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 چكيده

دارد.  ياقتصـاد يهايگذاراسـتيدر س ياديـر زيتـا  ،اهـداف مببـور يبنـدو رتبه ين اهداف دولت در اقتصاد اسالمييتع

د ف دولت در اقتصـااهدا يررسن مقاله به بيکنند. در اينه ارائه مين زميدر ا يمتفاوت يهادگاهيد ي،مکاتب مختلف اقتصاد

ويسـندگان سـي آ ـار نبـا اسـتفاده از روف فراتيليـ  و برر ين بررسـيم. ايپردازيها مآن يبندرتبه يو چگونگ ياسالم

بـوده  يمدولت اسـال دو هدف عمده يعدالت و رشد اقتصاديق، ه تيقيرد. بنا به فرضيگينه صورت مين زميمسلمان در ا

شـوند. يم يبنـد، رتبهير قـر  ال ـيدولت در کمک بـه تکامـ  افـراد عامعـه در مسـ يتيقق هدف غائ يکه در راستا

م يصـاد ترسـن هدف اقترا به عنوا يرفاه و رشد اقتصادي؛ تأمين دهد که عمده مکاتب اقتصاديق نشان ميتيق يهاافتهي

الت عـدتـأمين  ه دنبالت اسالمي بد. از منظر اقتصاددانان مسلمان، دولنکنيبم بازار واگذار ميآن را عمدتا به مکانتأمين  و

 ياببـور مقدمـهماهداف تأمين  د.ينمايفا ميا ين اهداف در کنار مردم نقش فعالياتأمين  و دربوده عامعه  يو رشد اقتصاد

دولـت  يصادهداف اقتن اين اساس، در صورت بروز تباحم بينقش دولت در کمک به تکام  عامعه است. بر ا يفايا يبرا

 دهد. ياري يقر  ال  د ع ت تکام  وافرا تيترب اف دريهدف غائتأمين  ابد که دولت را درييح ميترع ي، هدفياسالم
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 مقدمه

در نگيززه هدف و انگيزه مفاهيمي نزديك به هم هستند و اهميت هدف از آنجاست که منجر به پيدايش ا
د انگيززه کاري جهزت ايجزاها، راهشود. در حقيقت تبيين، تشريح و واضح نمودن هدفافراد و نهادها مي

باشزد. در ها تعيين کننده وظايف و اختيارات؛ و کمال و نقز  مجموهزه مياست. از طرف ديگر هدف
ها فل ها، هزدايده آ باشد؛ چرا که ساختار هر چيزي با توجه بههين حال که تعيين کننده ساختار نيز مي

 (.38 ز 37، ص 1389)يوسفي،  شودترسيم ميرو پيشهاي و افق
هزا آلايزده محتواى باطنى انسان و جامعزه را، اهزداف و»فرمايد: ميشهيد صدر بيان در همين راستا، 

ن را آنسزان آميتتزه و اآل و هدف است کزه حرکزت تزاريا را بزا اراده و انديشزه دهد. ايدهتشکيل مى
 دهزد وهاى کوچك را شکل مىآل بزرگ و هدف نهايى است که هدفکند. اين ايدهدايت و تنظيم مىه

 انزد و در حزدّها به تنهزايى سزازنده تزارياگيرد. بنابراين، هدفمسائل جزئى و تاکتيکى از آن نشئت مى
ايزن  .باشزنداو مزىآل زنزدگى تر در ژرفناى محتواى داخلى انسان، يعنزى ايزدهخود، زاييده بنيادى هميق

« هزا بزه سزوى اوسزتهاى متوسط قرار گرفته و بازگشزت همزه هزدفآل در مرکز همه اين هدفايده
ماهيزت  ها هستند که هظمت و بزرگي يك مکتب و اصزاتت و(. با اين تبيين، اين هدف1380)جهانيان، 
 (.37، ص 1389 )يوسفي، ها دارندهاي دوتتو نقشي اساسي در تعيين اوتويت رساندآن را مي

 يجزهو در نت نا همسزو يها يگذاراستيها و ستيح آن منجر به فعاتين صحيين هدف و تبييهدم تع
صورت واضزح گردد. در صورتي که اگر اهداف بهها ميموجب از بين رفتن تمرکز و کم اثر شدن تالش

هاي فرهزي ورود به مسزيرو از گيرد قرار مي، تمرکز حکومت صرفاً بر اهداف برشمرده شده وندتبيين ش
 . (408، ص 1388)خسرو آبادي و تقوي،  رددگجلوگيري مي

پزردازيم. يدر اين مقاته به بررسي اهداف دوتت در اقتصاد اسالمي در مقايسه بزا اقتصزاد متعزارف م
ن د و در ايزسوال اصلي تحقيق اين است که دوتت اسالمي در هرصه اقتصاد چه اهدافي را بايد دنبال کن

تزت در بيان اهزداف و انگيززه دخاتزت دوهاي اقتصادي چيست. ر تفاوت آن با دوتت در ساير نظاممسي
ل متفزاوتي چرا که اهداف متمايز ساختار و شزک انجامد؛ميها به تمييز دوتت متتلف، اقتصاد در مکاتب

اده و هليزز) اسزتها و سازماندهي نحوه هملکزرد آنهزا مزوثر دهد و در اجراي سياستها ميرا به دوتت
 (.15، ص 2000همکاران، 
دوتزت و دوتزت اي اهداف دوتت در اقتصاد متعارف و اسالمي، تعيين مفهوم بررسي مقايسه از پيش
اى است کزه در آن قزدرت سياسزى دوتت بيانگر جامعهبر اساس يك تعريف هام،  ضروري است. ديني

فظ و اسزتفاده مللزوا از آن قزدرت براى تحقق، ح« حکومت»واحدى تحقق يافته و نهادهايى از جمله 
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در جهت رساندن جامعه به خير و سعادت مورد نظر، به وجود آمده است. دوتت و نظام کلى سياسزى ز 
ش دسزتتوش تيييزر و هزر چنزد نهادهزا و سزاختار ؛حاتتى ايستا و پايدار دارد ،اجتماهى در اين مفهوم

اساسزى: قلمزرو، جمعيزت، حاکميزت و دوتت در ايزن مفهزوم هزام داراى چهزار هنصزر  تبديل گردند.
برخاسزته از مبزاني ديزن اسزالم و  ز دوتت اسالمي نيز دوتزتمنظور ا .(1380)جهانيان،  حکومت است
 باشد.ميهاي شيعي مبتني بر آموزه

 قينه و روش تحقيشيپ

ه جمل ت. ازاي صورت گرفته اسدر زمينه تعيين اهداف اقتصادي دوتت در رويکرد اسالمي ملاتعات پراکنده
(، 1380جهانيزان ) (،1380)آبزادي گيلزك حکيم(، 1378تهرانزي ) هزادوي توان به ملاتعهاين ملاتعات مي

لاتعات از ( اشاره کرد. اين م1388نسب )(، و سميعي1383رضايي ) (،1382)فردفراهاني(، 1381ميرمعزي )
 ها نشده است. بندي آنهجامعيت کافي برخوردار نيست و در آن توجه زيادي به شبکه اهداف و رتب

 سزجم مزوردك کل منيرا به هنوان  يل، اهداف دوتت اسالمين مقاته با استفاده از روش فراتحليدر ا
ون و همچزون ملاتعزه مکنز ياز ملاتعزات اقتصزاد ين روش در برخزيم. هرچند از ايدهيملاتعه قرار م
 يسزالمدوتزت ا ينه اهداف اقتصزادين روش در زميبه ا يا( استفاده شده است، ملاتعه1393همکاران )

 صورت نگرفته است.
ترکيزب  هاي پژوهش از ملاتعات منفرد و پراکنده به منظورآوري يافتههبارت از جمعفراتحليل 

توانزد فراتحليزل هزم مي .باشزدمي هاي آن جهت استفاده هلمي و کزاربرديسازي يافتهيکپارچه و
ه بزه هاي نزويسندگاني باشزد کزو نزقد و بررسي هارشگزا ها،پژوهزش براي نقد و بررسي ابزاري
اتعه وع مورد ملجانبه موض تواند ابزاري براي شناخت همهاند و هم ميخاصي توجه داشته موضوع

د استفاده از برآين امکان از ناشي تحليل است.ضرورت چنين ملاتعاتي تحليلِ فراتحليل، باشد. هاآن
 بررسزي»فززراتحليل، بنزابراين است. دهي به جامعهو نظم ريزيرنامهبز جزهت هاي پژوهزشييافته

جهزت  تحقيقزات موجزود،نتزاي   . در اين بررسزيباشدمي«اصول اساسي دانش و ملاتعات موجود
 (. ايزن1391)بيزات و همکزاران،  شزوندسزازي ميترکيزب و يکپارچه ،استفاده هلمي و کزاربردي

