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چكيده
تعيين اهداف دولت در اقتصاد اسالمي و رتبهبنـدي اهـداف مببـور ،تـا ير زيـادي در سياسـتگذاريهاي اقتصـادي دارد.
مکاتب مختلف اقتصادي ،ديدگاههاي متفاوتي در اين زمينه ارائه ميکنند .در اين مقاله به بررسي اهداف دولت در اقتصـاد
اسالمي و چگونگي رتبهبندي آنها ميپردازيم .اين بررسـي بـا اسـتفاده از روف فراتيليـ و بررسـي آ ـار نويسـندگان
مسلمان در اين زمينه صورت ميگيرد .بنا به فرضيه تيقيق ،عدالت و رشد اقتصادي دو هدف عمده دولت اسـالمي بـوده
که در راستاي تيقق هدف غائي دولت در کمک بـه تکامـ افـراد عامعـه در مسـير قـر ال ـي ،رتبهبنـدي ميشـوند.
يافتههاي تيقيق نشان ميدهد که عمده مکاتب اقتصادي؛ تأمين رفاه و رشد اقتصادي را به عنوان هدف اقتصـاد ترسـيم
و تأمين آن را عمدتا به مکانيبم بازار واگذار ميکنند .از منظر اقتصاددانان مسلمان ،دولت اسالمي به دنبال تـأمين عـدالت
و رشد اقتصادي عامعه بوده و در تأمين اين اهداف در کنار مردم نقش فعالي ايفا مينمايد .تأمين اهداف مببـور مقدمـهاي
براي ايفاي نقش دولت در کمک به تکام عامعه است .بر اين اساس ،در صورت بروز تباحم بين اهداف اقتصادي دولـت
اسالمي ،هدفي ترعيح مييابد که دولت را در تأمين هدف غائياف در تربيت افراد ع ت تکام و قر ال ي ياري دهد.
کليدواژهها :نظريه دولت ،دولت اسالمي ،اهداف دولت اسالمي ،اهداف دولت ،اقتصاد اسالمي ،اقتصاد متعارف
طبقهبندي. B30،P4،Q48،H79 :JEL
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مقدمه

هدف و انگيزه مفاهيمي نزديك به هم هستند و اهميت هدف از آنجاست که منجر به پيدايش انگيززه در
افراد و نهادها ميشود .در حقيقت تبيين ،تشريح و واضح نمودن هدفها ،راهکاري جهزت ايجزاد انگيززه
است .از طرف ديگر هدفها تعيين کننده وظايف و اختيارات؛ و کمال و نقز

مجموهزه ميباشزد .در

هين حال که تعيين کننده ساختار نيز ميباشد؛ چرا که ساختار هر چيزي با توجه به ايده آل ها ،هزدفها
و افقهاي پيشرو ترسيم ميشود (يوسفي ،1389 ،ص  37ز .)38
در همين راستا ،شهيد صدر بيان ميفرمايد« :محتواى باطنى انسان و جامعزه را ،اهزداف و ايزدهآلهزا
تشکيل مىدهد .ايدهآل و هدف است کزه حرکزت تزاريا را بزا اراده و انديشزه انسزان آميتتزه و آن را
هدايت و تنظيم مىکند .اين ايدهآل بزرگ و هدف نهايى است که هدفهاى کوچك را شکل مىدهزد و
مسائل جزئى و تاکتيکى از آن نشئت مىگيرد .بنابراين ،هدفها به تنهزايى سزازنده تزارياانزد و در حزدّ
خود ،زاييده بنيادى هميقتر در ژرفناى محتواى داخلى انسان ،يعنزى ايزدهآل زنزدگى او مزىباشزند .ايزن
ايدهآل در مرکز همه اين هدفهاى متوسط قرار گرفته و بازگشزت همزه هزدفهزا بزه سزوى اوسزت»
(جهانيان .)1380 ،با اين تبيين ،اين هدفها هستند که هظمت و بزرگي يك مکتب و اصزاتت و ماهيزت
آن را ميرساند و نقشي اساسي در تعيين اوتويتهاي دوتتها دارند (يوسفي ،1389 ،ص .)37
هدم تعيين هدف و تبيين صحيح آن منجر به فعاتيتها و سياستگذاري هاي نا همسزو و در نتيجزه
موجب از بين رفتن تمرکز و کم اثر شدن تالشها ميگردد .در صورتي که اگر اهداف بهصورت واضزح
تبيين شوند ،تمرکز حکومت صرفاً بر اهداف برشمرده شده قرار ميگيرد و از ورود به مسزيرهاي فرهزي
جلوگيري ميگردد (خسرو آبادي و تقوي ،1388 ،ص .)408
در اين مقاته به بررسي اهداف دوتت در اقتصاد اسالمي در مقايسه بزا اقتصزاد متعزارف ميپزردازيم.
سوال اصلي تحقيق اين است که دوتت اسالمي در هرصه اقتصاد چه اهدافي را بايد دنبال کند و در ايزن
مسير تفاوت آن با دوتت در ساير نظامهاي اقتصادي چيست .بيان اهزداف و انگيززه دخاتزت دوتزت در
اقتصاد در مکاتب متتلف ،به تمييز دوتتها ميانجامد؛ چرا که اهداف متمايز ساختار و شزکل متفزاوتي
را به دوتتها ميدهد و در اجراي سياستها و سازماندهي نحوه هملکزرد آنهزا مزوثر اسزت (هليززاده و
همکاران ،2000 ،ص .)15
پيش از بررسي مقايسهاي اهداف دوتت در اقتصاد متعارف و اسالمي ،تعيين مفهوم دوتزت و دوتزت
ديني ضروري است .بر اساس يك تعريف هام ،دوتت بيانگر جامعهاى است کزه در آن قزدرت سياسزى
واحدى تحقق يافته و نهادهايى از جمله «حکومت» براى تحقق ،حفظ و اسزتفاده مللزوا از آن قزدرت
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در جهت رساندن جامعه به خير و سعادت مورد نظر ،به وجود آمده است .دوتت و نظام کلى سياسزى ز
اجتماهى در اين مفهوم ،حاتتى ايستا و پايدار دارد؛ هزر چنزد نهادهزا و سزاختارش دسزتتوش تيييزر و
تبديل گردند .دوتت در ايزن مفهزوم هزام داراى چهزار هنصزر اساسزى :قلمزرو ،جمعيزت ،حاکميزت و
حکومت است (جهانيان .)1380 ،منظور از دوتت اسالمي نيز دوتزت برخاسزته از مبزاني ديزن اسزالم و
مبتني بر آموزههاي شيعي ميباشد.
پيشينه و روش تحقيق

در زمينه تعيين اهداف اقتصادي دوتت در رويکرد اسالمي ملاتعات پراکندهاي صورت گرفته است .از جمله
اين ملاتعات ميتوان به ملاتعه هزادوي تهرانزي ( ،)1378گيلزك حکيمآبزادي ( ،)1380جهانيزان (،)1380
ميرمعزي ( ،)1381فراهانيفرد( ،)1382رضايي ( ،)1383و سميعينسب ( )1388اشاره کرد .اين ملاتعات از
جامعيت کافي برخوردار نيست و در آن توجه زيادي به شبکه اهداف و رتبهبندي آنها نشده است.
در اين مقاته با استفاده از روش فراتحليل ،اهداف دوتت اسالمي را به هنوان يك کل منسزجم مزورد
ملاتعه قرار ميدهيم .هرچند از اين روش در برخزي از ملاتعزات اقتصزادي همچزون ملاتعزه مکنزون و
همکاران ( )1393استفاده شده است ،ملاتعهاي به اين روش در زمينه اهداف اقتصزادي دوتزت اسزالمي
صورت نگرفته است.
فراتحليل هبارت از جمعآوري يافتههاي پژوهش از ملاتعات منفرد و پراکنده به منظور ترکيزب
و يکپارچهسازي يافتههاي آن جهت استفاده هلمي و کزاربردي ميباشزد .فراتحليزل هزم ميتوانزد
ابزاري براي نقد و بررسي پژوهزشها ،گزارشها و نزقد و بررسيهاي نزويسندگاني باشزد کزه بزه
موضوع خاصي توجه داشتهاند و هم ميتواند ابزاري براي شناخت همه جانبه موضوع مورد ملاتعه
آنها باشد .فراتحليل ،تحليلِ تحليل است.ضرورت چنين ملاتعاتي ناشي از امکان استفاده از برآيند
يافتههاي پژوهزشي جزهت بزرنامهريزي و نظمدهي به جامعه است .بنزابراين ،فززراتحليل«بررسزي
اصول اساسي دانش و ملاتعات موجود»ميباشد .در اين بررسزي نتزاي تحقيقزات موجزود ،جهزت
استفاده هلمي و کزاربردي ،ترکيزب و يکپارچهسزازي ميشزوند (بيزات و همکزاران .)1391 ،ايزن
رويکرد ،امکان مقايسه نتاي تحقيقات موجود را فراهم ميآورد ،و ارائه تحليل جديد را امکانپذير
مينمايد (ايمان و خواجه نوري .)1385 ،با تجميع و تحليل حجم زيزادي از دادههزا در فراتحليزل،
امکان اهتماد به نتاي به طور قابل توجهي افزايش مييابد .از اينرو ،يافتههاي «فراتحليل» اساسيتر
از يافتههاي ملاتعات پژوهشي منفرد است (ايزانلو و حبيبي.)1390 ،
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فرا تحليل مشتمل بر سه مرحله شناسايي منابع ،ترکيب نتاي پژوهشهزاي انتتزاا شزده و مقايسزه
آنها با يکديگر و ارزشيابي نتاي ميباشد (آزادي احمدآبادي .)1392 ،بر اين اساس،در گام نتست ايزن
تحقيق ،با استفاده از روش ملاتعه کتابتانهاي ،اقدام به شناسايي مقاالت و کتبي که بزه مفهزوم و اهزداف
دوتت اسالمي پرداختند ،مينماييم .در گام بعدي با جمعبندي و ترکيب اهداف ذکر شزده بزراي دوتزت
اسالمي ،به مقايسه آنها و درج در جدوتي مشترک ميپردازيم .در نهايت نتاي مزورد تجزيزه و تحليزل و
ارزيابي قرار ميگيرد.
اهداف دولت در مکاتب اقتصادي

