـه دولـت نظـارت     اين صنايع مستقيماً در دست دولت باشد بلكه همين
در اختيار گيرد، حتي اگر ايـن  » حقّ تصرّف«مستقيم داشته باشد و رشته امور را تا سطح 

در . شود  اجراي قانون اساسي، همين عمل ميدر . منابع در مالكيت بخش خصوصي باشد
آيد كه مالكيـت را بـه همـاهنگي بـا        پذيري قانون از ذيل اصل به دست مي اينجا انعطاف

اقتصادي كشور بودن، و زيان نرساندن به جامعه   قوانين اسالمي، و موجب رشد و توسعه
اسالمي و محترم در اين صورت مالكيت مورد حمايت قانون جمهوري . مقيد كرده است

 . خواهد بود
. تـر  بخش تعاوني از سلطه دولت آزادتـر اسـت و بـا مالكيـت خصوصـي منسـجم      

رسـد كـه    به نظر مـي . هاي دولتي و تعاوني است خصوصي مكمل بخش) بخش(مالكيت 
گران قانون اساسي با اختصاص جايگاه ويژه براي بخش تعاوني، و تعيـين بخـش    تدوين

هـاي اقتصـادي دو بخـش تعـاوني و دولتـي، از نظـر        ليـت خصوصي به عنوان مكمل فعا
رسـد، تأكيـد دارد كـه     اولويت، آن را در مرتبه سوم قرار داده و چنـان كـه بـه نظـر مـي     

در بخش تعاوني، هم فـرد مالكيـت   . گيري بخش خصوصي به سمت تعاوني باشد جهت
 . گيري آن معموالً ثمربخش است كند، و هم جهت  خود را حفظ مي

ن، قانون اساسي در اصل چهل و چهارم تأكيد دارد بر حمايت از مالكيت پس از اي
خصوصي در چارچوب هماهنگي با اصول قانون اساسي، و شريعت اسالمي، و حركـت  

گـذار از   پژوهشگر شاهد است كه چگونه قانون. در جهت رشد و توسعه اقتصادي كشور
صـاً زمـاني كـه در    آثار زشت مالكيت خصوصي به شدت جلوگيري كـرده اسـت؛ خصو  
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فضايي مادي، حريص و رقابت فردي كور فعاليت كند و از فضاي اخالقـي واال محـروم   
سوسياليسم خصوصاً گونـه ماركسيسـتي آن   . داري ليبرال است اين دستاورد سرمايه. باشد

زيرا مالكيت خصوصي را در تعـارض بـا عـدالت اجتمـاعي     . داري شوريد بر ضد سرمايه
هايي را بـراي بشـر بـه ارمغـان      رغم تحريم مالكيت خصوصي، گرفتاري دانست اما به مي

يابي مسئله اشتباه كرد و علّت انحراف و ستم يعني جو مادي، و روح  زيرا در علت. آورد
كشي از ديگران را باقي گذاشت و فقط يكـي از ابزارهـاي آن را تحـريم     حريصانه و بهره

 . كرد
هدف اخالقي يعني عمل جامعـه بـه وظيفـه     در حالي كه اسالم بر فضاي انساني و

تمدني خود در منظومه اصول ارزشي تأكيد نمود و پس از آن كه به مالكيـت خصوصـي   
ديديم كـه همـين   . نقش معيني داد، از آن به عنوان يك عامل محرك سازنده استفاده كرد

ت اصل، مالكيت خصوصي را مكمل فعاليتهاي اقتصادي دو بخش دولتي و تعاوني دانسـ 
بيني الزم را براي جلوگيري از سوء استفاده از مالكيت خصوصي بـه نفـع جامعـه     و پيش

گيري ناب اسالمي است كه از قيـود موضـوعه بـراي مبـادالت اقتصـادي       اين جهت. كرد
از سوي ديگر . منع ضرر، و غرر، و خوردن مال باطل، و ربا، و قمار: مثلِ. شود فهيمده مي

