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  دولت اسالمی
  توسعه اسالمی/ پیش شرط اقتصاد اسالمی 
  1محسن خلیلی

  

 
  :چکیده

ننـد و  مظهر جنبه الهـی انسـان مـی دا    گروهی آن را .ی مقدس هم ستوده است و هم منفوربتدولت چون 

دستگاه سـرکوبی اسـت ناشـی از     براي گروهی دیگر، گرامی اش می دارند؛ همچون درمان هر بدي و عیبی،

 دولـت بـا  .بینوایی انسان با آن مبارزه کـرد  اراده ها به آن که باید به عنوان مسئول اصلی بردگی و واگذاري

این هسته اصلی حیات سیاسی نـوین  .متناقض می نماید دست کم، ري هاي تندي که خود بر می انگیزد،داو

  . )1 :1386، اوزر(نیست که بتوان به حذف آن نظر داد عضو ساده زایدي  مسلماً

اجـراي سیاسـت  اطـالق شـده     / وم دولت در علوم سیاسـی،به مجموعـه اي از نهادهـا بـراي ایجـاد      مفه

است؛داراي سطحی باال از نهادینگی است و کاربرد انحصـاري زور مشـروع را در سـرزمینی مشـخص در     

ا مـی  اجر/ نهادهایی است که قوانین را براي جامعه،وضع / دولت،در تعریفی دیگر،مجموعه افراد.چنته دارد

کنند؛اقتدار فراگیر دارد،عضویت در آن غیرارادي است،مقررات آمرانه را اعمـال مـی نماید،انحصارمشـروع    

به نظر می رسـد بتـوان ایـن    .نیروي فراگیر دارد،و دستامد نهایی کارویژه هاي آن،تضمین بقاي کشور است

کـاربردي بـه   / سـی نظـري   توسعه اسـالمی،تنها در پرتـو دستر  / پیش فرض را پذیرفت که اقتصاد اسالمی

/ بنابراین پرسش اساسی این است که دولت اسالمی چیست؟چه هماننـدي هـا   .دولت اسالمی ممکن باشد

ناهمانندي هایی با سایر نظریه هاي دولـت دارد؟چگونـه دولـت اسـالمی پدیـدار مـی شـود؟آیا تنوعـات         

المی مـی شـود؟آیا مـا دولـت     منجر به پیدایش دولت هاي اس) سنی/ شیعه (مسلکی در درون دین اسالم 

اسالمی داریم یا دولت هاي اسالمی؟گمان نخست این است کـه دولـت اسـالمی،نوعی الگـوي خـاص و      

نشانه گذاري شـده اسـت و نـاگزیر مـی بایسـت در بسـیاري از مبـادي و روش ها،بـا الگـوي عـام،یعنی           

واژه،پهنه و گستره خـود را  هنگامی که یک واژه با واژه دیگري ترکیب می شود،هر دو .دولت،شریک باشد
                                                

 ي و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهدرعلوم اداعضو هیأت علمی دانشکده ١
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بنابراین،واژه اي که در ترکیب با کلمـه دیگـر   .از دست می دهند و به همدیگر محدود و مشروط می شوند

نگارنده بـا بهـره   . کارکردي خود را از دست می دهد و دیگر،یله و رها نیست/ قرار گرفت،استقالل معنایی

ت،از یازده مقوله نقش اتباع،آموزه رسمی،سـاختار  که در توصیف چیستی دول(گیري از مدل برنارد کریک 

اجتماعی شاخص،گروه نخبه،نهادشاخص حکومت،اقتصاد،نظریه هاي مالکیت،بینش نسبت به قانون،بینش 

تـالش مـی کنـد    )نسبت به دانش،بینش نسبت به انتشار اطالعات،و بینش نسبت به سیاست بهره می گیـرد 

براین، به نحوي عامدانه از ورود بـه عرصـه چیسـتی اقتصـاد     بنا. نشان دهد دولت اسالمی به چه معناست

  .اسالمی و توسعه اسالمی خودداري می نماید

   .دولت،دولت اسالمی،اقتصاد اسالمی،توسعه اسالمی،مدل برناردکریک :واژگان مهم
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  مقدمه 
به  1648ل فالی در ساتپیمان صلح و س (تفالیجدید است و عنوان مدل و س ،پدیده جامعه جهانی دولت ها

ریـه  بـن مایـه چیسـتی نظ    ،به آن داده شده و امـروزه  )و پروس هلند، مثابه پایان جنگ هاي سی ساله اسپانیا،

از دولت،سـخن بـه میـان مـی      هـر گـاه،   لوم سیاسـی، در نظریه هاي ع.دولت مدرن را شکل بخشیده است

دولـت  مایه هـاي پدیـدار   بدون درنگ ذهن ها متوجه هفت عنصري می شود که انگار اشتراك درون  ،رود

هژمونی دولـت منفـرد و تبعیـت از     شکیل جهان از دولت هاي حاکم برتر،ت :جدید را به نمایش می گذراند

بـراي   ثر و نبود موانع و قید و بنـد ؤدست باال داشتن اصل قدرت مقدرت، منطق مبارزه رقابتی براي کسب