مکاتب اقتصادي غاتبا با اصيل دانستن جهان مادي ،حفظ و حراست از آن را هزدف اصزلي خزود قزرارد
دادهاند .اين مکاتب ،گسترش وجود مادي را به رشد اقتصادي و پيگيري نفع شتصي تحويزل ميبرنزد.
در چارچوا اين انديشه ،دوتت نيز بايد در خدمت رشد اقتصادي و تزممين منزافع شتصزي افزراد قزرار
گيرد .دوتت ،به بيان آدام اسميت،افراد و بنگاهها را جهت انجام فعاتيزت اقتصزادي و دسزتيابي بزه رشزد
اقتصادي توانمند ميسازد (النگه« »Langeو همکاران ،2005 ،ص  .)3اتبته مکاتب متتلف اقتصزادي بزه
واسله تفاوت در مباني و تجربيات پيشرويشزان ،ديزدگاههاي متفزاوتي در زمينزه اهزداف دوتزت ارائزه
نمودهاند که در ادامه به بررسي اجماتي آن ميپردازيم.
سوداگري

مکتب سوداگري يا مرکانتليسم ،يکي از مکاتبي است کزه پزيش از پيزدايش اقتصزاد کالسزيك ،ديزدگاه
مشتصي در مورد اهداف دوتت ملرح مينمود .سوداگران ،دوتت را موظف به تالش حداکثري جهزت
انباشت طال و نقره به هنوان هامل قدرت و ثروت جوامع ،ميدانسزتند .ايزن تفکزر کزه نتسزتين تزالش
نظاممند اروپاييان در تدوين و تبيين نظريه اقتصادي ميباشد ،دخاتت حداکثري دوتت در اقتصزاد جهزت
جمعآوري طال و نقره را مبناي اصلي خود ميدانسزت .آنهزا معتقزد بودنزد دوتتهزا بايزد بزه تشزويق
صادرات و کنترل واردات همت بگمارند (کزورتي «1952 ،»Curtis؛ مزدما« ،2003 ،»Medemaص 431؛
نادران ،1381 ،ص .)39طرفدران اين مکتب به پيوند دو سويه منافع ملي و منافع اقتصادي معتقد بود؛ بزه
نحوي که شرط الزم تشزکيل و تزداوم «دوتزت ملزي» را در تزراکم فلزهزاي گرانبهزا در داخزل کشزور
ميدانستند(تفضلي ،1388 ،ص  .)52آنها براي اين منظور نيروي نظزامي و دريزايي قزويي بزراي تزممين
امنيت داخلي و خارجي براي تجارت داشتند (مدما ،2003 ،ص .)431
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طبيعتگرايي

طبيعتگرايي يا فيزيوکراسي ،مکتبي است که بر مبناي همل بر طبق قانون طبيعت بنيان گزذارده شزد .در
چارچوا اين انديشه ،دوتت موظف به تبعيت از قانون طبيعزي( )Natural lawاسزت .از نگزاه طرفزدران
اين مکتب ،هامل اقتصادي به هنوان انسان اقتصادي ،به طور طبيعزي همزواره در پزي بيشزينهکردن منزافع
مادي خود ميباشد .در اين مسير ،ايجاد هرگونه محدوديت براي بشر ،مانع از گزردش آزادانزه و طبيعزي
خواستههاي انساني شده و متاتف با قانون طبيعي اسزت (مزدما ،2003 ،ص 431؛ تفضزلي ،1388 ،ص
 .)64 - 63از اينرو ،طبيعتگرايان براي دوتت نقشي حداقلي قائل بزوده و وظيفزه آن را تزالش جهزت
شناخت و حفظ قوانين طبيعي در جريان ميدانستند (نادران ،1381 ،ص .)40
سوسياليسم (کمونيسم)

دوتت در انديشه سوسياتيسم هلمي نقشي اساسزي در اقتصزاد ايفزا مينمايزد .مزديريت دوتتزي اقتصزاد،
برنامهريزي گسترده و محدوديت يا حذف ماتکيت خصوصي از اصول مهزمّ سوسياتيسزم هلمزي مزورد
قبول مارک

و پيروانش است .در يك نظام سوسياتيستي ،دوتت با برنامهريزي متمرکزز دخاتزت زيزادي

در اقتصاد دارد (رضايي ،1383 ،ص  .)41دوتت با توجه به منابع اقتصزادي جامعزه ،فرآينزد توتيزد را بزا
هدف تممين کاالها و خدمات مفيد اجتمزاهي سزازماندهي ميکنزد (موسزويان ،1381 ،ص  .)93هزدف
دوتت سوسياتيستي در همل تالش براي صنعتي شدن اقتصاد براي گذر به کمونيسم ميباشد .کمونيسزم،
واپسين مرحلة تکامل نظام اجتماهي است که در آن نابودي کامل ماتکيت خصوصي ،حذف دوتت را بزه
دنبال دارد .جامعه کمونيستي جامعهاي فوق اتعاده صنعتي و مرفه ميباشد که در آن مزردم از مسزاوات و
برابري برخوردار خواهند بود (تفضلي ،1388 ،ص .)188
کالسيکها

در مکتب کالسيك ،بازار آزاد زمينه پيگيري منافع شتصي توسط افراد و دسزتيابي بزه تعزادل همزراه بزا
کارايي را فراهم ميآورد .در اين نظام ،پيروي از نفع شتصي ،نفع جامعه را در پي دارد .ايزن ديزدگاه بزر
فروضي چون هقاليي هملکردن توتيدکنندگان و مصرفکنندگان ،رقابتيبودن بزازار ،اطالهزات کامزل و
انعلاف قيمتها استوار است .در سايه تحقق اين فروض ،ميزان کاالهزا و خزدمات توتيزدي و قيمتهزا
تحززت تززاثير مکززانيزم بززازار تعيززين ميشززود؛ و بازارهززا تسززويه شززده و در تعززادل قززرار ميگيرنززد
(اسنودن« »Snowdonو همکاران ،2005 ،ص .)38
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بر اساس اين ديدگاه ،مداخله دوتت در اقتصاد ،آزادي را محدود ميکند ،تعادل را بزه هزم ميزنزد و
کارايي را از بين ميبرد .از اينرو ،حضور حداقلي دوتت در اقتصاد تنها بايد محدود به مواردي شزود کزه
نظام بازار در آن بتش ،حضور کارا ندارد .دوتت با ايجاد شرايط براي فعاتيت بتش خصوصي ،فعاتيزت
بنگاهها را تسهيل ميکند و زمينه رشد ثروت ملي را فراهم مزيآورد (النگزه و همکزاران ،2005 ،ص 3؛
مدما ،2003 ،ص .)432
نئوکالسيکها