پذير امکان جديد را تحليل و ارائه ،آوردرا فراهم مي قات موجودمقايسه نتاي  تحقي رويکرد، امکان
هزا در فراتحليزل، (. با تجميع و تحليل حجم زيزادي از داده1385، خواجه نوري نمايد )ايمان ومي

تر ساسيا« فراتحليل»هاي رو، يافتهيابد. از اينامکان اهتماد به نتاي  به طور قابل توجهي افزايش مي
 (.1390اي ملاتعات پژوهشي منفرد است )ايزانلو و حبيبي، هاز يافته



28    ،1395، شماره دوم، بهار و تابستان سال هفتم 

قايسزه هزاي انتتزاا شزده و مترکيب نتاي  پژوهش منابع،شناسايي فرا تحليل مشتمل بر سه مرحله 
م نتست ايزن ن اساس،در گاي(. بر ا1392)آزادي احمدآبادي،  باشديمارزشيابي نتاي   ها با يکديگر وآن

هزداف امفهزوم و  اي، اقدام به شناسايي مقاالت و کتبي که بزهش ملاتعه کتابتانهتحقيق، با استفاده از رو
ي دوتزت بندي و ترکيب اهداف ذکر شزده بزرام. در گام بعدي با جمعيينمايپرداختند، مدوتت اسالمي 

 ل ويزتحل وه يز  مزورد تجزيم. در نهايت نتايپردازياسالمي، به مقايسه آنها و درج در جدوتي مشترک م
 رد.يگيقرار م يابيرزا

 اهداف دولت در مکاتب اقتصادي

رارد خزود قز ي، حفظ و حراست از آن را هزدف اصزليمکاتب اقتصادي غاتبا با اصيل دانستن جهان ماد
برنزد. يگيري نفع شتصي تحويزل مرا به رشد اقتصادي و پي ين مکاتب، گسترش وجود مادياند. اداده

رار قزافزراد  يمنزافع شتصزتزممين  و يد در خدمت رشد اقتصادياز بيشه، دوتت نين انديدر چارچوا ا
شزد بزه ر يابيها را جهت انجام فعاتيزت اقتصزادي و دسزترد. دوتت، به بيان آدام اسميت،افراد و بنگاهيگ

بزه  يصزادمکاتب متتلف اقت (. اتبته3، ص 2005همکاران، و  «Lange»سازد )النگهيتوانمند م ياقتصاد
رائزه انزه اهزداف دوتزت يدر زم يمتفزاوت يهادگاهيزشزان، ديروشيات پيو تجرب يواسله تفاوت در مبان

 م.يپردازيآن م ياجمات ياند که در ادامه به بررسنموده

 سوداگري

دگاه مکتب سوداگري يا مرکانتليسم، يکي از مکاتبي است کزه پزيش از پيزدايش اقتصزاد کالسزيك، ديز
 داگران، دوتت را موظف به تالش حداکثري جهزتنمود. سومشتصي در مورد اهداف دوتت ملرح مي

تزالش  . ايزن تفکزر کزه نتسزتيندانسزتندبه هنوان هامل قدرت و ثروت جوامع، ميانباشت طال و نقره 
 جهزت قتصزاددخاتت حداکثري دوتت در ا ،باشدمند اروپاييان در تدوين و تبيين نظريه اقتصادي مينظام
يق بزه تشزوهزا بايزد دوتتهزا معتقزد بودنزد دانسزت. آند ميرا مبناي اصلي خو آوري طال و نقرهجمع

 ؛431، ص Medema» ،2003»؛ مزدماCurtis» ،1952»)کزورتي  همت بگمارندواردات  کنترلصادرات و 
بزه عتقد بود؛ مع ملي و منافع اقتصادي اين مکتب به پيوند دو سويه مناف .طرفدران(39، ص 1381نادران، 

ر بهزا در داخزل کشزورا در تزراکم فلزهزاي گران« دوتزت ملزي»داوم نحوي که شرط الزم تشزکيل و تز
تزممين  براي اين منظور نيروي نظزامي و دريزايي قزويي بزراي ها. آن(52، ص 1388)تفضلي، نددانستمي

 (.431، ص 2003امنيت داخلي و خارجي براي تجارت داشتند )مدما، 
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 گراييطبيعت

 رده شزد. دربر مبناي همل بر طبق قانون طبيعت بنيان گزذا است که ي، مکتبيوکراسيزيا في ييگراعتيطب
دران اسزت. از نگزاه طرفز (Natural law)ت از قانون طبيعزييشه، دوتت موظف به تبعين انديچارچوا ا

 کردن منزافعنهيشزيب يبه هنوان انسان اقتصادي، به طور طبيعزي همزواره در پز ين مکتب، هامل اقتصاديا
ه و طبيعزي ايجاد هرگونه محدوديت براي بشر، مانع از گزردش آزادانز ر،يمسن يباشد. در ايمادي خود م

ص  ،1388؛ تفضزلي، 431، ص 2003هاي انساني شده و متاتف با قانون طبيعي اسزت )مزدما، خواسته
ش جهزت فزه آن را تزاليحداقلي قائل بزوده و وظ يدوتت نقش يان برايگراعتيرو، طبني(. از ا64 - 63

 (. 40، ص 1381)نادران،  دانستنديان ميدر جر يعين طبيشناخت و حفظ قوان

 اليسم )کمونيسم(يسوس

تصزاد، . مزديريت دوتتزي اقديزنمايفزا ميااقتصزاد  در ياساسز ينقش يسم هلمياتيشه سوسيدر اند دوتت
مزورد  يهلمز مسزمهزمّ سوسياتي اصولريزي گسترده و محدوديت يا حذف ماتکيت خصوصي از برنامه

 ياديزز متمرکزز دخاتزت يزير، دوتت با برنامهيستياتيك نظام سوسيدر است.  روانشيقبول مارک  و پ
وتيزد را بزا تدوتت با توجه به منابع اقتصزادي جامعزه، فرآينزد . (41، ص 1383رضايي، در اقتصاد دارد )

 (. هزدف93، ص 1381کنزد )موسزويان، سزازماندهي مي کاالها و خدمات مفيد اجتمزاهيتممين  هدف
، کمونيسزمباشد. ياتيستي در همل تالش براي صنعتي شدن اقتصاد براي گذر به کمونيسم مدوتت سوسي

ا بزه حذف دوتت ر ،نابودي کامل ماتکيت خصوصي است که در آن واپسين مرحلة تکامل نظام اجتماهي
 و ز مسزاواتاباشد که در آن مزردم اي فوق اتعاده صنعتي و مرفه ميجامعه کمونيستي جامعه دنبال دارد.

 (.188، ص 1388برابري برخوردار خواهند بود )تفضلي، 

 هاکالسيک

مزراه بزا هتعزادل  بزه يابيتوسط افراد و دسزت يمنافع شتص يريگينه پيآزاد زم کالسيك، بازار مکتبدر 
 ردگاه بزيزن ديزا پيروي از نفع شتصي، نفع جامعه را در پي دارد.ن نظام، يآورد. در ايا فراهم مکارايي ر
امزل و بودن بزازار، اطالهزات کيکنندگان، رقابتکنندگان و مصرفديکردن توتهمل يين هقالچو يفروض

هزا متيو ق يديززان کاالهزا و خزدمات توتين فروض، ميه تحقق ايها استوار است. در سامتيانعلاف ق
رنززد يگيه شززده و در تعززادل قززرار ميو بازارهززا تسززوشززود؛ ين ميززير مکززانيزم بززازار تعيتحززت تززاث

 (.38، ص 2005و همکاران،  «Snowdon»نودن)اس
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زنزد و م ميتعادل را بزه هز ،کندآزادي را محدود مي بر اساس اين ديدگاه، مداخله دوتت در اقتصاد،
ه کزواردي شزود مرو، حضور حداقلي دوتت در اقتصاد تنها بايد محدود به از اينبرد. کارايي را از بين مي

فعاتيزت  ،خصوصي بتش ايجاد شرايط براي فعاتيت دوتت با ندارد.حضور کارا  ،نظام بازار در آن بتش
؛ 3، ص 2005)النگزه و همکزاران،  آوردکند و زمينه رشد ثروت ملي را فراهم مزيرا تسهيل مي هابنگاه
 . (432، ص 2003مدما، 

 هانئوکالسيک

لي حزداق يقشزنطرفزدران آن، کزه  با اين تفزاوت است؛کالسيك نئوکالسيك،تکامل يافته مکتب مکتب 
 ف دوتزت،، هدد. در اين مکتبندانو دوتت را مکمل بازار در موارد شکست مي ندبراي دوتت قائل نيست