در حـالي كـه   . كنند اردي مثالً غرر در قلمرو تعاوني را تجويز ميبينيم كه فقهاء در مو  مي
 . ماند  ساير موانع بدون ترديد به حال خود مي

 
 اصل چهل و پنجم

هاي موات يا رها شـده، معـادن،    هاي عمومي از قبيل زمين انفال و ثروت

هـا،   هـا، دره  ها و ساير آبهاي عمومي، كوه ها، رودخانه درياها، درياچه

هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بـدون   ا، نيزارها، بيشهه جنگل

وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمـومي كـه ازغاصـبين مسـترد     

شود، در اختيار حكومت اسالمي است تا بر طبق مصالح عامـه نسـبت     مي

تفصيل و ترتيب استفاده از هـر يـك را قـانون معـين     . به آنها عمل نمايد
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 . كند مي
  :ترين آنها است از مهم. هاي بزرگي بر عهده دارد ت اسالمي مسئوليتحكوم

 . اجراي تعاليم اسالمي در همه جوانب زندگي. 1
فضاي خالي كه شريعت اسالمي بر عهده ولي امـر واگـذار   : پر كردن منطقه فراغ. 2

 28F1.كرده تا آن را در پرتو قواعد شرعي كاشف و تشخيص مصلحت اجتماعي پر كند
هاي مهم در زمينـه   ونه كه ديديم، قانون اساسي دولت را به انجام مأموريتهمان گ

انجام اين تكاليف، . تأمين اجتماعي، كار، آموزش و پرورش، و غير آن مكلّف كرده است
عالوه بر تأمين امكانات اعتقادي، امكانـات    به عقيده ما اسالم. نيازمند امكانات زياد است
از ايـن قبيـل امكانـات     29F2.انات مادي ثابت فراهم نموده اسـت قانوني و تشريعي، ونيز امك

زكات، خمس، خراج، و انفال كه مشتمل بر مواردي است كه در ايـن اصـل   : مادي است
 . ترديد ثروت هنگفتي است بيان شده، و بي

 
 اصل چهل و ششم 

هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خـويش اسـت و هـيچ كـس     

سبت به كسب و كار خـود امكـان كسـب و    تواند به عنوان مالكيت ن نمي

 . كار را از ديگري سلب كند
در . اين يك حقيقت مورد پذيرش اسالم است كه طبيعت امور هم بدان اقـرار دارد 

كار در طبيعت، آنجا كه پيش از اين : از اين قبيل. عين حال نكاتي در اين باره وجود دارد
رفته، مثل زمين موات كه احدي مالك آن برداري توليدي قرار نگ توسط ديگران مورد بهره

البته بنا به طبيعـت كـار،   . كند  شود، و جنگلها، و مانند آن؛ حقوق خاصي را ايجاد مي نمي
شود اما احيـاي   حيازت سنگ موجب مالكيت آن مي. نوع اين حقوق متفاوت خواهد بود

، حقـوقي ايجـاد   كار مفيد اقتصادي مثلِ احياي زمين. شود معدن باعث مالكيت معدن نمي
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در حالي كه وضـعيت پـس از توليـد بشـري     . كند اما كار احتكاري هيچ تأثيري ندارد مي
سـازد امـا بـه     كار عامل بر روي چوبِ مملوك، او را مستحق اجـرت مـي  . متفاوت است

همه آنچـه بيـان شـد، مطـابق احكـام و      . شود مشاركت وي در مالكيت چوب منجر نمي
سالمي آمـده اسـت و در اينجـا فرصـت بيـان تفصـيلي آن را       تفاصيلي است كه در فقه ا

از نظر فقه اسـالمي ثابـت و مسـلّم    : يادآوري يك نكته ضروري است و آن اينكه. نداريم
است كه عامل در صورت عدم تجاوز به قانون، مالك حاصل كار خويش است و در اين 

اين اگـر عامـل، چـوبي را    بنابر. مورد تأكيد قرار گرفته است» كار مشروع«: اصل باعبارت
. غصب و روي آن كاري انجام دهد كه ارزش آن را باال برد، مستحق چيزي نخواهد بـود 