مکتب نئوکالسيك،تکامل يافته مکتب کالسيك است؛ با اين تفزاوت کزه طرفزدران آن ،نقشزي حزداقلي
براي دوتت قائل نيستند و دوتت را مکمل بازار در موارد شکست ميدانند .در اين مکتب ،هدف دوتزت،
بيشينهسازي رفاه کل جامعه است .دوتت در مواقعي مجاز به دخاتت است که باهث انحراف در کزارکرد
کارگزاران اقتصادي نشود .موارد شکست بازار و هدم تحقّق رقابت کامل ،مجوّز دخاتزت دوتزت اسزت.
توتيد کاالي همومي مثل نظزام حقزوقي ،دفزاع ،نظزام حمزل و نقزل ،آمزوزش و تحقيقزات ،انحصزارها،
پيامدهاي خارجي ،اطّالهات ناق

 ،و نابرابري در توزيع ،از موارد اصلي شکسزت بزازار اسزت .در ايزن

مکتب اصل بر فعّاتيت بازار است و فقط هنگام انحراف آن از کارايي در تتصي

منابع ،دوتت دخاتزت

خواهد کرد .دوتت بيشينهسازي رفاه کلّ جامعه را هدفگذاري ميکند و در جايگزاه وکيزل مزردم همزل
ميکند؛ تذا تضاد منافع با موکل پيش نميآيد (نادران ،1381 ،ص .)56 - 55
مکتب تاريخي

طرفداران مکتب تاريتي ،همانند کالسيكها ،هدف دوتت را بهبود رفاه جامعه ميدانند؛ وتي بزر خزالف
آنها مالحظات ملي و شرايط فرهنگي و اقتصادي کشزورها را مزد نظزر قزرار ميدهنزد .از نظزر مکتزب
تاريتي ،اگر دخاتت دوتت در نظر هامه مردم موجه و در فرهنگ تاريتي آنان قابل قبول بزود ،دوتتهزا
ميتوانند سياستهاي اقتصادي خود را به صورت دستوري اهمال نمايند ،تا بزه تجزارت آزاد و مزايزاي
ناشي از آن دست يابند (تفضلي ،1388 ،ص  197 - 196و .)204
کينزيها

وقوع نوسانات شديد اقتصادي و پيدايش رکود در اوايل قرن بيستم در کشزورهايي کزه بزر اسزاس
اقتصاد بازار آزاد اداره ميشدند ،زمينه پيدايش و شکلگيري مکتب کينزي را فزراهم آورد .کينزز بزا
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تمکيد بر نارساييهاي نظام بازار اين ادها را ملرح ساخت که دوتت ميتواند با مداخله در بازار اين
نارساييها را از بين ببرد و نظام اقتصادي را به سوي وضعيت بهتري از تحزا تتصزي

منزابع و

ايجاد اشتيال کامل سوق دهد (غنينژاد ،1381 ،ص  .)65در مکتب کينزي ،انگيزه دوتت از دخاتت
در اقتصاد ،اصالح ساختار بازار است .بنا به پيشنهاد کينز ،دوتت بايد از طريق اهمزال سياسزتهاي
طرف تقاضا ،اقتصاد را اداره و بر آن نظارت کنزد (شزاکري .)1384 ،هزدف آشزکار وي تعزديل و
اصالح نظام سرمايهداري است (رئي

دانا1378 ،؛ شاکري .)1384 ،تذا انگيزه دوتت از دخاتزت در

بازار در انديشه کينزي را بايد اصالح رفتار مردم در چارچوا نظام بازار و سياستهاي مربوط بزه
آن و نيز حفظ بازار دانست.
کينز از دخاتت دوتت در بازار اهداف ديگري را نيز دنبال ميکند .يکي از اين اهداف احيزاي اخزالق
است .وي با حمله به پولپرستي به هنوان هامل انهدام آرمانهاي انساني در غرا ،به دنبال حزذف بهزره
و صفر نمودن آن از طريق اتتاذ سياستهاي معيني براي نجات انسانيت است (همان ،ص .)67
دولت رفاه

طرفدران دوتت رفاه معتقدند رفع فقر و ايجاد حدّاقل زندگي براي مردم به وسيلة دوتزت ،در پرتزو
نظام جامع رفاه و تممين اجتماهي تحقّق مييابد .دوتت ،طيف گسزتردهاي از خزدمات اجتمزاهي را
براي همة افراد ارائه ميدهد؛ از اشتيال کامل حمايت ميکند و ضمن دفاع از اقتصاد بزازار ،برخزي
از صنايع کليدي ،ملّي شده يا تحت نظارت کامل دوتت قرار ميگيرد .تممين حدّاقلهاي الزم بزراي
معيشت شرافتمندانه مردم ،هلّت اساسي حضور دوتت رفاه در اقتصاد است (رضزايي .)1383 ،ايزن
نظريه بيان ميدارد که بازار کامل ،هملکردي کامل و بازار ناق

هملکردي ناق

دارد .بازار ناق

در کنار دوتت کامل ،هملکردي کامل خواهد داشزت (ميزدما ،2003 ،ص  .)440در نظريزه دوتزت
رفاه ،قلمرو حضور دوتت فراگيرتر از دوتت نئوکالسيکي و کينزي و کمتر از دوتزت سوسياتيسزتي
است (رناني ،1381 ،ص .)376
انتخاب عمومي

مکتب انتتاا همومي ،دوتت را به هنوان يك موجزود خيرخزواه و هزاري از نفزع شتصزي در نظزر
نميگيرد؛ بلکه با محور قراردادن تعقيب نفع شتصي در حوزة سياسي ،دست بزه تحليزل فرآينزدهاي
قانونگذاري و تصميمگيري دوتتمردان و تصميمگيران ميزند (اتسينا وتزابليني«Tabellini

،»Alesina,
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 .)2005داونز ،از پيشگامان نظريه انتتاا همومي ،با آسيبشناسي نظريزات متعزارف اقتصزادي در
مورد دوتت ،تصميمگيري دوتت را مبتنزي بزر انگيزههزاي خودخواهانزه ميدانزد (داونزز«،»Downs
 .)1957با اين تبيين از هملکرد دوتتمردان ،بايد ردپاي ترجيحات شتصي را در تصميمهاي آنزان
جستوجو کرد (تيتل« .)1952 ،»Littleدر اين نظريه ،دوتت موکل کارمندان خود بوده که هدفشزان
بيشينهسازي مللوبيت خودشان است .وجود دوتت در پاسا به خواسزت همزومي اسزت کزه درک
ميکنند همياري ،مزاياي گستردهاي دارد و منافع همه در رهايزت حقزوق ديگزران تحقزق مييابزد.
دوتت ،بيشينهکننده رفاه اجتماهي نيست؛ بلکه گاه به سبب بيشينهسازي منافع خود ،از منافع برخزي
گروهها حمايت ميکند (نادران ،1381 ،ص  .)57 - 56چنين دوتتي در خدمت بيشينهسازي منزافع
شتصي دوتتمردان ميباشد.
رويکرد هزينه مبادله

تصحيح هملکرد بازار و به هبارتي شکسزت بزازار از اهزداف دوتتهزا در برخزي از مکاتزب اقتصزادي
ميباشد .حال اگر دوتت اقدام به طراحي شرايلي نمايد که اين شکست اتفزاق نيفتزد ،طراحزي و ايجزاد
اين شرايط جزو اهداف دوتت ميباشد .در مکتب هزينزه مبادتزه ،دخاتزت دوتزت بزراي کزاهش هزينزة
مبادالتي به هنوان هامل شکست بازار است و اين اقدام را به هنوان ناظر بزا وضزع مقزرّرات بزر کزارکرد
هوامل اقتصادي انجام ميدهد .ازاينرو ،نهاد دوتت در کنار نهاد بنگاه و بازار مفهوم يافتزه و انزدازة بهينزة
دوتت بر حسب درجة توسعه يافتگي و کارکرد نهادهاي بنگاه و بازار بزه گونزه اي تعيزين ميشزود کزه
هزينههاي مبادالتي کلّي اقتصاد کمينه شود (رناني ،1381 ،ص .)378
بر اساس اين ديدگاه ،دوتت ميبايد در زمينة اموري چون حقوق ماتکيت ،دسزتگاه قضزايي ،امنيزت،
تعريف استانداردها ،و تممين ثبات اقتصاد مورد نياز فعّاتيت بزازار و بنگاههزا ،فعّاتيزت خزود را گسزترش
دهد .در مقابل ،فعاتيت دوتت در مواردي که جانشزين فعاتيزت بزازار ميشزود ،هماننزد توتيزد کاالهزاي
همومي قابل توتيد توسط بتش خصوصي ،بايد کاهش يابد .در اين ديزدگاه ،بزر خزالف نظريزه دوتزت
نئوکالسيکي ،دوتت با تعريف حقوق ماتکيت ميتواند بازار را نسزبت بزه کنتزرل مزوارد شکسزت بزازار
توانمند سازد (پرزورسکي« .)1993 ،»Przeworskiکوز از نظريهپردازان اين مکتب مدّهي اسزت کزه اگزر
دوتت حقوق ماتکيت را به طور شفاف تعيين وتصريح کند ،هامالن اقتصادي خواهند توانست هزر گونزه
پيامد خارجي حاصل از شکست بازار را دروني کنند و در اين صورت ،توجيزه دخاتزت دوتزت از بزين