کزارکرد  به دخاتت است که باهث انحراف در مجاز مواقعيدوتت در . سازي رفاه کل جامعه استبيشينه
ت اسزت. جوّز دخاتزت دوتزموارد شکست بازار و هدم تحقّق رقابت کامل، م. کارگزاران اقتصادي نشود

ا، توتيد کاالي همومي مثل نظزام حقزوقي، دفزاع، نظزام حمزل و نقزل، آمزوزش و تحقيقزات، انحصزاره
در ايزن  .اسزتپيامدهاي خارجي، اطاّلهات ناق ، و نابرابري در توزيع، از موارد اصلي شکسزت بزازار 

تت دخاتزت ر تتصي  منابع، دواصل بر فعّاتيت بازار است و فقط هنگام انحراف آن از کارايي دمکتب 
م همزل و در جايگزاه وکيزل مزرد کندگذاري ميسازي رفاه کلّ جامعه را هدفخواهد کرد. دوتت بيشينه

 (.56 - 55، ص 1381آيد )نادران، ؛ تذا تضاد منافع با موکل پيش نميکندمي

 مکتب تاريخي

؛ وتي بزر خزالف دانندفاه جامعه ميهدف دوتت را بهبود ر ها،، همانند کالسيكمکتب تاريتيطرفداران 
تزب از نظزر مک. دهنزدمياقتصادي کشزورها را مزد نظزر قزرار  فرهنگي و و شرايطها مالحظات ملي آن

هزا د، دوتتاگر دخاتت دوتت در نظر هامه مردم موجه و در فرهنگ تاريتي آنان قابل قبول بزوتاريتي، 
مزايزاي  د، تا بزه تجزارت آزاد وينري اهمال نماهاي اقتصادي خود را به صورت دستوتوانند سياستيم

 (.204و  197 - 196، ص 1388ناشي از آن دست يابند )تفضلي، 

 هاکينزي

وقوع نوسانات شديد اقتصادي و پيدايش رکود در اوايل قرن بيستم در کشزورهايي کزه بزر اسزاس 
را فزراهم آورد. کينزز بزا  گيري مکتب کينزيشدند، زمينه پيدايش و شکلاقتصاد بازار آزاد اداره مي
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تواند با مداخله در بازار اين هاي نظام بازار اين ادها را ملرح ساخت که دوتت ميتمکيد بر نارسايي
ها را از بين ببرد و نظام اقتصادي را به سوي وضعيت بهتري از تحزا  تتصزي  منزابع و نارسايي

مکتب کينزي، انگيزه دوتت از دخاتت (. در 65، ص 1381نژاد، ايجاد اشتيال کامل سوق دهد )غني
هاي در اقتصاد، اصالح ساختار بازار است. بنا به پيشنهاد کينز، دوتت بايد از طريق اهمزال سياسزت

(. هزدف آشزکار وي تعزديل و 1384طرف تقاضا، اقتصاد را اداره و بر آن نظارت کنزد )شزاکري، 
(. تذا انگيزه دوتت از دخاتزت در 1384؛ شاکري، 1378داري است )رئي  دانا، اصالح نظام سرمايه

هاي مربوط بزه بازار در انديشه کينزي را بايد اصالح رفتار مردم در چارچوا نظام بازار و سياست
 آن و نيز حفظ بازار دانست.

ق يزاي اخزالاح . يکي از اين اهدافکنداز دخاتت دوتت در بازار اهداف ديگري را نيز دنبال مي کينز
ل حزذف بهزره هاي انساني در غرا، به دنباانهدام آرمانهامل پرستي به هنوان به پولاست. وي با حمله 

 .(67هاي معيني براي نجات انسانيت است )همان، ص و صفر نمودن آن از طريق اتتاذ سياست

 دولت رفاه

 ، در پرتزورفع فقر و ايجاد حدّاقل زندگي براي مردم به وسيلة دوتزتطرفدران دوتت رفاه معتقدند 
هي را اي از خزدمات اجتمزايابد. دوتت، طيف گسزتردهنظام جامع رفاه و تممين اجتماهي تحقّق مي

ي زار، برخزکند و ضمن دفاع از اقتصاد بزادهد؛ از اشتيال کامل حمايت ميبراي همة افراد ارائه مي
 زم بزرايهاي الگيرد. تممين حدّاقلاز صنايع کليدي، ملّي شده يا تحت نظارت کامل دوتت قرار مي

ايزن  (.1383)رضزايي،  معيشت شرافتمندانه مردم، هلّت اساسي حضور دوتت رفاه در اقتصاد است
  ازار ناقبدارد که بازار کامل، هملکردي کامل و بازار ناق  هملکردي ناق  دارد. نظريه بيان مي

دوتزت (. در نظريزه 440، ص 2003در کنار دوتت کامل، هملکردي کامل خواهد داشزت )ميزدما، 
تيسزتي تر از دوتزت سوسياو کم و کينزي فراگيرتر از دوتت نئوکالسيکيدوتت قلمرو حضور  رفاه،
 (.376، ص 1381)رناني،  است

 انتخاب عمومي 

مکتب انتتاا همومي، دوتت را به هنوان يك موجزود خيرخزواه و هزاري از نفزع شتصزي در نظزر 
در حوزة سياسي، دست بزه تحليزل فرآينزدهاي گيرد؛ بلکه با محور قراردادن تعقيب نفع شتصي نمي
، «Alesina, Tabellini»زند )اتسينا وتزابلينيگيران ميمردان و تصميمگيري دوتتگذاري و تصميمقانون
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شناسي نظريزات متعزارف اقتصزادي در . داونز، از پيشگامان نظريه انتتاا همومي، با آسيب(2005
، «Downs»دانزد )داونززهزاي خودخواهانزه ميانگيزه گيري دوتت را مبتنزي بزرمورد دوتت، تصميم

هاي آنزان مردان، بايد ردپاي ترجيحات شتصي را در تصميم(. با اين تبيين از هملکرد دوتت1957
در اين نظريه، دوتت موکل کارمندان خود بوده که هدفشزان (. Little» ،1952»)تيتل وجو کردجست
دوتت در پاسا به خواسزت همزومي اسزت کزه درک سازي مللوبيت خودشان است. وجود بيشينه
يابزد. اي دارد و منافع همه در رهايزت حقزوق ديگزران تحقزق ميکنند همياري، مزاياي گستردهمي

سازي منافع خود، از منافع برخزي بيشينهرفاه اجتماهي نيست؛ بلکه گاه به سبب  هکنندبيشينهدوتت، 
سازي منزافع (. چنين دوتتي در خدمت بيشينه57 - 56، ص 1381)نادران،  کندها حمايت ميگروه

 باشد.مردان ميشتصي دوتت

 کرد هزينه مبادلهيرو

 يداز مکاتزب اقتصزا يهزا در برخزشکسزت بزازار از اهزداف دوتت يح هملکرد بازار و به هبارتيتصح
جزاد يا و يفتزد، طراحزين شکست اتفزاق نيد که اينما يليشرا يباشد. حال اگر دوتت اقدام به طراحيم
ة دخاتزت دوتزت بزراي کزاهش هزينز نزه مبادتزه،يمکتب هزدر باشد. يط جزو اهداف دوتت مين شرايا
 ت بزر کزارکردا وضزع مقزرّران اقدام را به هنوان ناظر بزيو ا استبه هنوان هامل شکست بازار التي بادم

بهينزة  نزدازةفتزه و اايمفهوم  نهاد دوتت در کنار نهاد بنگاه و بازار رو،اينازدهد. يانجام مهوامل اقتصادي 
 شزود کزهين ميزيتع يبزه گونزه ا دوتت بر حسب درجة توسعه يافتگي و کارکرد نهادهاي بنگاه و بازار

 . (378، ص 1381)رناني،  کمينه شودالتي کلّي اقتصاد بادهاي مهزينه
منيزت، ي، اچون حقوق ماتکيت، دسزتگاه قضزاي ياموردر زمينة د يبايمدوتت  دگاه،ين ديبر اساس ا

ترش ، فعّاتيزت خزود را گسزهزافعّاتيت بزازار و بنگاهاز يمورد ن ثبات اقتصادتممين  وتعريف استانداردها، 
 ياالهزاد کيزهماننزد توت شزود،که جانشزين فعاتيزت بزازار مي يت دوتت در مواردي. در مقابل، فعاتدهد
ت ه دوتزيزه، بزر خزالف نظردگايزن ديابد. در ايکاهش بايد  ،يد توسط بتش خصوصيقابل توت يهموم

ازار بزبازار را نسزبت بزه کنتزرل مزوارد شکسزت  دتوانيت ميف حقوق ماتکي، دوتت با تعرينئوکالسيک
ه اگزر کزپردازان اين مکتب مدّهي اسزت کوز از نظريه(. Przeworski» ،1993»)پرزورسکي توانمند سازد