ی بـودن مسـئولیت اعمـال خـالف     عدم پـذیرش نفـع جمعـی و خصوصـ     ،مهار کردن اصل توسل به زور

و به حداقل رساندن  ،ن حداقل قوانین هم زیستی دولت هاتدویابري همه دولت ها در برابر قانون،بر ،قانون

همه دولت هاي  :ماتیک دیگر نیز داردک اصل اکسیوی ،نظریه دولت. )56/57 :1386هلد، (دي دولتموانع آزا

با قـدرت  و حکومـت شـونده،   متمایز از حکومت گرسیاسی، دستگاه هاي یعنی، ملت هستند؛/ دولت  ،مدرن

و برخـوردار از   قهریـه،  و پشتوانه دعـوي انحصـاري بـر قـوه    ی عالی بر یک ناحیه سرزمینی مشخص،قانون

ز نخسـتین درس غـم انگیـز علـم     رنـی ا  آسـتین  ∗. ) 58 :همـان (حداقل حمایـت یـا وفـاداري شـهروندان    

.  )8 :1374 رنـی، (ن جریانات زندگی ما مربوط می شودمهم تریاقدامات دولت به  :سخن گفته است سیاست،

کمـا بـیش همـه افـراد      نقشی اساسی در زندگیو دولت ها،هیچ راه گریزي وجود ندارد انگار به تعبیر او،

هـایی زاده شـده انـد کـه بنـا بـر        در بیمارستان ،کسانی که در چنین جوامعی می زیندبیشتر .بازي می کنند

هـا اجـازه کـار داده     می کنند و به یاري پزشکانی به دنیا آمـده انـد کـه دولـت بـه آن     مقررات دولتی کار 

                                                
که از دولـت بـه    ، )1386اوزر،( :می توانید رجوع کنید به براي کسب آگاهی هاي بیشتر درباره انواع تئوري ها درباب ماهیت دولت ،  ∗

دولت با تکیه بر متن هـایی  و پس روي الزام  دولت حقوقی، قرارداد گرایی و جوهر گرایی،دولت مددکار، عنوان دستگاه مدیریت جامعه،
ــی   ــان سیاسـ ــه شناسـ ــوفان و جامعـ ــهورترین فیلسـ ــون،(از مشـ ــطو، افالطـ ــابس،  ارسـ ــکیو، هـ ــر، منتسـ ــمیت، وبـ ــت،  اسـ آرنـ

سخن هاي عالی تئوریک بـه   )و روتبارد نوزیک، هایک، نیچه، بوکانان، کانت، راولز، پویر، میل، توکویل، هگل،انگلس، روسو، الك، اسپنیوزا، ویل،
نظریـه اخالقـی    دولـت مشـروطه،   دولـت مطلقـه،   نیز براي کسب آگاهی هاي بیشتر درباره انواع نظریـه هـاي دولـت،   .ته استمیان رف

 . )1376 وینسـنت ، ( :می توانید به یک کتاب شاخص و عالی رجوع کنید نظریه کثرت گرایان درباره دولت، نظریه طبقاتی دولت، دولت،
دولـت داراي  :ان دادن گوناگونی هاي موجود در مفهوم پردازي در باب دولت سخن می گویدمحسن رنانی از واژگان بسیاري براي نش

حاکمیت مطلق،دولت تعلق عام،دولت طبقاتی،دولـت نفوذهـاي ناهمگن،دولـت تخصـیص،دولت توزیع،دولـت تثبیت،دولـت توسـعه        
سیک،دولت کینزي،دولت برنامـه ریـزي   خواه،دولت مردد،دولت کارشکن،دولت حاکمیتی،دولت نمایندگی،دولت کارفرمایی،دولت کال

 ).371/383: 1381رنانی،(تفاوت متمرکز،دولت جانشین،دولت مکمل،دولت بی
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دولت مـا را وا مـی دارد کـه خواسـته یـا      ؛دولت در برابر بدرفتاري والدین از مـا حمایـت مـی کنـد    .است

بـق مقرراتـی کـه دولـت وضـع کـرده       مـا بـر ط  .به شانزده سالگی بـه مدرسـه بـرویم    ناخواسته تا رسیدن

ما براساس قواعد و مقرراتی که دولت وضع کرده است پیشه اي .اج می کنیم یا طالق می گیریمازدو ،است

بـه حرفـه اي     اه می اندازیم یا ورشکست مـی شـویم؛  کسب و کاري را ر بر می گزینیم یا رها می کنیم؛را 

قابل مالحظـه   هر سال بخش.و یا بازنشسته می شویم اموالی را می خریم یا می فروشیم؛ ؛اشتغال می ورزیم

ممکن است دستگاه حاکمه به ما فرمان دهـد کـه   .ه شکل مالیات به دولت می پردازیماي از درآمدمان را ب

. بکشـیم یـا کشـته شـویم     به خدمت نظام برویم و حتی به فرمان کارگزاران حکومت یعنی افسران ارتـش 

در  ،اب مالیـاتی را پـرداختیم  حس هاي دولتی را برکردیم و آخرین صورت سرانجام هنگامی که آخرین فرم