ميرود (نادران ،1381 ،ص 58 – 57؛ رضايي.)1383 ،
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مقايسه رويکردهاي مختلف در زمينه اهداف اقتصادي دولت

درجدول ذيل ميتوان به طور خالصه اهداف دوتت در مکاتب متتلف اقتصزادي را مشزاهده نمزود .در
بيشتر اين مکاتب ،به واسله پذيرش اصاتت ماده و بيشينهسازي نفع شتصي ،دوتزت در خزدمت بهبزود
هملکرد نظام بازاري جهت تممين منافع شتصي قرار ميگيرد.
جدول :1مقايسه اهداف و انگيزههاي دولت در مکاتب اقتصادي

اهداف
مکاتب
سوداگري
طبيعتگرايي
اقتصاد کالسيک
اقتصاد نئوکالسيک
مکتب تاريخي
سوسياليسم علمي
دولت رفاه
اقتصاد کينبي
انتخا عمومي
اقتصاد هبينه مبادله
مجموع تعداد اهداف

امنيت اقتصادي

عدالت اقتصادي و اعتماعي

استقالل اقتصادي رشد اقتصادي رفاه عمومي موارد ديگر
*

*

*
*

*
*
*
*
*
*

3

3

2

*
*
*
*

*
*
*

*
*

5

6

*
*
*
*

*
*
*
7

منبع :يافتههاي تحقيق

نگاهي اجماتي به جدول فوق نشان ميدهد که در بيشتر مکاتب اقتصادي دستيابي بزه رشزد اقتصزادي و
تممين رفاه همومي از جمله اهداف دوتتها قلمداد ميشود .در اين ميان اهداف ديگري همچزون تزممين
امنيت ،استقالل و هداتت اقتصادي نيز در فهرست وظايف دوتت قرار گرفته است.
فراتحليل اهداف اقتصادي دولت در اقتصاد اسالمي

استفاده از روش فراتحليل جهت بررسي رويکرد اقتصاددانان مسلمان نسبت بزه اهزداف اقتصزادي
دوتت اسالمي نيازمند شناسايي اين رويکردهزا و بکزارگيري ايزن روش در جمعبنزدي و ارزيزابي
نظريات است .بر اين اساس ،ابتدا نظريات مربوطه را تشريح و سپ

به جمعبندي و ارزيابي آنهزا

بر اساس روش فراتحليل ميپردازيم.
نظريات محققان مسلمان در زمينه اهداف اقتصادي دولت اسالمي

در زمينه اهداف اقتصادي دوتت اسالمي ،ملاتعات پردامنهاي صورت نگرفته است .در ايزن زمينزه  8اثزر
همده پژوهشي شناسايي شد که در ادامه به تبيين آنها ميپردازيم.
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شهيد صدر ( ،1411ص  )570هدف نهايى نظام اقتصادى اسالم را بىنياز ساختن افراد و ايجاد رفزاه
همومى ميداند .به نظر ايشان ،دوتت اسالمي براي تحقق ايزن هزدف مکلزف بزه تزممين کامزل وسزايل
زندگى مردم است و ميبايد به تممين توازن اجتماهي همت گمارد(جهانيان .)1380 ،شهيد صزدر تزوازن
اجتماهى را همسنگى و تعادل افراد جامعه در سلح زندگى و نه در سلح درآمد مىداند .در نظر ايشزان،
توازن اجتماهي در نظام اسالمي در چهارچوا ارزشها و مقررات اسزالمى و حفزظ آزادى اقتصزادى و
ماتکيت خصوصى ،از دو طريق سلبى و ايجابى تممين ميشود .از نظزر سزلبي ،منزع احتکزار ،انحصزار و
تمرکز ثروت ،هدم توازن در درآمد را کاهش مىدهد .از جهت ايجابي نيز نزديك کردن سزلوح زنزدگىِ
گروههاى متتلف جامعه ،دستيابي به توازن اجتماهى را تسهيل مينمايزد .شزهيد صزدر ،تزممين رشزد و
توسعه اقتصادي در جهت منافع همومي را نيز از اهداف ديگر دوتت اسالمي ميدانزد ،هزدفي کزه مزورد
اجماع سه مکتب اقتصادي سرمايه داري ،مارکسيسم و اسالم ميباشد (همان).
نويسندگان کتاا مباني اقتصاد اسالمي مهمترين اهداف مکتب اقتصزادي اسزالم را تزممين حاکميزت
سياسي اسالم ،تحکيم ارزشهاي معنوي و اخالقي ،برپايي هداتت اجتماهي ،هزدم وابسزتگي اقتصزادي،
خودکفايي و اقتدار اقتصادي ،توسعه و رشد ،و رفاه همومي برميشمارند .از نظر آنها ،سه هزدف آخزر،
منوط به هدم آسيب به چهار هدف اول ميباشد (دفتر همکاري حوزه و دانشگاه ،1371 ،ص .)193
هادوي تهراني ( )1378هزداتت و قزدرت اقتصزادي جامعزه اسزالمي را بزه هنزوان اهزداف مکتزب
اقتصادي اسالم و دوتت اسالمي قلمداد مينمايد .به نظر ايشان ،تزممين هزداتت اقتصزادي متکزي بزر دو
هنصر رفاه همومي و تعديل ثروت است .وي تممين دو هدف رشد و استقالل اقتصادي را نيز بزه هنزوان
شرط الزم اهداف فوق بر ميشمارد (هادوي تهراني ،1378 ،ص .)83 - 55
گيلك حکيمآبادي ( )1380هدف دوتت هلوي را پيگيري سعادت افراد جامعه معرفي مينمايزد .بزه
نظر او ،هداتت بهترين بستر و مناسبترين زمينه براى تعاتى انسانها و مهمتزرين هزدف دوتزت هلزوى
است .دوتت هلوى نماينده مردم و در نتيجه خدمتگزار آنهزا بزود .در دوتزت هلزوي ،روابزط بزر اسزاس
حقوق متقابل شکل گرفته و دوتت رابله واليى با مردم داشت .دوتزت هلزوى جهزت کمزك بزه تزممين
سعادت مردم وظايفى را در دو حوزه معنوى و مادى نظير احقاق حقوق مظلومان ،مبارزه با انحرافهزا و
بدهتها و رانتها ،آموزش و تربيت ،تممين اجتماهى ،و ايجاد رفزاه و حمايزت از رشزد توتيزد توسزط
بتش خصوصى ،بر ههده گرفت .دوتت هلوى ضمن اينکه در امور دفاهى و امزور همزومى بزه ايجزاد
امنيت ،برقرارى هداتت قضايى و نظارت بر کارگزاران حکومت توجه خاص داشت ،در امزور اجتمزاهى
نيز بسيار فعال بود؛ اما در امور اقتصادى به نظارت و تنظيم بازار و حمايت از بتزش خصوصزى و رفزع
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موانع توتيد بسنده مىکرد و در نتيجه دوتتى متوسط و ظاهرا فعال ز به جهت نظارت و تنظيم بازار ز بزود
(گيلك حکيم آبادي.)1380 ،
ميرمعزي ( )1381امنيت ،هداتت و رشد اقتصادي را به هنوان اهداف نظام اقتصادي اسزالم و دوتزت
اسالمي قلمداد مينمايد (ميرمعزي ،1381 ،ص  .)99وي رشد اقتصادي را هزدفي مسزتقل و در هزرض
اهداف ديگر نميداند؛ بلکه آن را در طول دو هدف ديگر و مقدمه دستيابي به آنها ميدانزد (همزان ،ص
 .)25 - 24ميرمعزي دوتت اسالمي را دوتت مصاتح ناميده و مصلحت را معادل هرآنچه به سعادت فزرد
يا جامعه بينجامد ،ميداند .از نظزر او ،سزعادت فزرد از ديزدگاه اسزالم از طريزق بيشزينهکردن سزرجمع
تذتهاي دنيايي و آخرتي با تقدم تذتهاي آخرتي بر دنيوي حاصل ميشود (همان ،ص .)99 - 98
ميرمعزي ( )1390در تحقيقي ديگري ،هدف نهايي نظام اسالمي را تزممين سزعادت فزرد و جامعزه و
هدف غايي نظام اقتصادي اسالم را ايجزاد زمينزههاي اقتصزادي الزم بزراي تحقزق ايزن هزدف قلمزداد
مينمايد .سعادت فرد و سعادت اجتماهي وابسته به شزکلگيري زنزدگي گزوارا مبتنزي بزر پزن هنصزر
سالمت ،امنيت ،وسعت روزي ،روابط اجتماهي سزاتم و آرامزش اسزت (ميرمعززي ،1390 ،ص - 161
 .)172از نظر ميرمعزي ،اهداف اقتصادي اسالم به هنوان اهزداف ميزاني نظزام اسزالمي ،شزامل هزداتت،
امنيت و بارور کردن استعدادهاي طبيعت ميباشد (ميرمعزي ،1390 ،ص .)175
فراهانيفرد ( )1382تربيت و هدايت مردم را هدف اصلي پيامبران و معصومان از نظر شهيد ملهزري
قلمداد مينمايد .وي در تبيين ديدگاه شهيد ملهري در اين زمينه مينويسد:
اصليترين هدفي که پيامبران براي آن برانگيخته شدهاند ،تربيت و هدايت انساان و راااندن او باه
جوار قرب االهي اات ....بنابراين ،يکي از اهداف نظام ااالمي ،فراهم ااختن زمينة رشد معنوي و
تعالي اخالقي مردم اات؛ بدين جهت ،حضرت علي پس از رايدن باه خالفات در وياعي کاه
مدّت کوتاهي پس از پيامبر اکرم شابهات جادّي در تبياين و ترساير از ديان باراي بساياري از
مسلمانان ايجاد شده بود ،از جمله برنامههاي خود را زدودن اين شبهات و ارائه نشانهاايي صاحي
از دين ميداند (فراهانيفرد ،1382 ،ص .)237