ر گونزه اقتصادي خواهند توانست هز امالندوتت حقوق ماتکيت را به طور شفاف تعيين وتصريح کند، ه
ين بز، توجيزه دخاتزت دوتزت از ن صورتيو در ا پيامد خارجي حاصل از شکست بازار را دروني کنند

 (.1383؛ رضايي، 58 – 57، ص 1381)نادران،  رودمي
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 دولت ينه اهداف اقتصاديمختلف در زم يکردهايسه رويمقا

ر د .متتلف اقتصزادي را مشزاهده نمزود ر مکاتبتوان به طور خالصه اهداف دوتت ددرجدول ذيل مي
هبزود ، دوتزت در خزدمت بنفع شتصي سازيبيشينه اصاتت ماده وبيشتر اين مکاتب، به واسله پذيرش 

 گيرد.هملکرد نظام بازاري جهت تممين منافع شتصي قرار مي
 ديهاي دولت در مکاتب اقتصا: مقايسه اهداف و انگيزه1جدول

 اهداف 
 مکاتب

 موارد ديگر رفاه عمومي رشد اقتصادي استقالل اقتصادي عدالت اقتصادي و اعتماعي امنيت اقتصادي

 *   *  * سوداگري
 * *     گراييطبيعت

  * *   * اقتصاد کالسيک
 * * *   * اقتصاد نئوکالسيک
 * *  *   مکتب تاريخي

   *  *  سوسياليسم علمي
  * *  *  دولت رفاه

 * * *  *  اقتصاد کينبي
 *      انتخا  عمومي

 *      اقتصاد هبينه مبادله
 7 6 5 2 3 3 مجموع تعداد اهداف

 هاي تحقيقمنبع: يافته

صزادي و دهد که در بيشتر مکاتب اقتصادي دستيابي بزه رشزد اقتنگاهي اجماتي به جدول فوق نشان مي
ن تزممين اين ميان اهداف ديگري همچزو درشود. ها قلمداد ميتممين رفاه همومي از جمله اهداف دوتت

 .امنيت، استقالل و هداتت اقتصادي نيز در فهرست وظايف دوتت قرار گرفته است

  يدولت در اقتصاد اسالم يل اهداف اقتصاديفراتحل

ادي استفاده از روش فراتحليل جهت بررسي رويکرد اقتصاددانان مسلمان نسبت بزه اهزداف اقتصز
بي بنزدي و ارزيزاتت اسالمي نيازمند شناسايي اين رويکردهزا و بکزارگيري ايزن روش در جمعدو

هزا بي آنبندي و ارزيانظريات است. بر اين اساس، ابتدا نظريات مربوطه را تشريح و سپ  به جمع
 پردازيم.بر اساس روش فراتحليل مي

 يدولت اسالم ينه اهداف اقتصاديات محققان مسلمان در زمينظر

 اثزر 8نزه ين زميزصورت نگرفته است. در ا يا، ملاتعات پردامنهيدوتت اسالم ينه اهداف اقتصاديدر زم
 م.يپردازيها من آنييشد که در ادامه به تب ييشناسا يهمده پژوهش
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جاد رفزاه نياز ساختن افراد و ايبى را هدف نهايى نظام اقتصادى اسالم (570، ص 1411) شهيد صدر
ل کامزل وسزايتزممين  مکلزف بزه ن هزدفيزتحقق ا يبرا يشان، دوتت اسالميبه نظر ا داند.يم همومى

تزوازن  شهيد صزدر. (1380توازن اجتماهي همت گمارد)جهانيان، تممين  بايد بهزندگى مردم است و مي
، شزاني. در نظر اداندسنگى و تعادل افراد جامعه در سلح زندگى و نه در سلح درآمد مىاجتماهى را هم

دى و حفزظ آزادى اقتصزاو  ها و مقررات اسزالمىدر چهارچوا ارزش يدر نظام اسالم ين اجتماهتواز
ار و انحصز ،منزع احتکزار، يشود. از نظزر سزلبيمتممين  از دو طريق سلبى و ايجابى، ماتکيت خصوصى

 نزدگىِزنزديك کردن سزلوح  زين يجابي. از جهت ادهدتمرکز ثروت، هدم توازن در درآمد را کاهش مى
شزد و رتزممين  د صزدر،يد. شزهيزنمايل ميرا تسه توازن اجتماهىبه  يابيدستجامعه،  متتلفهاى گروه

مزورد  کزه يدانزد، هزدفيم يگر دوتت اسالميز از اهداف ديرا ن يدر جهت منافع هموم يتوسعه اقتصاد
 .(همانباشد )سه مکتب اقتصادي سرمايه داري، مارکسيسم و اسالم مي اجماع
کميزت حاتزممين  ترين اهداف مکتب اقتصزادي اسزالم رامهم ياقتصاد اسالم يتاا مبانسندگان کينو

صزادي، هاي معنوي و اخالقي، برپايي هداتت اجتماهي، هزدم وابسزتگي اقتسياسي اسالم، تحکيم ارزش
 ،سه هزدف آخزر ها،از نظر آن .شمارنديمرفاه همومي بر و توسعه و رشد، خودکفايي و اقتدار اقتصادي،

 .(193 ص ،1371)دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، باشد يموط به هدم آسيب به چهار هدف اول من
ف مکتزب اهزدابزه هنزوان  را اقتصزادي جامعزه اسزالمي و قزدرت هزداتت (1378) يهادوي تهران
بزر دو  يمتکز هزداتت اقتصزاديتزممين  شان،يبه نظر انمايد. ميقلمداد  يو دوتت اسالم اقتصادي اسالم

هنزوان  ز بزهيرا ن يدو هدف رشد و استقالل اقتصادي تممين . واستتعديل ثروت و  اه هموميهنصر رف
 .(83 - 55 ص ،1378شمارد )هادوي تهراني، شرط الزم اهداف فوق بر مي

د. بزه يزنمايم يمعرفهدف دوتت هلوي را پيگيري سعادت افراد جامعه ( 1380) آباديگيلك حکيم
تزرين هزدف دوتزت هلزوى ها و مهمترين زمينه براى تعاتى انسانمناسب هداتت بهترين بستر ونظر او، 
روابزط بزر اسزاس  ،يدر دوتزت هلزودوتت هلوى نماينده مردم و در نتيجه خدمتگزار آنهزا بزود.  است.

تزممين  دوتزت هلزوى جهزت کمزك بزه .و دوتت رابله واليى با مردم داشت گرفته شکل حقوق متقابل
هزا و دو حوزه معنوى و مادى نظير احقاق حقوق مظلومان، مبارزه با انحرافسعادت مردم وظايفى را در 

اجتماهى، و ايجاد رفزاه و حمايزت از رشزد توتيزد توسزط تممين  ها، آموزش و تربيت،ها و رانتبدهت
که در امور دفاهى و امزور همزومى بزه ايجزاد بتش خصوصى، بر ههده گرفت. دوتت هلوى ضمن اين

تت قضايى و نظارت بر کارگزاران حکومت توجه خاص داشت، در امزور اجتمزاهى امنيت، برقرارى هدا
نيز بسيار فعال بود؛ اما در امور اقتصادى به نظارت و تنظيم بازار و حمايت از بتزش خصوصزى و رفزع 
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 کرد و در نتيجه دوتتى متوسط و ظاهرا فعال ز به جهت نظارت و تنظيم بازار ز بزودموانع توتيد بسنده مى
 .(1380لك حکيم آبادي، گي)

و دوتزت  اهداف نظام اقتصادي اسزالمرا به هنوان  ي، هداتت و رشد اقتصادامنيت( 1381) ميرمعزي
رض رشد اقتصادي را هزدفي مسزتقل و در هز ي. و(99 ص ،1381)ميرمعزي،  دينمايقلمداد م اسالمي

 ص ،همزان) دانزدها ميبي به آنو مقدمه دستياگر يداند؛ بلکه آن را در طول دو هدف ديماهداف ديگر ن
ادت فزرد هرآنچه به سع معادل ميرمعزي دوتت اسالمي را دوتت مصاتح ناميده و مصلحت را .(25 - 24

کردن سزرجمع بيشزينهق يزاز طرسزعادت فزرد از ديزدگاه اسزالم  از نظزر او،. داندي، ميا جامعه بينجامد
 .(99 - 98 ص ،همان) شوديحاصل منيوي هاي آخرتي بر دهاي دنيايي و آخرتي با تقدم تذتتذت
عزه و سزعادت فزرد و جامتزممين  را ينظام اسالم يي، هدف نهايگريد يقي( در تحق1390) يرمعزيم

اد ن هزدف قلمزديزتحقزق ا يالزم بزرا ياقتصزاد يهانزهيجزاد زمياسالم را ا ينظام اقتصاد ييهدف غا
ر بزر پزن  هنصز يگزوارا مبتنز يزنزدگ يريگوابسته به شزکل يد. سعادت فرد و سعادت اجتماهينمايم