گورستانی که داراي پروانه دولتی است به خاك سپرده می شویم و پـس انـداز و داراییمـان پـس از کسـر      

هاي مربوطـه و   هایی که به عنوان مالیات بر ارث به وسیله دولت برداشت می شود به حکم دادگاه بخش

بسیاري مـی پندارنـد   . )9 :همان(ی شودنمان تحویل مباهمکاري حقوقدانان داراي پروانه کار دولتی به وارثا

شـاخص بـاالترین نیـروي تحـرك     و برخی دیگر،دولت را، ود شریر است؛یک موجکه دولت،به طور ذاتی،

هاي اقتصادي و اجتمـاعی نیسـت و بـه     انسانی می دانند که نه تنها به فساد گرایش ندارد و مانع پیشرفت

وجـوهرش   ،می کند؛بلکه،هدفش،حمایت از اخالق،نشانه اش عدالتم هم آزادي بشر را تهدید نطور مداو

دیگر سخن از شـرارت  اما،امروزه،. یح و رضایت عمومی قرار گرفته استقانون بوده و بر مبناي دلیل صح

صحبت مربوط به این است که آیا دولت تا چـه حـدود    :بلکه  نیست؛ ذاتی یا نیک خواهی طبیعی دولت ها،

ال در این بـاره اسـت کـه آیـا دولـت      ؤسا انجام می دهد و به طور وسیع تر،خویش رو به چه کیفیتی کار 

دم رژیـم هـاي دیگـر    نموده و احترام شایسته اي براي مر نیروي خویش را صرف افزایش رفاه مردم خود

ن اسـت کـه نظریـه و    آ له مهـم أمسـ  ؟)47: 1355 و کریستول، کالیمر رودي،جیمزآندرسن،(قائل است یا نه

و سـایر  ور عمده در تاریخ تمدن مغـرب زمین،تبلـور یافتـه،   به طولت به شکل هاي گوناگون آن،ختار دسا

ت برگرفته از اندیشه مدرن و روگرفـ  ،ها و ساختارهاي همپیوند با پیکره دولت در دیگر نقاط جهان نظریه

دنیاي ،کـه دولـت هـاي ملـی مـدرن      چندان مهم نیسـت این نکته،امروزه،.هاي گوناگونی از مدرنیته هستند

مهم آن است که مدعاهاي تازه در باب شکل گیري نظریه را به زیر سیطره خود درآورده اند؛بلکه،سیاست 
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جلوه دهنـد و تـا چـه    می توانند خود راموجه و منفک،هاي یکسر متفاوت با دولت هاي مدرن تا چه حد 

ویـد هلـد از صـورت هـاي     دیاستدالل فراهم آوردند؟ خود، و تمایز ادعاییمیزان می توانند براي تشخص 

و نظـام سیاسـی تـک     دولـت لیبـرال دموکراتیـک،    دولـت لیبـرال،   تنوع دولت مدرن یعنی دولت مشروطه،م

کار ویژه ها و هدف هاي کما بیش گونـاگون و متفـاوت آن    ،نوشته و ویژگی ها )61/63 : 1386 ،هلد(حزبی

نظریه و سـاختار دولـت بـه     ،ظر تاریخیده؛ولی نکته مهم آن است که از یک سو،از منها را بر شماري نمو

یـژه  واجـد کـدام خصـلت هـاي و    ،"دولت اسالمی " معنا بوده و چه ماهیت هایی داشته؛و از دیگر سو،چه 

اگـر  .الگوي خـاص و نشـانه گـذاري شـده اسـت     نکته مهم بحث بر سر است و چه کار ویژه هایی دارد؟

هدف دولت اسـالمی چیسـت،می بایسـت در    / ژه کار وی/ ساختار / بخواهیم معلوم گردد که دامنه نظریه 

  . ور از دولت در معناي عام آن چیستمشخص کنیم منظآغاز،

   
  

  
  

  کار ویژه ها و هدف ها معنا و مفهوم،:چیستی دولت) یک 
سازمان درونی دولت  اشکال تاریخی دولت، ،أ دولتمنش ؛مهم ترین موضوع دانش سیاست،نهاد دولت است

شـیوه   منازعه ها براي قبضه قدرت دولتـی،  انواع ت،دالیل استمرار و زوال دولت ها،لپایه هاي قدرت دو ،ها

ور مسـتقیم  همگی نشانگر آن اند که دانش سیاسی به طـ  استقرار دولت هاي جدید،و مفهوم دولت آرمانی،

تشکل سیاسـی اسـت کـه قـدرت برتـر را در داخـل       "، دولت در ساده ترین معنا.به پدیده دولت می نگرد

ي از نهادهاي دائمی اعمـال مـی   ي تعریف شده سرزمینی ایجاد کرده و اقتدار را از طریق مجموعه امرزها

قدرت عالی تصـمیم گیـري    دار ازربرخو  :پنچ ویژگی مهم دولت عبارت است از. )49 :1387  هیوود،( "کند

بودن تصمیم ها الزم االجرا ه جمعی،متشکل از نهادهاي عمومی براي اجراي تصمیم هاي دست ،یا حاکمیت