فراهانيفرد هدف ديگر دوتت اسالمي از نگاه شهيد ملهري را برقراري امنيت قزرار داده و آن را از
جهت موضوهي و مفهومي متفزاوت از امنيزت مزورد نظزر دوتتهزاي تيبزرال ميدانزد .در بيشتزر
نظامهاي اقتصادي ،امنيت ،شرط اساسي ايجاد رشد و توسعه است .حتّي نظامهزاي تيبزرال طرفزدار
دخاتت حدّاقلي دوتت ،يکي از اهداف و وظايف دوتتهزا را برقزراري امنيزت داخلزي و خزارجي
ميدانند .در اين راستا ،حفظ امنيت سرمايهگذاري از اوتويتهاي اساسي نظامهاي اقتصادي جهزت
تممين امنيت قلمداد ميشود.
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از نظر شهيد ملهري ،حفظ استقالل اقتصادي هدف ديگر نظام اقتصزادي اسزالم اسزت .بزه نظزر او،
«هدف اسالم اين است که امّت اسالمي ،در همة ابعاد زندگي از بيگانگزان مسزتقل باشزد .در ايزن ميزان،
استقالل اقتصادي اهمّيت خاص دارد و ملاتعة تاريا نشان ميدهد که کشورهاي استعمارگر نيز به طزور
همده از همين طريق توانستهاند به مقاصد سياسي ز فرهنگزي خزود در کشزورهاي ديگزر دسزت يابنزد»
(همان ،ص  .)238شهيد ملهري در اين زمينه مينويسد:
ااالم ميخواهد که غيرمسلمان بر مسلمان تسلّط و نروذ نداشته باشد .اين هدف ،هنگامي ميسّر ااات کاه
ملّت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد و داتش به طرف غيرمسلمان دراز نباشاد؛ و الّاا نيازمنادي ماالزم
اات با ااارت و بردگي؛ ولو آنکه اام بردگي در کار نباشد .هر ملّتي که از لحاا اقتصااد دااتش باه
طرف ملّت ديگر دراز باشد ،ااير و بردة او اات و اعتباري باه تعارفهااي ديللماااي معماولي نيسات
(همان ،ص .)239

اقتدار اقتصادي ديگر هدفي است که فراهاني فرد آن را به نظام اقتصادي اسالم از ديدگاه شزهيد ملهزري
نسبت ميدهد:
اين هدف افزون بر اين که تضمينکنندة ااتقالل همه جانبه براي مسلمانان اات ،در مرحلة بااالتري از آن
قرار دارد؛ زيرا در صورت تحقّق آن ميتوان با کمک به کشورهاي فقير و يعيف ،زمينة آشنايي آنان را باا
آموزههاي حياتبخش ااالم فراهم آورد .گرتار شهيد مطهري گر چه دربارة اقتدار نظامي اات ،هدف باودن
اقتدار اقتصادي را نيز ميتوان با همان مالک اثبات کرد .افزون بر اين که مطالب وي در هدف پيشاين ،بار
اين هدف نيز داللت دارد ...ااالم ،جامعة ااالمي را به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهية لاوازم دفاا
از خود ،در حدّي که دشمن هرگز خيال حمله را هام نکناد ،اارارر کارده ااات .آياة واعادوا لهام
ماااتطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدواهلل و عدوکم (انرال ،)60 :در واقاع بياانگر ايان اصال
اجتماعي ااالمي اات .از اوي ديگر ،ميبينيم که در فقه ااالمي بر اااا

اانّت پياامبر باه چيازي

توصيه شده اات که آن را ابق و رمايه مينامند؛ يعني شرکت در مسابقة ااب دواني و تيار انادازي باه
منظور مهارت يافتن در امور جنگي .خود پيامبر اکرم در اين مسابقهها شرکت ميکرد .حاال اگار باه اصال
واعدوا لهم ...توجّه کنيم ،ميبينيم يک اصل همواره نو و زنده اات؛ چه در آن زمان چه در زمان ما و چاه
آينده (فراهانيفرد ،1382 ،ص .)240 - 239

فراهانيفرد ( )1382در ادامه رشد اقتصادي را هدف ديگر نظام اسالمي بر ميشمارد:
يکي از اهداف اصلي همة نظامهاي اقتصادي ،تحقّق رشد و تواعة اقتصاادي باه معنااي افازايش تولياد
ناخالص ملّي اات .در نظام اقتصادي ااالم نيز افزون بر اين که تأمين رفاه عمومي و زدودن فقر از ااط
جامعه ،خود از اهداف نظام شمرده ميشود ،رايدن به اقتادار و اااتقالل اقتصاادي نياز مساتلزم داشاتن
اقتصادي شکوفا و در حال رشد اات .حضرت علي نيز در قسمتي از عهدناماة خاود باه مالاک اشاتر
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ميفرمايد :بايد نگاه تو [تالر تو] در آباد ااختن زمين ،بيشتر از جمعآوري ماليات باشد .شهيد مطهاري،
داشتن رشد اقتصادي را يکي از اصول اوّلية اقتصاد االم دانسته ،جامعة داراي اقتصاد غير االم و ياعيف
را به بيمار مبتال به کم خوني تشبيه کرده اات؛ الس در ادامه ميفرمايد :ازنظر ااالم ،هدفهاي اااالمي
بدون اقتصاد االم غيرقابل تأمين اات ....يکي از اصولي که در اقتصاد بايد درنظار گرفات ،اصال تزيياد
ثروت ملّي و تکثير توليد [رشد توليد] اات؛ يعني اقتصاد االم آن اات که جريان ثروت و منابع اوّليه باه
نحوي باشد که بر ثروت که يگانه وايلة مادّي و پايه اي از پايههاي زندگي اات بيرزايد و قدرت ملّاي را
در تحصيل واايل مادّي و معنوي زندگي مضاعف کند (همان ،ص .)241 - 240