 - 161، ص 1390، يرمعززيسزاتم و آرامزش اسزت )م ي، روابط اجتماهيت، وسعت روزيسالمت، امن
داتت، هز، شزامل ينظزام اسزالم يانيزاسالم به هنوان اهزداف م ي، اهداف اقتصاديرمعزي(. از نظر م172
 (.175، ص 1390، يرمعزيباشد )ميعت ميطب يت و بارور کردن استعدادهايامن

 يملهزر شهيدامبران و معصومان از نظر يپ يت مردم را هدف اصليت و هدايترب (1382) فردفراهاني
 سد:ينوينه مين زميدر ا يد ملهريدگاه شهين دييدر تب يد. وينمايقلمداد م

باه  اند، تربيت و هدايت انساان و راااندن اوترين هدفي که پيامبران براي آن برانگيخته شدهاصلي

نوي و ... بنابراين، يکي از اهداف نظام ااالمي، فراهم ااختن زمينة رشد مع.جوار قرب االهي اات

پس از رايدن باه خالفات در وياعي کاه  تعالي اخالقي مردم اات؛ بدين جهت، حضرت علي

شابهات جادّي در تبياين و ترساير از ديان باراي بساياري از  مدّت کوتاهي پس از پيامبر اکرم

هاايي صاحي  هاي خود را زدودن اين شبهات و ارائه نشانايجاد شده بود، از جمله برنامه مسلمانان

 .(237 ص ،1382فرد، داند )فراهانياز دين مي

 آن را از ورا برقراري امنيت قزرار داده  شهيد ملهريدوتت اسالمي از نگاه  هدف ديگر فردفراهاني
تزر در بيش دانزد.ميهزاي تيبزرال دوتتظزر متفزاوت از امنيزت مزورد ن موضوهي و مفهومي جهت
فزدار طر هزاي تيبزرالحتّي نظام است. هاي اقتصادي، امنيت، شرط اساسي ايجاد رشد و توسعهنظام

 هزا را برقزراري امنيزت داخلزي و خزارجيدوتت، يکي از اهداف و وظايف دوتت يحدّاقل دخاتت
هاي اقتصادي جهزت هاي اساسي نظامتويتگذاري از اودر اين راستا، حفظ امنيت سرمايه .دانندمي

 شود.تممين امنيت قلمداد مي
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او،  اسزالم اسزت. بزه نظزر يگر نظام اقتصزاديهدف د استقالل اقتصادي، حفظ ملهري شهيداز نظر 
، ايزن ميزان هدف اسالم اين است که امّت اسالمي، در همة ابعاد زندگي از بيگانگزان مسزتقل باشزد. در»

 يز به طزوردهد که کشورهاي استعمارگر نيت خاص دارد و ملاتعة تاريا نشان مياستقالل اقتصادي اهمّ
 «نزداند به مقاصد سياسي ز فرهنگزي خزود در کشزورهاي ديگزر دسزت يابهمده از همين طريق توانسته

  سد:ينوينه مين زميدر ا شهيد ملهري. (238 ص ،همان)
اات کاه ذ نداشته باشد. اين هدف، هنگامي ميسّر اخواهد که غيرمسلمان بر مسلمان تسلّط و نروااالم مي

ي ماالزم ملّت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد و داتش به طرف غيرمسلمان دراز نباشاد؛ و الّاا نيازمناد

باه  که اام بردگي در کار نباشد. هر ملّتي که از لحاا  اقتصااد دااتشاات با ااارت و بردگي؛ ولو آن

 هااي ديللماااي معماولي نيساتير و بردة او اات و اعتباري باه تعارفطرف ملّت ديگر دراز باشد، اا

 .(239 ص ،همان)

 ريملهز شزهيده اسالم از ديدگااقتدار اقتصادي ديگر هدفي است که فراهاني فرد آن را به نظام اقتصادي 
 :دهدنسبت مي

ري از آن ر مرحلة بااالتکنندة ااتقالل همه جانبه براي مسلمانان اات، داين هدف افزون بر اين که تضمين

ان را باا توان با کمک به کشورهاي فقير و يعيف، زمينة آشنايي آنقرار دارد؛ زيرا در صورت تحقّق آن مي

باودن  هاي حياتبخش ااالم فراهم آورد. گرتار شهيد مطهري گر چه دربارة اقتدار نظامي اات، هدفآموزه

يشاين، بار افزون بر اين که مطالب وي در هدف پ .بات کردتوان با همان مالک اثاقتدار اقتصادي را نيز مي

وازم دفاا  لاااالم، جامعة ااالمي را به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهية . ..اين هدف نيز داللت دارد

از خود، در حدّي که دشمن هرگز خيال حمله را هام نکناد، اارارر کارده ااات. آياة واعادوا لهام 

ايان اصال  (، در واقاع بياانگر60الخيل ترهبون به عدواهلل و عدوکم )انرال:  ماااتطعتم من قوه و من رباط

 باه چيازي بينيم که در فقه ااالمي بر اااا  اانّت پياامبراجتماعي ااالمي اات. از اوي ديگر، مي

باه  نامند؛ يعني شرکت در مسابقة ااب دواني و تيار انادازيتوصيه شده اات که آن را ابق و رمايه مي

ه اصال کرد. حاال اگار باها شرکت ميارت يافتن در امور جنگي. خود پيامبر اکرم در اين مسابقهمنظور مه

ن ما و چاه بينيم يک اصل همواره نو و زنده اات؛ چه در آن زمان چه در زماواعدوا لهم... توجّه کنيم، مي

 .(240 - 239 ص ،1382فرد، آينده )فراهاني

 شمارد: بر مي نظام اسالمي ديگر هدف اقتصادي راامه رشد در اد (1382) فردفراهاني
هاي اقتصادي، تحقّق رشد و تواعة اقتصاادي باه معنااي افازايش تولياد يکي از اهداف اصلي همة نظام

رفاه عمومي و زدودن فقر از ااط  تأمين  ناخالص ملّي اات. در نظام اقتصادي ااالم نيز افزون بر اين که

رايدن به اقتادار و اااتقالل اقتصاادي نياز مساتلزم داشاتن ، شودرده ميخود از اهداف نظام شم جامعه،

نيز در قسمتي از عهدناماة خاود باه مالاک اشاتر  اقتصادي شکوفا و در حال رشد اات. حضرت علي
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شهيد مطهاري،  .آوري ماليات باشدتر از جمعبايد نگاه تو ]تالر تو[ در آباد ااختن زمين، بيش :فرمايدمي

تصادي را يکي از اصول اوّلية اقتصاد االم دانسته، جامعة داراي اقتصاد غير االم و ياعيف داشتن رشد اق

هاي اااالمي فرمايد: ازنظر ااالم، هدفبه بيمار مبتال به کم خوني تشبيه کرده اات؛ الس در ادامه مي را

گرفات، اصال تزيياد اات.... يکي از اصولي که در اقتصاد بايد درنظار تأمين  بدون اقتصاد االم غيرقابل

اات؛ يعني اقتصاد االم آن اات که جريان ثروت و منابع اوّليه باه  د[يد ]رشد تولثروت ملّي و تکثير تولي

هاي زندگي اات بيرزايد و قدرت ملّاي را نحوي باشد که بر ثروت که يگانه وايلة مادّي و پايه اي از پايه

 .(241 - 240 ص ،همان)مادّي و معنوي زندگي مضاعف کند  در تحصيل واايل

نيزز هزدف  رابرقراري هداتت فراگير در همة ابعاد آن و از جمله هزداتت اقتصزادي  (1382فرد )فراهاني
 ان،نهزايي پيزامبرضمن بحزث از هزدف  شهيد ملهري داند.مي در نظر شهيد ملهري نظام اسالميديگر 

شزود و بز ؛ ي خدا خالصه ميغايت و کمال واقعي هر موجودي، در حرکت به سو»کند که هنوان مي
ش اصزيل و که مقدّمه و وسيلة وصول به ارزهاي اجتماهي و اخالقي )از جمله هداتت( با اينوتي ارزش

 .(242 ص ،همان) «يگانة انسان يعني خداشناسي و خداپرستي است، فاقد ارزش ذاتي نيستند
مي فعّاتيت دوتزت اسزالترين هدف حضور و با تکيه بر سنت و نظر فقها اصلي( 1383) رضايي
تزرين مهم. به نظر او، (1383داند )رضايي، سازي تحقّق رشد معنوي وگسترش هداتت ميرا، زمينه
ترين هدف تشکيل دوتت و ارسال پيامبران، دهوت به سزوي خزدا و تحقّزق رشزد معنزوي و اصيل
نزا ارسزلناک اايهزا اتنبزي يزا  :فرمايدها است. خداوند در قرآن، پيامبر را متاطب قرارداده، ميانسان