مالكيت خصوصي نسـبت بـه كسـب و كـار       :بيني ديگري هم كرده است اين اصل، پيش
 . تواند مانع ديگران براي استفاده از اين حق شود نمي

 
 اصل چهل و هفتم 

ضوابط آن را قانون . مشروع باشد، محترم استمالكيت شخصي كه از راه 

 . كند  معين مي
اهميت اين مسئله موجب شده كه قانون اساسي اين اصل را به حمايت از مالكيـت  

در عين حـال بـه ضـوابطي اشـاره دارد كـه      . خصوصي از هرگونه تجاوز اختصاص دهد
ر نتيجـه مالكيـت   منـدي فـرد د   بايست قانون عادي براي اين مالكيـت، و آزادي بهـره   مي

شخصيِ مبتني بر اصول ارزشي اسالم، و اهداف مـورد نظـر ديـن از پـذيرش ايـن نـوع       
هايي در زمنيه نوع كار منتج به مالكيت خصوصـي وجـود    محدوديت. مالكيت، وضع كند

شود،   ناميده مي» قرق: حمي«اگر كار از نوع احتكاري باشد مثلِ تحميل آنچه در فقه . دارد
 30F1.گونه مالكيت يا حقّي براي او در پي ندارد ي در اثر نفوذ شخص، هيچدر منطقه معين

چنان كه زمينه رشد يا انتقال به ديگران يا مصرف . زمينه كسب ثروت محدود است
مثلِ حرمت ربـا  . ها با عنوان اولي است گاهي اوقات اين محدوديت. آن نيز حدودي دارد
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۳۴ 

عنوان ثانوي، از قبيل موردي كه آزادي، مقدمـه  يا احتكار يا اسراف و غير آن؛ و زماني با 
حرام واقع شده باشد يا موجب ضرر فردي يا اجتماعي، و امثال ذلك؛ گاهي اوقـات نيـز   
محدوديت به موجب حكم حكومتي يا واليي است كه در اوامر رهبري امت، و در موارد 

 : شود  زير نمايان مي
قبيـل    از. اليان امور قـرار داده اسـت  قواعد كلي ثابت و كاشفي كه اسالم براي و. 1

 .)5:النساء( )ال تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياماً (:آيه
 . مصالح جامعه به تشخيص كارشناسان. 2
 . اصل قراردادن احكام اوليه و نزديك ساختن زندگي به آن. 3

31F. ت اسالمي استپذيري در شريع اين بيانگر انعطاف

1 
 

 اصل چهل و هشتم 

برداري از منابع طبيعي و اسـتفاده از درآمـدهاي ملـي در سـطح      در بهره

هـا و منـاطق مختلـف     ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميـان اسـتان   استان

به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و . كشور، بايد تبعيض در كار نباشد

 . نات الزم در دسترس داشته باشداستعداد رشد خود، سرمايه و امكا
هـاي توسـعه    هدف آن است كه فقط يك منطقه خاص از درآمدهاي ملي و برنامـه 

برداري نكند بلكه متناسب با نيازها و امكانات رشد، سرمايه و منابع الزم بر پايه نظام  بهره
 . توزيع عادالنه و مدبرانه در اختيار همه مناطق قرار گيرد

 
 اصل چهل و نهم 

هاي ناشي از ربـا، غصـب، رشـوه، اخـتالس،      دولت موظف است ثروت

هـا   سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري

هاي موات و مباحات اصلي، دايـر كـردن    و معامالت دولتي، فروش زمين
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۳۵ 

اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و 

اين حكم بايد با رسيدگي . علوم نبودن او به بيت المال بدهددر صورت م

 . و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود
اين اصل دولت را به مبارزه با هرگونه كسب درآمد نامشروع، و رد آن به صـاحبان  

در مواردي كه صاحب حق معلوم نباشد، وظيفه دولت است كه آن را . كند حق مكلّف مي
 . اين موارد مشروط به رسيدگي، تحقيق و ثبوت شرعي است همه. المال بدهد به بيت
 

 

 