فراهانيفرد ( )1382برقراري هداتت فراگير در همة ابعاد آن و از جمله هزداتت اقتصزادي را نيزز هزدف
ديگر نظام اسالمي در نظر شهيد ملهري ميداند .شهيد ملهري ضمن بحزث از هزدف نهزايي پيزامبران،
هنوان ميکند که «غايت و کمال واقعي هر موجودي ،در حرکت به سوي خدا خالصه ميشزود و بز ؛
وتي ارزشهاي اجتماهي و اخالقي (از جمله هداتت) با اينکه مقدّمه و وسيلة وصول به ارزش اصزيل و
يگانة انسان يعني خداشناسي و خداپرستي است ،فاقد ارزش ذاتي نيستند» (همان ،ص .)242
رضايي ( )1383با تکيه بر سنت و نظر فقها اصليترين هدف حضور و فعّاتيت دوتزت اسزالمي
را ،زمينهسازي تحقّق رشد معنوي وگسترش هداتت ميداند (رضايي .)1383 ،به نظر او ،مهمتزرين
و اصيلترين هدف تشکيل دوتت و ارسال پيامبران ،دهوت به سزوي خزدا و تحقّزق رشزد معنزوي
انسانها است .خداوند در قرآن ،پيامبر را متاطب قرارداده ،ميفرمايد :يزا ايهزا اتنبزي انزا ارسزلناک
شاهداً و مبشراً و نذيراً و داهياً اتي اهلل باذنزه و سزراجاً منيزراً (احززاا .)46 - 45 :خدوانزد متعزال
جهت تحقّق اين هدف اصيل ،اهداف ديگري را به صورت اهزداف مقزدّمي ملزرح نمزوده اسزت.
مهمترين اين اهداف ،اقامة هدل و رفع ظلم درجميزع جوانزب ،گسزترش فرهنزگ دينزي و هلزم و
دانايي ،ايجاد امنيت در داخل و مرزهاي کشور اسالمي ،اجراي حدود االهي ،احياي سنّت نبزوي و
اقامة شعاير ديني ميباشد (رضايي.)1383 ،
سميعينسب ( )1388در بياني مشابه ،ديدگاه رضايي ( )1383را تکرار کرده و تقرا و تکامزل افزراد
را به هنوان هدف غايي حکومت اسالمي بر ميشمارد .وي نيز اهدافي چون هزداتت و امنيزت را مقدمزه
دستيابي به هدف غايي تقرا قلمداد مينمايد.
بررسي مقايسهاي ديدگاهها در زمينه اهداف اقتصادي دولت اسالمي

ديدگاههاي ملرح شده در زمينه اهداف اقتصادي دوتت اسالمي را ميتزوان در قاتزب جزدول زيزر
خالصه نمود:
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جدول  :2اهداف دولت ااالمي در حوزه اقتصاد از نگاه انديشمندان مسلمان

اهداف تربيت نفوس،
انديشمند
تقر و تکام
گيلک حکيمآبادي
*
)سيره امام علي)

امنيت عدالت اقتصادي و استقالل
اقتصادي
اعتماعي
اقتصادي
*

*

فراهانيفرد
(ديدگاه ش يد مط ري)
سميعي نسب
(حذف در مرحله
ارزيابي)
ع انيان
(ديدگاه ش يد صدر)

*

*

*

*

*

*

رضايي (حذف در
مرحله ارزيابي)

*

*

رفاه موارد
تکاف
رشد
اقتدار
اقتصادي اقتصادي اعتماعي عمومي ديگر
*

*

*

ميرمعبي
هادوي ت راني

*

*

*

*
*

*

*
*

*

حوزه و دانشگاه

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

مجموع تعداد اهداف
قب از ارزيابي

4

5

8

3

3

6

1

2

مجموع تعداد اهداف
بعد از ارزيابي

2

3

6

3

3

6

1

2

منبع :يافتههاي تحقيق

بررسي نتاي جدول باال حاکي از اين است که در آثار مورد بررسي ،هداتت اقتصادي بيشزترين فراوانزي
را دارد؛ پ

از آن رشد اقتصادي و امنيت اقتصادي مورد توجزه بزوده اسزت .بيشزتر تحقيقزات فزوق از

رويکردي قرآني و روايي استفاده کردهاند .در اين ملاتعات قضاوت مشتصي در مزورد تززاحم اهزداف
نشده است .با توجه به مشکل روشي دو تحقيق از تحقيقزات فزوق ،ايزن دو پزژوهش از جزدول فزوق
حذف ميگردد .در نتيجه حذف اين دو ملاتعه ،امنيزت اقتصزادي و اسزتقالل اقتصزادي از جهزت رتبزه
همتراز خواهند بود .همچنين رشد و تربيت نفوس يك درجه تنزل ميکنند.
جدول شماره  ،5نتاي ارزيابي تحقيقات مورد اشاره را نشان ميدهد .در اين ارزيابي هالوه بر توجزه
به روش محققان ،هناصري همچون رابله اهداف مورد توجه قرار گرفته است.
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جدول :3تجزيه و تحليل ديدگاه انديشمندان مسلمان در زمينه اهداف دولت ااالمي در عرصه اقتصاد

اهداف

(هدف غايي)
زير اهداف

انديشمند

رابطه زير
اهداف با
يکديگر

گيلک
حکيمآبادي
)سيره امام
علي)

(رسيدن به سعادت)
عدالت ،امنيت ،رشد،
رفاه

عدالت
م مترين هدف

فراهاني فرد
(ديدگاه ش يد
مط ري)

(رسيدن به کمال و
قر )

همعرضي زير
اهداف

سميعي نسب

ارزيابي نتايج
روف دست يابي به اهداف

نقد و بررسي

روف روايي

از انجا که تقريبا تمام ن ج البالغه مورد
دقت قرار گرفته است ،تقريبا تمام
اهداف اقتصادي دولت مورد توعه بوده
است .در عين حال ،سازوکار رفع تباحم
بيان شده است.

روف روايي ،تيليلي و عقلي

تقريبا اهداف به درستي تبيين و
استدالل شده اند.

(رسيدن به کمال و
قر )
اقامه عدل ،گسترف
فرهنگ ديني ،ايجاد
امنيت ،اعراي حدود

همعرضي زير
اهداف

روف روايي

بسياري از اهداف ذکر شده اقتصادي
نبوده و عام ميباشد ،در عين حال که
در روايات ميتوان اهداف اقتصادي را
يافت.

ع انيان(ديدگاه
ش يد صدر)

بىنياز ساختن افراد و
ايجاد رفاه عمومى

همعرضي زير
اهداف

روف تيليلي و مبتني بر
تجربيات بشري

با آنکه مباحث متأ ر از فضاي فکري
تقاب مکاتب ليبراليستي و
سوسياليستي ميباشد ،اما مطالب رو به
علويي ميباشد.

رضايي

(تيقق رشد معنوي
انسان ها)
اقامه عدل ،گسترف
فرهنگ ديني ،ايجاد
امنيت ،اعراي حدود

همعرضي زير
اهداف

روف روايي

بسياري از اهداف ذکر شده اقتصادي
نبوده و عام ميباشد ،در عين حال در
روايات ميتوان اهداف اقتصادي را
يافت

حوزه و دانشگاه

چند هدفي

همعرضي زير
اهداف

روف روايي و تيلي عقلي

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

ميرمعبي

بيشينه کردن
سرعمع لذتهاي
دنيايي و آخرتي با
تقدم لذتهاي
آخرتي بر دنيوي

همعرضي زير
اهداف

هادوي ت راني

عدالت اقتصادي و
قدرت اقتصادي

بررسي روايي و تيلي عقلي
همراه با استنادات تطبيقي

بررسي روايي و مقايسه اهداف
رشد و استقالل
نظامهاي
اقتصادي شرط
سرمايهداري،کمونيستي و
الزم اهداف
اسالمي
منبع :يافتههاي تحقيق

استفاده همبمان از روف روايي،تيليلي
و عقلي در کنار استنادات از ساير
مکاتب به قوت بيث کمک نموده
است.
بکارگيري نگاه روايي در کنار مقايسه
تطبيقي نظام هاي اقتصادي ،باعث
عامعيت نسبي تيلي شده است.
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در بيشتر تحقيقهاي مورد اشاره در جدول  ،3اهداف دوتزت ،صزرفنظر از سزعادت بزه هنزوان هزدف
غائي ،در هرض يکديگر ملرح شدهاند .اين بدان معنا اسزت کزه اوتويتبنزدي بزراي اهزدافي همچزون
هداتت ،رشد ،رفاه ،و امنيت معين نشده است .در ادامزه بزه مقايسزه اهزداف دوتزت در انديشزه اقتصزاد
اسالمي و اقتصاد متعارف ميپردازيم .يکي از نقاط تمايز رويکزرد اسزالمي ،تاکيزد بزر اهميزت هزداتت
اقتصادي در ميان اهداف دوتت است؛ هرچند که رويکرد اقتصاد متعزارف و اسزالمي از نظزر توجزه بزه
رشد اقتصادي و امنيت اقتصادي شباهتهايي دارند.
اهداف دولت در اقتصاد اسالمي