. خدوانزد متعزال (46 - 45 شاهداً و مبشراً و نذيراً و داهياً اتي اهلل باذنزه و سزراجاً منيزراً )احززاا:
ملزرح نمزوده اسزت.  به صورت اهزداف مقزدّمي، اهداف ديگري را جهت تحقّق اين هدف اصيل

رهنزگ دينزي و هلزم و گسزترش ف ،اقامة هدل و رفع ظلم درجميزع جوانزب ترين اين اهداف،مهم
بزوي و ناحياي سنّت  ،اجراي حدود االهي، ايجاد امنيت در داخل و مرزهاي کشور اسالمي ،دانايي

 .(1383 ،)رضايي باشدي مياقامة شعاير دين
 ل افزرادو تکامز تقرا( را تکرار کرده و 1383) ييدگاه رضايد ،مشابه ياني( در ب1388) نسبسميعي

قدمزه مت را يزچون هزداتت و امن يز اهدافين يشمارد. ويممت اسالمي بر را به هنوان هدف غايي حکو
  د.ينمايتقرا قلمداد م ييبه هدف غا يابيدست

 يدولت اسالم ينه اهداف اقتصاديها در زمدگاهيد ياسهيمقا يبررس

يزر تزوان در قاتزب جزدول زهاي ملرح شده در زمينه اهداف اقتصادي دوتت اسالمي را ميديدگاه
 نمود: خالصه
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 : اهداف دولت ااالمي در حوزه اقتصاد از نگاه انديشمندان مسلمان2 جدول

 اهداف 
 انديشمند

تربيت نفوس، 
 تقر  و تکام 

امنيت 
 اقتصادي

عدالت اقتصادي و 
 اعتماعي

استقالل 
 اقتصادي

اقتدار 
 اقتصادي

رشد 
 اقتصادي

تکاف  
 اعتماعي

رفاه 
 عمومي

موارد 
 ديگر

 آباديگيلک حکيم
 * *  *   * * * (مام عليسيره ا(

 فردفراهاني
    * * * * * * ()ديدگاه ش يد مط ري

 سميعي نسب
)حذف در مرحله 

 ارزيابي(
* * *      * 

 ع انيان
 *  * *   *   )ديدگاه ش يد صدر(

رضايي )حذف در 
 *      * * * مرحله ارزيابي(

 حوزه و دانشگاه
  * * * *  * * 

 ميرمعبي
 * *   *    

 هادوي ت راني
  * * * *    

مجموع تعداد اهداف 
  2 1 6 3 3 8 5 4 قب  از ارزيابي

مجموع تعداد اهداف 
  2 1 6 3 3 6 3 2 بعد از ارزيابي

 هاي تحقيقمنبع: يافته

ي ن فراوانزبيشزتري هداتت اقتصادي بررسي نتاي  جدول باال حاکي از اين است که در آثار مورد بررسي،

وق از فزبيشزتر تحقيقزات امنيت اقتصادي مورد توجزه بزوده اسزت. و رشد اقتصادي آن  را دارد؛ پ  از

هزداف ااند. در اين ملاتعات قضاوت مشتصي در مزورد تززاحم رويکردي قرآني و روايي استفاده کرده

 دو پزژوهش از جزدول فزوقنشده است. با توجه به مشکل روشي دو تحقيق از تحقيقزات فزوق، ايزن 

بزه از جهزت رت ياسزتقالل اقتصزاد ي وت اقتصزاديزامننتيجه حذف اين دو ملاتعه،  . درگردديحذف م

  .کنندميك درجه تنزل يت نفوس ين رشد و تربي. همچنبود دنخواهتراز هم

ه الوه بر توجزدهد. در اين ارزيابي ه، نتاي  ارزيابي تحقيقات مورد اشاره را نشان مي5شماره  جدول

  . رابله اهداف مورد توجه قرار گرفته است به روش محققان، هناصري همچون
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 : تجزيه و تحليل ديدگاه انديشمندان مسلمان در زمينه اهداف دولت ااالمي در عرصه اقتصاد3جدول

 اهداف
 
 

 انديشمند

 )هدف غايي(
 اهداف زير

 

رابطه زير 
اهداف با 
 يکديگر

 ارزيابي نتايج

 نقد و بررسي روف دست يابي به اهداف

گيلک 
 آباديمحکي

سيره امام (
 (علي

 )رسيدن به سعادت(
عدالت، امنيت، رشد، 

 رفاه

عدالت 
 ترين هدفم م

 روف روايي

 وردماز انجا که تقريبا تمام ن ج البالغه 
دقت قرار گرفته است، تقريبا تمام 

اهداف اقتصادي دولت مورد توعه بوده 
است. در عين حال، سازوکار رفع تباحم 

 بيان شده است.
 ني فردفراها

)ديدگاه ش يد 
 مط ري(

)رسيدن به کمال و 
 قر (

عرضي زير هم
 اهداف

 روف روايي، تيليلي و عقلي
تقريبا اهداف به درستي تبيين و 

 استدالل شده اند.

 سميعي نسب

)رسيدن به کمال و 
 قر (

اقامه عدل، گسترف 
فرهنگ ديني، ايجاد 
 امنيت، اعراي حدود

عرضي زير هم
 اهداف

 روف روايي

اري از اهداف ذکر شده اقتصادي بسي
باشد، در عين حال که نبوده و عام مي
توان اهداف اقتصادي را در روايات مي

 يافت.

ع انيان)ديدگاه 
 ش يد صدر(

نياز ساختن افراد و بى
 ايجاد رفاه عمومى

عرضي زير هم
 اهداف

روف تيليلي و مبتني بر 
 تجربيات بشري

با آنکه مباحث متأ ر از فضاي فکري 
تقاب  مکاتب ليبراليستي و 

باشد، اما مطالب رو به سوسياليستي مي
 باشد.علويي مي

 رضايي

)تيقق رشد معنوي 
 انسان ها(

اقامه عدل، گسترف 
فرهنگ ديني، ايجاد 
 امنيت، اعراي حدود

عرضي زير هم
 اهداف

 روف روايي

بسياري از اهداف ذکر شده اقتصادي 
 باشد، در عين حال درنبوده و عام مي

توان اهداف اقتصادي را روايات مي
 يافت

 چند هدفي حوزه و دانشگاه
عرضي زير هم

 اهداف
 روف روايي و تيلي  عقلي

تا حدودي توانسته است مطالب را به 
 صورت منسجم بيان نمايد.

 ميرمعبي

بيشينه کردن 
هاي سرعمع لذت

دنيايي و آخرتي با 
هاي تقدم لذت

 آخرتي بر دنيوي

عرضي زير هم
 افاهد

بررسي روايي و تيلي  عقلي 
 همراه با استنادات تطبيقي

استفاده همبمان از روف روايي،تيليلي 
و عقلي در کنار استنادات از ساير 
مکاتب به قوت بيث کمک نموده 

 است.

 هادوي ت راني
عدالت اقتصادي و 
 قدرت اقتصادي

رشد و استقالل 
اقتصادي شرط 
 الزم اهداف

اف بررسي روايي و مقايسه اهد
هاي نظام

داري،کمونيستي و سرمايه
 اسالمي

بکارگيري نگاه روايي در کنار مقايسه 
تطبيقي نظام هاي اقتصادي، باعث 
 عامعيت نسبي تيلي  شده است.

 هاي تحقيقمنبع: يافته
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 نظر از سزعادت بزه هنزوان هزدف، اهداف دوتزت، صزرف3هاي مورد اشاره در جدول در بيشتر تحقيق
ون بنزدي بزراي اهزدافي همچزاند. اين بدان معنا اسزت کزه اوتويتيگر ملرح شدهغائي، در هرض يکد

اقتصزاد  معين نشده است. در ادامزه بزه مقايسزه اهزداف دوتزت در انديشزه امنيت ، ورفاه ، رشد،هداتت
ت هزداتت پردازيم. يکي از نقاط تمايز رويکزرد اسزالمي، تاکيزد بزر اهميزاسالمي و اقتصاد متعارف مي

ه بزه توجزميان اهداف دوتت است؛ هرچند که رويکرد اقتصاد متعزارف و اسزالمي از نظزر  اقتصادي در
 د.ندارهايي رشد اقتصادي و امنيت اقتصادي شباهت

 ياسالم در اقتصاد اهداف دولت

 هاي متفکزران مسزلمان در زمينزه اهزداف دوتزت در اقتصزاد اسزالمي حزاوي نکزاتفراتحليل ديزدگاه
رض هزن اهداف غائي و زير اهداف است. در بيشترآثار زير اهزداف هزم ارزشمندي همچون تفکيك ميا