در تعریف .هاي معین جغرافیاییل قدرت در مرزو اعما ،شهروندان،کاربرد انحصاري خشونت مشروعبراي 

الزم االجـراي حاکمیـت و   حکومت مجمـوع نهادهـاي   بسته از دولت،قدرت؛منبع مورد استفاده دولت؛بهم

دولـت   ،"رنی"تعبیربه .شود تلقی می ،)26/27 :1382ریه ، یبش(مجموعه اعمال دولت ،اخذ تصمیم؛و سیاست
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با دیگر سازمان هاي اجتماعی،در پنج مقولـه اقتـدار فراگیر،عضـویت غیـر ارادي،مقـررات آمرانه،انحصـار       

ییـد شـده بـه    أیعنی دولت ها قدرت تمتفاوتند؛ )14/18 :1374رنی، (مشروع نیروي فراگیر،و باالترین داوها

تابعیت غیر ارادي شـهروندان دولتـی   لزام آورد دارند،دور فرامین امنظور تصمیم گیري هاي الزام آور و ص

قـدرتی  رت دولـت بـراي وضـع و اجـراي قوانین،    چون قداز مقررات دیگر سازمان ها هستند، الزام آور تر

و دولت ها به طور معمول تالش می کنند بهره ها و امتیازهـاي  است بحق و قانونی و مستوجب اطاعت، 

جابجا می توان این پرسش را طرح کرد کـه  .رقابت آمیز افزایش دهنددر محیطی خود را نسبت به دیگران 

هـا بـه   ماهیت دولت اسالمی چیست و آیا واجد ویژگی هاي فیزیکی شکل دهنده صورت و فـرم دولـت   

و  پنج مقولـه شـکل دهنـده محتـوا    و دیگر آن کـه،  معناي اعم کلمه است یا خود،مختصات ویژه اي دارد؟

کتر دیگر دارد که یک سر و یا خود پنج کاراامضاء شده،هم مقبول است و  در دولت اسالمیماهیت دولت،

گوي واژگان تخصیص شده و نشان دار،براي هر پژوهشگري،محدودیت هـایی  از یاد نبریم که المتفاوتند؟

مقررات آمرانـه   عضویت غیر ارادي اسالمی، ،می توان از اقتدار فراگیر اسالمیمانند آن که آیا  ؛ایجاد می کند

ستدل و موجه بـه میـان   سخنی م نحصار مشروع نیروي فراگیر اسالمی،و باالترین داوهاي اسالمی،ا ،اسالمی

این اندیشه که مرجعیت عالی درون یک کشـور را   :این نکته که نبایستی از یاد برد با یادآوري ؟آورد یا خیر

نظریـه   ،ر علم سیاسـت بـود  ه یک نظریه خاص ددر اصل نتیج،دانست stateباید همان مرجعیت و اقتدار 

از منظر تـاریخی نیـز   .)45 :1381 اسکینر، (مطلق گرایانه و هم غیر دینی بود هم،اي که در اصول فکري خود

وپـاي  بین قـرون دوازده تـا هجـده در ار   "موعه پروسه هایی اطالق می شود کهیند دولت سازي به مجآفر

مثابه امري گریز ناپذیر مطرح ساخت که در معـدود  قانون را به  ، )128 :1388 پوجی،( "غربی رخ داده است

بـن مایـه    ،ژگی تاریخیت این وی.پهناور و در عین حال مشخص داشتندسرزمین هایی اعمال شد که وسعتی 

تعریفی شد که ماکس وبر از مفهوم دولت بر ساخت و بعدها به یکی از تعریف هاي کالسیک و مقبول از 

در  سـازمانی اسـت کـه انحصـار کـاربرد زور را     دولت،:ی مبـدل شـد  در دانشواژه دانش سیاسـ  واژه دولت

از حیـث تـاریخی از   دولت به عنوان ماشـین سیاسـت،  .)30 :1385اونیل، (قلمرویی مشخص در اختیار دارد

 آن قـدر خیـره  :راکنده قرون وسطایی،متولد شد؛پدیده اي خیره کنندهدرون پادشاهی هاي متزلزل و بسیار پ

نزدیک ترین چیز به قدرت مطلقـه بـود کـه بشـر مـی توانسـت       دولت،.گرفته استکننده که همه عالم را 
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ع که دولت بر قرار کننده نظم مدنی است یا نهاد سـرکوبگر آمـال اتبـا   این ).63: 1387میناگ، (أسیس کندت

تا حد بسیاري عبارت از گفت و ه یک بحث فلسفی و تاریخی شده است،ولی سیاست مدرن،تبدیل بخود،

اما،انگار،همـه  .دولت است کـه اکنـون رواج تـام دارد   نه هایی از تعریف ماهیت و کار ویژه گوي میان گزی

بقاي نظـم  (دولت منافع دائمی جامعهگمان می رود :ه کار عمده بیشتر انجام نمی دهندیکی دو سدولت ها،

: 1383هیـوود،  ( را مـنعکس مـی کنـد   )عمومی،ثبات اجتماعی،کامیابی اقتصادي دراز مدت،و امنیـت ملـی  