فراتحليل ديزدگاههاي متفکزران مسزلمان در زمينزه اهزداف دوتزت در اقتصزاد اسزالمي حزاوي نکزات
ارزشمندي همچون تفکيك ميان اهداف غائي و زير اهداف است .در بيشترآثار زير اهزداف هزم هزرض
تلقي شدهاند ،که اين امر رتبهبندي اهداف در مقام تزاحم را با ابهام مواجه مينمايد.
در نگاهي جامع ،هدف غائي دوتت در اقتصاد اسالمي را ميتوان تالش بزراي احقزاق حزق طبيعزي
آدميان جهت بهرهمندي از تکامل ،يا حق تکامل ،دانسزت .از هزدف تکامزل گزاهي بزا هنزاوين ديگزري
همچون توسعه معرفت خداوند ،خليفه اتلهي و دستيابي بزه حيزات طبيزه يزاد ميشزود (جزوادي آملزي،
1390؛ جهانيان .)1389 ،الزمه خالفت اتهي آن است که انسان کامزل يعنزي خليفزه اهلل همزه کمالهزاي
مستتلف هنه را که خداوند جهان است ،به اندازه سعه وجودياش داشته باشد و در همه آن کمالهزاي
وجودي ،مظهر خداوند سبحان شود (جوادي آملي.)1390 ،
در رويکرد اسالمي حق تکامل به هنوان هدف غائي و زيربناي اهداف دوتت ملرح ميشود .ايزن در
حاتي است که در مکاتب غربي بر حق حيات به هنوان زيربناي اهداف دوتت تاکيد ميشود .حق تکامزل
به مفهوم مورد اشاره ،جزو حقوق طبيعي محسوا ميشود که غايزت خلقزت بشزر اسزت و بزه همزين
خاطر ميتواند در زمره اهداف دوتت مللوا اسالمي قرار گيرد (توسلي.)1380 ،
در يك دستهبندي ،اهداف دوتت در اقتصاد اسالمي را ميتوان در سه سلح از اهداف هام ،خزاص و
اقتضائي جاي داد:
سلح اول؛ اهداف هام دوتت :اين سلح از اهداف گوياي اهدافى است که دوتزت بزراي حفزظ
خود ملزم به تممين آنها ميباشد .هيچ دوتتى نمىتواند اين نوع از اهزداف را ناديزده انگزارد؛ زيزرا
حذف اين اهداف ،به زير سؤال بردن فلسفه وجودى دوتزت منجزر ميشزود .بزراي شناسزايي ايزن
اهداف ميتوان به تعريف هام دوتت يعني قلمرو ،جمعيت ،حکومزت (بزه معنزاي سزازمان اهمزال
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حاکميت) و حاکميت رجوع نمود (جهانيان .)1380 ،بر اين اساس ،دوتتها در اين مرحله به دنبال
تممين قلمرو ،جمعيت و حکومت ميباشند.

جدول  :4الگوي اهداف دولت ااالمي در قلمرو اقتصاد

هدف غايي :تيقق کمال انساني
قلمرو

اهداف عام
عمعيت

حکومت

اهداف خاص
امنيت

عدالت

رفاه

منبع :يافتههاي تحقيق

هرچند همه دوتتها در اهداف هام مشترکاند ،وتي تحليل آنها از اين اهداف يکسان نيسزت .بزه
طور نمونه ،هرچند حفظ جمعيت و قلمرو ،هدف هام تمامي دوتتها است؛ تفاسير متفزاوتي از آن
ارائه ميشود .اين تفاوت ميتواند متمثر از هنجارها باشد .در اين زمينه اين سوال ملزرح اسزت کزه
حفظ جمعيت و مرز سرزميني براي چه بايد دنبال شود؟ اين اهداف ميتواننزد در راسزتاي هزدف
واالتري قرار گيرند.

شکل  :1اهداف عامي مورد توجه دولتها

جمعیت

حکومت

اهداف
عام

قلمرو

سلح دوم؛ اهداف خاص دوتت :اين اهداف به هنوان اهداف برخواسزته از اسزالمى بزودن دوتزت،
ريشه در حاکميت دارند و دوتت به اقتضاى اسالميت خويش به دنبال تحقزق آن ميباشزد .حزذف
اين اهداف يا بىاهتنايى به آنها ،صبيه اسالمى حاکميت را از بين مىبرد .ويژگي همده اهزداف در
اين مرحله ،پايدار بودن و استمرار آن است .در دوتت اسالمي ،هدف غائي تکامل افراد و جامعه در
مسير قرا اتهي است.اما براي تحقق اين هدف ،بايد زير اهدافي چون :هداتت ،رفزاه و امنيزت نيزز
تممين شود که در فرا تحليل بدان اشاره گرديد.
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شک  : 2اهداف خاص دولت اسالمي

عدالت

امنیت

اهداف
خاص

رفاه

سلح سوم ،اهداف منحصر بفرد دوتت در بستر زمان و مکان اسزت .ايزن اهزداف بزه شزرايط زمزاني و
مکاني حکومت و مقتضيات ويژه هر هصر باز ميگردد .از اين اهداف ميتوان به هنوان اهداف اقتضزائي
ياد کرد .اهداف مزبور را ميتوان به هنوان مسمته خاصي از اهداف دو سلح قبل ملزرح نمزود .بزه طزور
نمونه ،حل بحران آا و يا مشکالت زيستمحيلي از جمله اهداف ناظر به حفظ سرزمين ميباشند کزه
ممکن است در برهه زماني خاصي برجسته شوند .همچنين تممين اجتماهي از ارکزان هزداتت ،امنيزت و
حتي رفاه دانسته شده است .با اين وجود ،اين هدف ممکن است به هنوان هدف خاص دوتزت در يزك
برهه زماني خاص ملرح شود.
در موارد تزاحم اهداف بايد به رابله اهداف توجه کرد .هدف غائي دوتت اسزالمي ،همانگونزه
که گذشت ،تربيت ابناء بشر و افراد تحت حکومت خود به سوي قزرا اتهزي اسزت کزه از آن بزه
کمال تعبير ميشود .جامعه سعادتمند جامعهاي است که «در آن بيشترين افزراد بزه بزاالترين حزد
کمال انساني» دست يابند (ميرمعزي ،1380 ،ص  .)101در اين راستا ،ساير اهداف دوتت ،به هنوان
راهبردي جهت تحقق اين هدف ،يعني تحقزق کمزال انسزاني و تکامزل جامعزه انسزاني ،در طزول
يکديگر قرار ميگيرند .بر اين اساس ،سه زير هدف همده ذکر شده براي دوتت ،يعني هداتت ،رفاه
و امنيت ،راهبرد تحقق هدف غائي تکامل ميباشند.
همانگونه که گذشت بر اساس بينش اسالمي ،دوتت وظيفه دارد  -بلکه هدف اصلي دوتزت اسزالمي
همين است ز که زمينة رشد معنوي انسانها را فراهم نمايد و سعي کند که استعدادهاي انسزان ،هزر چزه
بيشتر و بهتر به فعليت برسد .دوتت بايد کاري کند که بيشترين افراد و مردم به بهترين کمزاالت معنزوي
برسند .اساساً انسان براي همين آفريده شده است تا به اختيار خويش به کمال اليق خود نائل آيد؛ همزان
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کماتي که در فرهنگ اسالمي با تعبير «قرا به خدا» از آن يزاد ميشزود .ازايزنرو ،وجزود دوتزت بزراي
بهکمال رساندن انسانها ضرورت پيدا ميکند و بقية وظايف دوتت ،مقدمهاي بزراي تحقزق ايزن هزدف
ميباشد .هر چند در تفکر غير اسالمي بهويژه سکوالريسم و فلسفههاي سياسي موجزود ،ايزن موضزوع،
ميفول واقع شده است .فارابي اين موضوع را بهوضوح ملرح کرد که دوتت بايد زمينة کمال و سزعادت
انسانها را فراهم کند؛ زيرا معتقد بود که کماالت انسان ،بزدون معنويزت و سزعادت حقيقزي وي بزدون
رسيدن به فضايل اخالقي ،حاصل نميشود .پ