 نمايد.بندي اهداف در مقام تزاحم را با ابهام مواجه مياند، که اين امر رتبهتلقي شده
 يعزياحقزاق حزق طب يبزراتالش  توانيمرا  يدوتت در اقتصاد اسالم يهدف غائ، جامع يدر نگاه

 يرگزين ديبزا هنزاو يگزاه تکامزل . از هزدفدانسزت ا حق تکامل،ياز تکامل،  يمندان جهت بهرهيآدم
، يآملز يشزود )جزوادياد ميزه يزات طبيزبزه ح يابيو دستي فه اتلهيهمچون توسعه معرفت خداوند، خل

 يهزامالکفزه اهلل همزه يخل يعنزيآن است که انسان کامزل  ي(. الزمه خالفت اته1389ان، ي؛ جهان1390
 يهزامالاش داشته باشد و در همه آن کياست، به اندازه سعه وجود مستتلف هنه را که خداوند جهان

 (. 1390، يآمل ي)جواد ، مظهر خداوند سبحان شوديوجود
ن در يزشود. اياهداف دوتت ملرح م يربنايو ز يحق تکامل به هنوان هدف غائ يکرد اسالميدر رو

 حق تکامزلشود. يد ميدوتت تاکاهداف  يربنايات به هنوان زيبر حق ح ياست که در مکاتب غرب يحات
ن يت خلقزت بشزر اسزت و بزه همزيزشود که غايممحسوا  يعيجزو حقوق طب به مفهوم مورد اشاره،

 .(1380، ي)توسل رديقرار گ يدوتت مللوا اسالمتواند در زمره اهداف يخاطر م
اص و م، خزتوان در سه سلح از اهداف هايرا م ي، اهداف دوتت در اقتصاد اسالميبندك دستهيدر 
 داد: يجا ياقتضائ

گوياي اهدافى است که دوتزت بزراي حفزظ دوتت: اين سلح از اهداف اهداف هام  ؛سلح اول
را ناديزده انگزارد؛ زيزرا اين نوع از اهزداف  تواندهيچ دوتتى نمى .باشديم هاآنخود ملزم به تممين 

بزراي شناسزايي ايزن  .شزوديمبردن فلسفه وجودى دوتزت منجزر  سؤالحذف اين اهداف، به زير 
)بزه معنزاي سزازمان اهمزال  ، حکومزتجمعيتقلمرو، دوتت يعني به تعريف هام  توانيماهداف 
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ها در اين مرحله به دنبال . بر اين اساس، دوتت(1380رجوع نمود )جهانيان،  حاکميت( و حاکميت
 باشند.تممين قلمرو، جمعيت و حکومت مي

 قلمرو اقتصاد : الگوي اهداف دولت ااالمي در4 جدول

 هدف غايي: تيقق کمال انساني
 اهداف خاص اهداف عام

 رفاه امنيت عدالت حکومت عمعيت قلمرو

 هاي تحقيقمنبع: يافته

. بزه ها از اين اهداف يکسان نيسزتاند، وتي تحليل آنها در اهداف هام مشترکهرچند همه دوتت
ز آن ها است؛ تفاسير متفزاوتي ادوتت طور نمونه، هرچند حفظ جمعيت و قلمرو، هدف هام تمامي

ه رح اسزت کزتواند متمثر از هنجارها باشد. در اين زمينه اين سوال ملزشود. اين تفاوت ميارائه مي
دف تواننزد در راسزتاي هزحفظ جمعيت و مرز سرزميني براي چه بايد دنبال شود؟ اين اهداف مي

 واالتري قرار گيرند.
 هااهداف عامي مورد توجه دولت: 1شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 

، از اسزالمى بزودن دوتزتسلح دوم؛ اهداف خاص دوتت: اين اهداف به هنوان اهداف برخواسزته 

حزذف  باشزد.آن مي تحقزق به اقتضاى اسالميت خويش به دنبال دوتت ريشه در حاکميت دارند و

هزداف در اويژگي همده  برد.ز بين مىرا ا حاکميتها، صبيه اسالمى اهتنايى به آناين اهداف يا بى

ر جامعه د واين مرحله، پايدار بودن و استمرار آن است. در دوتت اسالمي، هدف غائي تکامل افراد 

نيزز  نيزتزير اهدافي چون: هداتت، رفزاه و ام، بايد اما براي تحقق اين هدفمسير قرا اتهي است.

 تممين شود که در فرا تحليل بدان اشاره گرديد.
  

اهداف 
عام

جمعیت

قلمروحکومت
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 : اهداف خاص دولت اسالمي 2شک  

 
 
 
 
 
 
 
 

و  بزه شزرايط زمزاني اسزت. ايزن اهزداف در بستر زمان و مکان دوتتسلح سوم، اهداف منحصر بفرد 
اقتضزائي  توان به هنوان اهداف. از اين اهداف ميگردديممکاني حکومت و مقتضيات ويژه هر هصر باز 

. بزه طزور توان به هنوان مسمته خاصي از اهداف دو سلح قبل ملزرح نمزودا ميياد کرد. اهداف مزبور ر
باشند کزه محيلي از جمله اهداف ناظر به حفظ سرزمين مينمونه، حل بحران آا و يا مشکالت زيست

نيزت و ممکن است در برهه زماني خاصي برجسته شوند. همچنين تممين اجتماهي از ارکزان هزداتت، ام
ك يزشده است. با اين وجود، اين هدف ممکن است به هنوان هدف خاص دوتزت در  حتي رفاه دانسته

 برهه زماني خاص ملرح شود.
نگونزه در موارد تزاحم اهداف بايد به رابله اهداف توجه کرد. هدف غائي دوتت اسزالمي، هما

 تربيت ابناء بشر و افراد تحت حکومت خود به سوي قزرا اتهزي اسزت کزه از آن بزه که گذشت،
ين حزد در آن بيشترين افزراد بزه بزاالتر»است که  ياجامعهمند جامعه سعادت .شوديم تعبير الکم

ه هنوان ب. در اين راستا، ساير اهداف دوتت، (101 ، ص1380)ميرمعزي،  بندايدست  «کمال انساني
، در طزول تحقزق کمزال انسزاني و تکامزل جامعزه انسزانيراهبردي جهت تحقق اين هدف، يعني 

، رفاه ، يعني هداتتذکر شده براي دوتتهمده سه زير هدف  گيرند. بر اين اساس،قرار مييکديگر 
 باشند.تحقق هدف غائي تکامل مي اهبردو امنيت، ر

 يدوتزت اسزالم يبلکه هدف اصل -فه دارد ي، دوتت وظينش اسالميبر اساس بهمانگونه که گذشت 
، هزر چزه انسزان يکند که استعدادها يد و سعينماها را فراهم انسان يمعنو رشد ةنيکه زمز  ن استيهم
 ين کمزاالت معنزويمردم به بهترو ن افراد يشتريکند که ب يد کاريت برسد. دوتت بايشتر و بهتر به فعليب

د؛ همزان يآ نائلق خود يش به کمال اليار خويده شده است تا به اختين آفريهم يبرسند. اساساً انسان برا

اهداف 
خاص

عدالت

رفاهامنیت
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 يرو، وجزود دوتزت بزرانيزشزود. ازاياد ميزاز آن « قرا به خدا»ر يبا تعب يکه در فرهنگ اسالم يکمات
 ن هزدفيزتحقزق ا يبزرا يامقدمه دوتت، فيوظا ةيکند و بقيدا ميها ضرورت پرساندن انسانکمال به
ن موضزوع، يزموجزود، ا ياسيس يهاسم و فلسفهيژه سکوالريوبه ير اسالميباشد. هر چند در تفکر غيم

کمال و سزعادت  ةنيد زميوضوح ملرح کرد که دوتت بان موضوع را بهيا يشده است. فارابميفول واقع 
بزدون  يو يقزيت و سزعادت حقيزرا معتقد بود که کماالت انسان، بزدون معنويها را فراهم کند؛ زانسان
 و يمعنزو تکامزل جهزت در کزه اسزت دوتزت ةفيشود. پ  وظي، حاصل نميل اخالقيدن به فضايرس
 .(1388، يزدي)مصباح  تالش کند هاانساناهلل( ي)قرا ات يقاخالل يفضا

ز يزندر جامعزه  يگذاراسزتيس يراهبردهزا ،و تکامل افراد جامعه قرار گرفزت يحال که مالک تعات
کزه منظزور از  شزوديمملزرح  سزؤالن يزنجزا ايشتر افراد جامعه باشد. اما در ايب يدر جهت تعات ديبايم
 راد مزالککزل افز يزان ترقيا جمع ميا مالک مللق تعداد افراد است؟ آي؟ آستيچ يو تعات يترقنيشتريب