چنین بیان  ه تر و موجزتر،آستین رنی به طرزي ساداین نکته را،در باب کار ویژه هاي دولت ها،).118/119

خـواه دموکراتیـک و خـواه     وظیفه اصـلی هـر حکـومتی   ب کشورها،معتقدند،مقامات حکومتی اغل :می کند

دفـاع از اسـتقالل    :زم انجام دادن دو وظیفه اصلی اسـت مستلاین بقا،.قدرت طلب،تضمین بقاي کشور است

کشور در برابر دشمنان خارجی و پیشگیري از حاد شدن منازعات داخلی به حدي که به تجزیـه طلبـی و   

ت دول"و" ؟دولت ها چه باید باشند "این دو پرسش اساسی که).18/19: 1374رنی، (لی بینجامدجنگ داخ

ي پلکانی بر روي همدیگر سـوارند  به طرز )138/139 :1383مک کالوم، ("؟ها باید چه هدفی را دنبال کنند

ناشی از گرایشی است کـه عمیقـاً   "مشکل،به سخن مک کالوم،.یز آن ها از همدیگر مشکل شده استو تم

رشـته هـاي دیگـر نیـز مطـرح اسـت و       در بسـیار از  یشه دارد و افزون بر فلسفه سیاسی،در تفکر غرب ر

از بهتـرین نـوع آن    نمونـه اي ز یک چیـز،  ست که روشن ترین نمونه اعبارت است از درك این نکته اآن،

د کـه مـردمش   اگر دولت یک کشور ندان،به طور عموم،واز یک س،پس).همان(یعنی آن چه باید باشد ؛است

گـر بـه گونـه اي مـبهم از     ا.ؤثر و مناسب داشته باشـد رفتاري م،نمی تواند با آن ها،چه خواسته هایی دارند

انـد بـه   بعید اسـت بتو ،ت و اهمیت آن ها خبر نداشته باشـد شد آگاه باشد ولی از گوناگونی یا،خواسته ها

گسـترده تـرین خواسـته هـا بـر       یی تمام از عهده فوري تـرین و آو اگر با کارخوبی به آن ها پاسخ بگوید؛

اسـته هایشـان را   بیگانگی و شاید حتی عصیان گروه هایی رو به رو مـی شـود کـه خو   با خطر خشم،،نیاید

هم ،هم دست به بیان منـافع مـی زننـد   ،براي اداره امور عمومی جوامع،دولت ها،ینبنابرا.نادیده گرفته است

بـه پـذیرش    و هم از اعمال زور و مصـالحه بـراي واداشـتن مردمـان    ،لفیق منافع را پیشه خود می سازندت

طرح مدعاهاي ،از دیگر سو.سیاست ها و قوانین خود،بهره می گیرند؛این کار همیشگی همه دولت ها ست

مسـتلزم داشـتن برنامـه اي روشـن بـراي ترسـیم       ،سیاستاي در اندازي مفاهیم نو پیدا در عرصه جدید بر
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ود دارد و مـی بایسـت عملیـاتی گـردد؛این     وجـ ،هویت یابی آن چه که در عالم نظر حدود و مرزهاست و

ت درونی و سرزمینی یعنی دولبیش از آن چه به اشکال حقوقی گوناگون دولت از منظر ساختار نقطه نظر،

دولت مرکب اعم از اتحادیه ،منطقه گرا،، انضمامیوحدت یافته،غیر متمرکز،یکپارچه متمرکز،ساده،یکپارچه

با محتواي سـاختاري  ،مرتبط باشد)174/188: 1388عباسی، (نفدرالدولت ها یا دولت فدرال و یا دولت ک

حـال  .همپیوند اسـت ،وریوه انجام بهینه امور عمومی کشدالیل و چگونگی تداوم و ش،أسیسدالیل ت،دولت

سیک و کهن دولت که بـه  می توان تشخص و تمایز یافت از نظریه هاي کال،چگونه در طرح مدعاهاي نو

وجه کاربردي نیز یافته و چندین و چند سال است که پشتوانه هاي بر هم انباشـت شـده اي   ،طرزي عملی

به سه ،در دانش سیاست،؟واژه دولتنون و کردارهاي اجرایی نموده انداز تئوري هاي گوناگون را حامی ف

و مجموعـه صـاحب   ،ساختار یـک کشـور  ،مجموعه نهادهاي حکومتی (Sodaro,2008:125)معناي مجزا

دولـت را برآورنـده و   ،از حیـث تاریخی ،برخی بر یک ملت،به کار رفته؛  اقتدار یا قدرت مشروع فرمان روا

سدار مالکیـت اشـخاص تلقـی کـرده،و برخـی      ا پادولت ره نظم و امنیت،دانسته؛و برخی دیگر،فراهم کنند

عالمـان علـم   .منظـور حمایـت از حقـوق فـردي افراد،نامیـده انـد       دولت را برآیند اراده عمـومی بـه  دیگر،

ـ      سیاست، د از دو منظـر گوناگون،بـه بحـث پرداختـه     هنگامی که به کـار تشـریح کالبـد دولـت برآمـده ان