وظيفة دوتزت اسزت کزه در جهزت تکامزل معنزوي و

فضايل اخالقي (قرا اتياهلل) انسانها تالش کند (مصباح يزدي.)1388 ،
حال که مالک تعاتي و تکامل افراد جامعه قرار گرفزت ،راهبردهزاي سياسزتگذاري در جامعزه نيزز
ميبايد در جهت تعاتي بيشتر افراد جامعه باشد .اما در اينجزا ايزن سزؤال ملزرح ميشزود کزه منظزور از
بيشترينترقي و تعاتي چيست؟ آيا مالک مللق تعداد افراد است؟ آيا جمع ميزان ترقي کزل افزراد مزالک
است؟ آيا ترقي پايينترين هضو جامعه مالک است؟ سواتي که پاسا به آن منجر به تفزاوت در سياسزت
گذاريها خواهد شد؟ اين سؤال در زمان دوتت شهيد رجايي نيز مسبوق به سابقه بوده است بزه نحزوي
که اين سؤال ملرح بود که آيا بودجه دوتت بايد صرف مدارس غير انتفزاهي گزردد کزه محزل پزرورش
نتبگان و تيزهوشان ميباشد و يا اينکه بايزد صزرف آموزشهزاي همزومي بزراي تمزام دانشآمزوزان،
هرچند دانشآموزان کم استعداد نيز بشود؟
در پاسا به طور اجماتي ميتوان بيان داشت که مجموع رشزد و ترقزي مزالک ميباشزد .بزه
هنوان مثال وقتي براي همه افراد ،يك سلح معنويات يا معلومزاتي افززوده مي شزود ،بزراي ايزن
معلومات ،رقمي را مي توان به دست آورد .مثالً اگر  6ميليون انسان ،هر کدام  5درجه ترقي پيزدا
کنند ،حاصل آن  30ميليون مي شود .اما اگر ما نتبگاني را بتواهيم با همين بودجه تربيت کنزيم،
برفرض که تعدادشان همين مقدار باشد ،اما هر کدام از آنهزا  2000درجزه رشزد کننزد ،حاصزل
ضرا به شدت افزايش مي يابد .بنابراين ،اگر با همان بودجه توانستيم تعداد برابري از نتبگان را
با درجة باالتري از ترقي ،تربيت نماييم ،در اين صورت ،اوتويت در اين اسزت کزه ايزن بودجزه
صرف همان افراد نتبه شود .اما اگر حاصلضرا ارزش هايي که از تربيت هموم مردم به دسزت
مي آمد ،بيشتر باشد ،در اين صورت ،بايد اين بودجه صزرف آنزان گزردد .پز  ،در اينجزا بزراي
اوتويت بندي ،آنچه مهم است ارزيابي برآيند ارزش هايي است که حاصل ميشزود .اتبتزه ايزن در
صورتي است که جمع ميان تربيت هموم مردم و نتبگان فراهم نباشد؛ واال بايد بين آن دو جمع
کرد (شبان نيا.)1389 ،
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مقايسه اهداف دولت در اقتصاد اسالمي و متعارف

مهمترين تفاوت دوتت در اقتصاد اسالمي و اقتصاد متعارف در پيگيري اهزداف غزائي آن اسزت .دوتزت
اسالمي به دنبال تحقق تکامل و تعاتي بشر ميباشد .در نگاه ديني ،دنيا در مسير آخزرت تفسزير ميشزود.
در مقابل ،در سکوالر تنها دنبال دنياي بشر دنبال ميشود .هرچند کزه نگزاه دينزي نزافي ايزن نزوع نگزاه
نميباشد ،اما نافي نگاه صرف و غائي به حق حيات دنيوي ميباشد.
براساس همين نگاه ،غاتب اهدافي که دوتت ها در مکاتب اقتصاد متعزارف دنبزال ميکننزد نزاظر بزه
تممين رفاه همومي و رشد اقتصادي است .نقش اصلي در تزممين ايزن هزدف بزر ههزده بزازار ميباشزد.
انديشمندان اقتصاد اسالمي ،تممين هداتت و رشد اقتصادي را مهمترين اهزداف دوتزت قلمزداد ميکننزد.
آنان نقش فعاتي براي دوتت و مردم در تحقق اين اهداف قائلاند.
براساس مبناي ذکر شده ،دوتت اسالمي نگاهي ابزاري نسبت به اهداف ميزاني خزود کزه در سزلور
فوق تعبير به اهداف هام ،خاص و اقتضايي نموديم ،دارد .اهدافي چون رفزاه ،امنيزت و هزداتت در يزك
راستا قرار دارند؛ هيچ کدام بر ديگري تقدم ندارند؛ جز در رابله با نزديکي به هدف غايي که همانزا حزق
تکامل ميباشد .هر چندکه ميتوان نقشي اساسي به هداتت و رشد اقتصادي در تممين هدف فوق داد.
اما در نگاه اقتصاد متعارف ،شاهد رجحان اهداف مياني نسبت به يکديگر با توجه بزه نزوع نگزاه بزه
انسان و اجتماع ميباشيم .به هنوان مثال ،در نگاه مکتب انتتاا همزومي ،بزا توجزه بزه نگزاه نفزعگرايي
شتصي ،دوتت به دنبال نفع شتصي خود بوده و اقدامات دوتت بسته به آن تعريزف ميشزود .در نگزاه
سوسياتيسم هلمزي و دوتزت رفزاه شزاهد اهميزت هزداتت و در مقابزل و در نگزاه دوتزت کالسزيك و
نئوکالسيك ،شاهد هدم اهميت اين موتفه ميباشيم.
در مجموع بايد بيان داشت که تفاوت جزوهري بزين اهزداف دوتزت در اقتصزاد اسزالمي و اقتصزاد
متعززارف وجززود دارد و ايززن تفززاوت منجززر بززه تفززاوت در حززوزه هززاي هملکززرد و وظززايف و
سياستگذاريهاي آن ميشود.
نتيجهگيري

انگيزه و هدف را ميتوان به هنوان وجه تمايز و پايه تعيين کننده سازماندهي دوتتها در اوتويزت بنزدي
انجام وظايف دانست .در حقيقت پاسا به اين سوال که کدام يك از وظايف دوتت در اوتويت ميباشزد
و دوتت بايد کدام سياست را مقدم دارد ،منوط به پاسا به اين سوال ميباشد کزه اهزداف متصزور بزراي
دوتت در نظام اقتصادي مورد نظر چيست؟ هرچند مکاتب متتلف اقتصادي جوابهاي متفزاوتي بزه ايزن
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سوال دادهاند ،وتي در بيشتر موارد دوتتها به هنوان ابزاري جهت تممين منافع مادي افزراد تلقزي شزده و
بر مکانيزم بازار به هنوان راهبرد بيشينهسازي منافع شتصي تاکيد شده است.
در اين مقاته با استفاده از روش فراتحليل ،به بررسي آثار نويسندگان اسالمي در زمينه اهداف دوتزت
در اقتصاد اسالمي پرداختيم .يافتههاي تحقيق نشان ميدهزد کزه از منظزر انديشزمندان اسزالمي ،دوتزت
اسالمي به دنبال رشد و هداتت اقتصادي جوامع بوده و دوتت در مسير تحقق ايزن اهزداف تکميلکننزده
نقش مردم است .اما با نگاهي مبناييتر ،دوتت در اقتصاد متعارف به دنبال تممين حزق حيزات بشزر و در
اقتصاد اسالمي به دنبال حق تکامل بشر است.
در اقتصاد اسالمي ،دوتت سه سلح اهداف هام ،خزاص و اقتضزائي را دنبزال مينمايزد .در تعريزف
دوتت چهار رکن را ميتوان شناسايي نمود که قلمرو ،جمعيزت و حکومزت و حاکميزت ميباشزد .سزه
جزء اول ناظر به اهدافي هام ميباشد که تمامي دوتت ها نسبت به آنها اهتمزام دارنزد .امزا جززء چهزارم
يعني حاکميت متمثر از نظام هنجارها بوده که اهدف خاص دوتت ذيل آن تعريف ميشود و اساسزا مزايز
دوتت اسالمي از غير اسالمي ميباشد .تذا دوتت اسالمي در اين سلح به حق تکامزل بزه هنزوان هزدف
غايي نگريسته که از مجراي هداتت ،امنيت و رفاه به هنوان اهداف بلندمدت و پايزدار ،محقزق ميشزود.
هرچند نبايد از خاطر دور داشت که هدف غايي ،اهداف هزام را نيزز تحزت تزمثير خزود قزرار ميدهزد.
اهداف اقتضائي و يا مسائل اقتضائي نيز بسته به شرايط زمزان و مکزاني متفاوتانزد و در کوتاهمزدت بزه
هنوان هدف دوتت اسالمي ملرح ميشوند .در صورت بروز تزاحم بين اهداف ،هدفي اوتويزت مييابزد
که بتواند دوتت اسالمي در تممين هدف غايي خود ياري نمايد.
پينوشت _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 اين مقاته مستترج از رساته دکترا با هنوان «تبيين و پزايش نظريزه دوتزت اسزالمي در هرصزه اقتصزادي» از پژوهشزگاه فرهنزگ و
انديشه اسالمي ميباشد.
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