اسزت يس که پاسا به آن منجر به تفزاوت در يهضو جامعه مالک است؟ سوات نيترنييپا يا ترقياست؟ آ
 يه نحزوز مسبوق به سابقه بوده است بزين ييد رجايدر زمان دوتت شه سؤالن يخواهد شد؟ ا هايگذار
ورش گزردد کزه محزل پزر ير انتفزاهيد صرف مدارس غيا بودجه دوتت بايرح بود که آمل سؤالن يکه ا

آمزوزان، تمزام دانش يبزرا يهمزوم يهزاد صزرف آموزشيزکه بانيا ايو  باشديمزهوشان ينتبگان و ت
 ز بشود؟يآموزان کم استعداد نهرچند دانش

. بزه باشزديمالک بيان داشت که مجموع رشزد و ترقزي مز توانيمدر پاسا به طور اجماتي 
شزود، بزراي ايزن هنوان مثال وقتي براي همه افراد، يك سلح معنويات يا معلومزاتي افززوده مي

ترقي پيزدا  درجه 5ميليون انسان، هر کدام  6توان به دست آورد. مثالً اگر معلومات، رقمي را مي
يت کنزيم، ن بودجه تربشود. اما اگر ما نتبگاني را بتواهيم با هميميليون مي 30کنند، حاصل آن 

صزل درجزه رشزد کننزد، حا 2000برفرض که تعدادشان همين مقدار باشد، اما هر کدام از آنهزا 
را  ز نتبگانيابد. بنابراين، اگر با همان بودجه توانستيم تعداد برابري اضرا به شدت افزايش مي

ودجزه اسزت کزه ايزن ببا درجة باالتري از ترقي، تربيت نماييم، در اين صورت، اوتويت در اين 
ت هايي که از تربيت هموم مردم به دسزضرا ارزشصرف همان افراد نتبه شود. اما اگر حاصل

اي آمد، بيشتر باشد، در اين صورت، بايد اين بودجه صزرف آنزان گزردد. پز ، در اينجزا بزرمي
ر دايزن شزود. اتبتزه هايي است که حاصل ميبندي، آنچه مهم است ارزيابي برآيند ارزشاوتويت

و جمع دصورتي است که جمع ميان تربيت هموم مردم و نتبگان فراهم نباشد؛ واال بايد بين آن 
 .(1389)شبان نيا،  کرد
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 مقايسه اهداف دولت در اقتصاد اسالمي و متعارف

 وتزتد. اسزتآن  ياهزداف غزائ يريگياقتصاد متعارف در پو  ين تفاوت دوتت در اقتصاد اسالميترمهم
شزود. مير يسزر آخزرت تفيا در مسيدن ي،نينگاه ددر باشد. مي بشر يبال تحقق تکامل و تعاتبه دن اسالمي

 نزوع نگزاه نيزا ينزاف ينزي. هرچند کزه نگزاه دشوددنبال ميبشر  يايدنبال دنتنها سکوالر در مقابل، در 
 باشد.دنيوي مي اتيبه حق ح ينگاه صرف و غائ ياما نافباشد، نمي

 نزاظر بزهکننزد دنبزال ميکه دوتت ها در مکاتب اقتصاد متعزارف  يب اهدافغاتين نگاه، همبراساس 
 .باشزدمي بزر ههزده بزازاردر تزممين ايزن هزدف  ينقش اصلاست.  يو رشد اقتصاد يرفاه همومتممين 
کننزد. مي ترين اهزداف دوتزت قلمزدادرا مهم يهداتت و رشد اقتصادتممين ، يشمندان اقتصاد اسالمياند

 اند.براي دوتت و مردم در تحقق اين اهداف قائلآنان نقش فعاتي 
لور خزود کزه در سز يانيزنسبت به اهداف م يابزار ينگاه يذکر شده، دوتت اسالم يمبنابراساس 

در يزك ت ت و هزداتيزامن ،چون رفزاه ياهداف، دارد. مينمود يير به اهداف هام، خاص و اقتضايفوق تعب
ق حزکه همانزا  ييبه هدف غا يکيجز در رابله با نزدندارند؛  تقدم يگريچ کدام بر ديهراستا قرار دارند؛ 

 داد. تممين هدف فوق در ياقتصاد به هداتت و رشد ياساس يتوان نقشمي که. هر چندباشدمي تکامل
ع نگزاه بزه گر با توجه بزه نزويکدينسبت به  يانيشاهد رجحان اهداف ماما در نگاه اقتصاد متعارف، 

 ييگراه نفزع،بزا توجزه بزه نگزا يدر نگاه مکتب انتتاا همزومبه هنوان مثال، يم. باشمي انسان و اجتماع
در نگزاه شزود. مي فيزخود بوده و اقدامات دوتت بسته به آن تعر ي، دوتت به دنبال نفع شتصيشتص
ك و يت هزداتت و در مقابزل و در نگزاه دوتزت کالسزيزو دوتزت رفزاه شزاهد اهم يسم هلمزياتيسوس

 م.يباشمي ن موتفهيت ايشاهد هدم اهميك، نئوکالس
د در مجموع بايد بيان داشت که تفاوت جزوهري بزين اهزداف دوتزت در اقتصزاد اسزالمي و اقتصزا
متعززارف وجززود دارد و ايززن تفززاوت منجززر بززه تفززاوت در حززوزه هززاي هملکززرد و وظززايف و 

 شود.هاي آن ميگذاريسياست

 گيرينتيجه

ها در اوتويزت بنزدي و پايه تعيين کننده سازماندهي دوتتتوان به هنوان وجه تمايز انگيزه و هدف را مي
باشزد انجام وظايف دانست. در حقيقت پاسا به اين سوال که کدام يك از وظايف دوتت در اوتويت مي

باشد کزه اهزداف متصزور بزراي منوط به پاسا به اين سوال ميتت بايد کدام سياست را مقدم دارد، و دو
جوابهاي متفزاوتي بزه ايزن  اقتصادي مکاتب متتلفنظر چيست؟ هرچند مورد  دوتت در نظام اقتصادي
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ها به هنوان ابزاري جهت تممين منافع مادي افزراد تلقزي شزده و در بيشتر موارد دوتتوتي ، اندسوال داده
 .سازي منافع شتصي تاکيد شده استبر مکانيزم بازار به هنوان راهبرد بيشينه

دوتزت  ه اهدافنيش فراتحليل، به بررسي آثار نويسندگان اسالمي در زمن مقاته با استفاده از رويدر ا
ي، دوتزت دهزد کزه از منظزر انديشزمندان اسزالميق نشان ميتحق يهاافتهيم. يپرداخت يدر اقتصاد اسالم

کننزده لين اهزداف تکميزر تحقق ايجوامع بوده و دوتت در مس ياسالمي به دنبال رشد و هداتت اقتصاد
بشزر و در  حزق حيزاتتممين  دوتت در اقتصاد متعارف به دنبالتر، اما با نگاهي مبنايينقش مردم است. 

 .است اقتصاد اسالمي به دنبال حق تکامل بشر
ف يزد. در تعريزنمايرا دنبزال م ي، دوتت سه سلح اهداف هام، خزاص و اقتضزائيدر اقتصاد اسالم
باشزد. سزه مي تيزو حکومزت و حاکمت يزنمود که قلمرو، جمع ييتوان شناسامي دوتت چهار رکن را

دوتت ها نسبت به آنها اهتمزام دارنزد. امزا جززء چهزارم  يباشد که تماممي هام يجزء اول ناظر به اهداف
ز يشود و اساسزا مزامي فيل آن تعريت متمثر از نظام هنجارها بوده که اهدف خاص دوتت ذيحاکم يعني

ن سلح به حق تکامزل بزه هنزوان هزدف يدر ا يسالمباشد. تذا دوتت اي مير اسالمياز غ يدوتت اسالم
شزود. يدار، محقزق ميزمدت و پايت و رفاه به هنوان اهداف بلندهداتت، امن يسته که از مجراينگر ييغا

دهزد. مي ر خزود قزراريز تحزت تزمثيز، اهداف هزام را نييد از خاطر دور داشت که هدف غايهرچند نبا
مزدت بزه انزد و در کوتاهمتفاوتي ط زمزان و مکزانيبسته به شراز ين يا مسائل اقتضائيو  ياهداف اقتضائ

ابزد ييت ميزاوتو يهدف، ن اهدافيشوند. در صورت بروز تزاحم بيملرح م يهنوان هدف دوتت اسالم
 د.ينما ياريخود  ييهدف غاتممين  در يبتواند دوتت اسالم که

  _____________________________________________________ نوشتپي

 هشزگاه فرهنزگ واز پژو« تبيين و پزايش نظريزه دوتزت اسزالمي در هرصزه اقتصزادي»مقاته مستترج از رساته دکترا با هنوان  اين 
 باشد.انديشه اسالمي مي
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