دولت ها چـه  و دیگري،تجربی،به آن معنا که در عمل، یکی،هنجاري،به آن معنا که دولت چه باید باشد؛ :اند

و در گـروه دوم،چهاررهیافـت قـانون اساسـی،اخالقی،منازعه اي،    .لی دارند و به چه کاري مشغول انـد شک

وجود دارد که نشان می دهد،دست کم بـه   (Newton and Van Deth , 2005:18/19) کثرت گرایانه

کمـا ایـن    ایی متفـاوت را از سـر گذرانـده اسـت؛    ، دوران هلحاظ تاریخی،تئوري حقوقی در اندیشه مدرن

وخ و مشتمل بر چهار دوره شکل یابی دولت یا رسـ که،شکل گیري عملیاتی دولت ها،نیز از منظر تاریخی،

اگیـر یـا برقـراري برابـري و     دموکراسـی فر د سازي،اسـتاندار  /یکدسـت سـازي  نفوذ یابی،ملت سازي یـا  

بـاز هـم از حیـث    .بـوده اسـت   (ibid:11/14)سازي منابع و در آمدها  و دولت رفاه یا باز توزیعمساوات،

الگوهایی گونـاگون نیـز   ،ملـت سـازي  / گام هاي گوناگون دولت افزون بر ،شکل گیري دولت ها،تاریخی

ـ   پادشاهی هاي مطلقه،:داشته است کنفدراسـیون یـا   ،ه همـراه قضـات و نهادهـاي نمایندگی   پادشـاهی هـا ب

و نیـز اسـتقالل و تجزیـه از امپراطـوري هـاي      ،پروسه هاي وحدت کشـور ات جنگی ویا فتوح،فدراسیون
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اریخ سیاسـی  دست کم در تـ ،د مقوله دولتانگار به نظر می رس ،بنابراین (Caramani, 2008:93).بزرگ 

از انباشـت تجربـه   )،غرب دوران مـدرن نامیـد  که می توان آن ها را به طور یکدست(اروپا و سپس آمریکا 

از یـک  .رده و صـاحب نشـان و منزلـت شـده اسـت     سـربرآو ،ارست هاي عملگرایانهلسوفانه و ممهاي فی

مجموعه کردار و رفتـار نهـادي    به عنوان یک ،و شناخت دولت،هم دولت به مثابه یک ساختار نظريفسو،

آن کـه خـود مغـرب زمینیـان      بدون،ممکن نباشـد؛زیرا ،مـدرن  بدون دریافت درست اندیشه سیاسـی شده،

ساختار پردازي در باب دولـت کشـانده و انـواع جنـگ هـا و       /ان را به سوي نظریهآن،جبر تاریخ،بخواهند

نه پدیده اي است که به صـورت   ،بنابراین.هاي کالمی و فیلسوفانه،پشتوانه آن شده استصلح ها و منازعه 

زمانمنـد و  ،بلکـه پدیـده اي تدریجی   واکنش به رخداد وقایع غیـر منتظره،پدیـدار شـده باشـد؛    یکباره و در 

زیرا ایـن  ،افتـه باشـد  پدیـدار شـده و عینیتـی نی   ،مقوله اي است که فقـط در عـالم ذهن  و نه مکانمند است؛

، اشـاره مسـتقیم داشـت بـه یـک      سیاسی که چه کسی باید حکومت کند،دست کم نخستین پرسش فلسفه

ی م،از دیگـر سـو  .رگ اجتماعات انسانی یعنی دولت هـا ضلع از اضالع گوناگون ساخت یابی ساختکار بز

آیـا اگـر غربـی وجـود      :دهیجـان انگیـزي نمـو   توان تصـوري بالتصـدیق داشـت و آن را مبنـاي پرسـش      

مــی ســاخت و مــی  ا بــه عنــوان ســاختکار فرمانروایانـه، نظریه و ســاختار دولـت ر ،نداشـت،دنیاي اســالم 

قدرت طراحی نظریه دولـت  مسلمانان اسی مدرنیته وجود خارجی نمی داشت،آیا اگر اندیشه سی ؟شناخت

پرسـش را  این جواب مثبت به هـر دو پرسـش،   زیراخ به این پرسش ها اندکی مشکل است؛پاس ؟ا داشتندر

ونـه سیاسـت را مـی شـناختند و در     گ، چلی الذهن و با اتکاء بر لوح سـفید خاپی می افکند که مسلمانان،

ري،چگونه سخن هایی چون فرمان روایی وفرمان باز مقوله  ،ؤمنانه شانعوالم ذهنی شان و در کردارهاي م

مگر آن کـه بپـذیریم   ،أله را افـزون مـی کنـد   معمـایی مسـ   يویژگی هـا ا،پاسخ به این پرسش ه ؟می گفتند

خـاص  و  الگوي نشـانه دار ،تاریخ تجربه غربیـان در بـاب دولـت    /مسلمانان در واکنش به تاریخ ذهن ،ما

چیسـتی، هـدف    ،باب ماهیت حل نزاع و طرح پرسش درتحریر م ،بنابراین دولت اسالمی را طرح کرده ایم؛

و ما مسلمانان از سر نیاز بـه سـاختکار دولـت بـراي انتظـام      ،از آن غربیان است،ویژه هاي دولت ها و کار

دولـت  ،در نظریه عام دولت.بر آن افزوده ایم،اصل را گرفته و فرعی،بخشی به امور عمومی جامعه مسلمین

آنـان بایـد    :اگونی را انجام دهنـد هاي گون هکار ویژ می بایست،وان اصلی ترین ماشین اداره جامعهها به عن
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نان بایـد رفـاه عمـومی فـراهم     آ،تجـارت و داد و سـتد را تسـهیل کننـد    آنان بایـد  ،امنیت را برقرار سازند

و ،انه عموم مردمـان را ارتقـاء بخشـند   آنان باید بکوشند عدالت را برقرار سازند و منتفع سازي برابر،آورند

از میـان ببرنـد و کوشـش    ،نسان ها را تا هر حد کـه ممکـن اسـت   وانع آزاد بودن اهمچنین باید بکوشند م

پس دولت اسالمی چیست و چه کار باید انجام دهد که بـا  .شکوفا کننده فعلیت انسان ها شود،آزادي،کنند

در عالم ذهن وجود داشـته  ،دست کماگر دولت اسالمی  ؟متفاوت و تافته اي جدابافته باشدسایر دولت ها 

و ،عدالت اسـالمی ،رفاه اسـالمی ،اشت که مفاهیمی چون امنیـت اسـالمی  آیا می توان انتظار عقالیی د،دباش

بایستی به مفهوم دولت اسالمی توجه ویـژه نمـود تـا سـنجیده     ،ابتدا،نیز پدیدار شوند؟ پس ،آزادي اسالمی

/ ري ئـو شود کـه بـن مایـه و درون مایـه آن چیسـت و تشـخص و تمـایز آن در نسـبت اش بـا سـایر ت          

  ؟ساختارهاي دولت چگونه است

  
  معنا و کار ویژه ها : دولت اسالمی ) دو  

ل تـرین هـدف از تشـکیل دولـت     مهم ترین و اصیخدا و کمک به رشد معنوي انسان ها،دعوت به سوي 

زمینـه  ،یت دارد با توسعه علـوم و فـن آوري  مسئول"اما این نکته که دولت اسالمی.تلقی شده است،اسالمی

دولت اسالمی براي تحقق این امـر بایـد اقـدام هـاي متعـددي از      .رشد اقتصادي را فراهم سازدفقر و رفع 

سازي براي رفع فقـر   جمله برپایی و گسترش نظام آموزش عمومی در جهت ارتقاي فرهنگ دینی و زمینه

یـزه  وجه مم،ست که هیچنوعی کلی گویی و این همان گویی ا، )370: 1388 واعظ و قنبري،("را انجام دهد

یکی از وظایف مهم دولت  :باز هم داریم،از این دست نکته ها.راق دولت اسالمی را مشخص نمی کندو افت

یـن مهـم در دو محـور صـورت مـی      ا.ست طبیعی و ارتقاء جایگـاه آن اسـت  حفاظت از محیط زی ،اسالمی

بـراي   بع و منـافع آن را استفاده بهینه از منابع پایان پذیر و تجدید شونده است که این منا،محور اول.پذیرد

ب و آلـودگی منـابع زیسـت محیطـی     جلـوگیري از تخریـ  ،محـور دوم .نسل هاي بعد هم حفـظ مـی کنـد   

حکم ،ن و نیز عقل سلیم حکومـت داري شـان  منافع ملی شا،همه دولت ها).1388:383 ،فراهانی فرد(است

رشد متمـایز و متشخصـانه    امکان،پروارسازي اندیشه دولت اسالمی با گرته برداري.می کند که چنین کنند

پـس  "،لسفه وجودي دولت در اسالم و قرآن،عدالت اجتماعی استاین نکته که مهم ترین دلیل ف.نمی یابد
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اما در حالتی که عامـل هـایی   لزومی به دخالت دولت نیست؛،برقرار باشد،هر جا که عدالت به طور طبیعی

تمـام سیاسـت هـاي ممکـن     از ،برقراري عدالتدولت باید تا ،قق نیافتن عدالت وجود داشته باشدبراي تح

ولی نوعی ترفنـد اسـت بـراي فرامـوش سـاختن      ،به جاي خود درست ؛ )26 :1386هادوي نیا، (استفاده کند

همپرسه هـا و مجادلـه   ،که از اتفاق،پیشااسالمی در یونان باستان/ نی دیالوگ هاي فراموش نشدنی پیشاقرآ

بـا بـه کـارگیري     ی برقراري عدالت در سطح اجتمـاع سیاسـی  معنا و مفهوم آن و چگونگ،بر سرعدالت،ها

اسـالمی داراي   دخالـت دولـت   :بـاز هـم هسـت   ،از این دست نکته ها.رواج تام داشت،ساختکار زمامداري

ري از انحـراف  زیرا حاکمیت اسالمی از یک طرف مسئولیت هدایت جامعه و جلوگی.مبناي ویژه اي است

حوزه رسالت خویش تعریـف   اهداف و وظایفی را درس همین مسئولیت،براسا  و طبعاًآن را به عهده دارد 

ــد؛  ــی نمای ــرف دیگر م ــ ،و از ط ــدایت پ ــه ه ــا   زمین ــه آن ه ــبت ب ــز نس ــه را نی ــی ،ذیري جامع فراهم م

ایـن نکتـه    کرده است و نمی کند و نخواهد کـرد؟ کدام دولت است که چنین نمی . )1382:102 نظري،(کند

در سـیر  ممارسـت هـاي زمامدارانـه،مطابقت داشـته،    ،با عقل سلیم و نیز نی دارد و چونپیشینه اي یونا،نیز

باید دقت کرد که .فلسفه سیاسی،پیش روي کرده و با خود،نظریه هاي متعدد،به همراه آورده استتاریخی 

از دیگـر  .است و نمی تواند ادعـاي ابـداع کنـد   دست مفسر بسته ر الگوهاي خاص و نشانه گذاري شده،د

و رفع نیازهاي جدید براسـاس  ال پدیده هاي ثابت اقتصاد اسالمی،ا مسئول اجرا و اعمدولت اسالمی رسو،

دانسته انـد کـه ایـن دو    ، )303/304: 1379، اشرفی(رتو نمودهاي عمومی اسالمی پدیده هاي متحرك در پ

 مستمر براي برقراري توازن عمومی،سـرمایه گـذاري   ثابت و کار ویژه را می بایست از طریق وضع مالیات

امـا  .براي تنظیم روابط اقتصادي جامعه،به سرانجام برسـاند  و تعیین اختیارات قانونی و حقوقیهاي دولتی،

و از  ا دیگر نظریه هاي دولت مشـخص نیسـت،از سـویی؛   باز هم وجوه تمایز اصیل نظریه دولت اسالمی ب

کـه از دیربـاز بـه    امعه،ونی و تنظـیم روابـط اقتصـادي ج   مالیات و سرمایه گذاري و اختیارات قان ،دیگر سو

و نمی توان درك نمود که انتسـاب آن بـه   پیشا اسالمی،رواج تام داشته،/ له هاي پیشا قرآنی صورت مجاد

أسـیس،که آن هـم راهگشـا    و نـه ت  مگر از بـاب امضـاء  و کارویژه هـاي دولـت اسـالمی چیسـت،     وظایف

دید نمی شود و مقولـه دولـت   اي جسیس نظریه أمنجر به ت ،امضاي نهادها و رفتارهاي عقالنی زیرانیست،

امضـاء و   همین نکتـه بـس کـه   .از باب امضاء به آن باید نگریست سیسی ندارد وأوجه تدست کم، اسالمی،
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بـه عقیـده    :مـی تـوان بـا لمبتـون همسـخن شـد      .أن ابداع و خالقیت نمی یابدشقبول آن چه عقالنی بوده،

لهی است که ازلی و ابدي بوده و مبین خیـر و  شریعت ایربناي همه مباحث مربوط به حکومت،ز ،مسلمانان

تن پاسـخی بـر   در پی یاف ،تئوري سیاسی اسالمی بنابراین هیچ.مطلق و مقدم بر جامعه و دولت استخوبی 

فـرض اسـتوار اسـت کـه حقـوق و      بر ایـن  نقطه آغـاز و تکیـه گـاه مباحـث،    .علت وجودي دولت نیست

حـاکم مـافوق و نهـایی     به همین علت،خداوند و دین او، ن و ابالغ شده اند ومعیتکالیف،از ناحیه خداوند،

مشکالت و مسائل مربوط به زیر بناي اقتدار دولت و طبق همین دیدگاه،در اندیشه سیاسی اسالمی،.هستند

از اهمیـت بسـیار کمـی    ناچیز بوده و یا گیر اندیشمندان سیاسی یونانی است،بشخور قوانین آن که گریبانآ

فحواي کالم این است کـه در اسالم،شـریعت و حـدود الهـی،پیش از     . )23: 1385ن، لمبتو(برخوردار است

،حفظ تنها هدفششکل گیري دولت،فرض گرفته می شود وجود دارد،و دولت یا بهتر بگوییم دولت دینی،

این نکته به راحتی فراموش اما،.و اجراي شریعت است؛بنابراین تفکیک دنیوي و اخروي،انگار،معتبر نیست

/ ود یک پدیده دنیـوي  خ،ساري و جاري نماید،"دنیا"اختکاري که می بایست شریعت را درسمی شود که 

پیش می رود و گیتیانه است،و شریعت،هر چه باشد،هنگامی که به قالب دنیا آمد،با روند تکاملی عقل بشر،

ز اجـراي  پس ان،حتی شریعت نیز،پیشا دولت نیست؛زیرا،تنها،بنابرای.به رنگ تجربه هاي بشري در می آید

دولت دینـی یـک ویژگـی عـام     ،پس.می شوندشریعت است که حدود الهی معنا می یابند و به عین تبدیل 

ن ودولت یکی از ارکان دین است که با اولین شریعت پا به عرصه اجتماع گذارده است و از اهم شئو:دارد

ت و اسالم هم که دینـی  حیات دینی می باشد و ضرورتی است که به هیچ وجه نمی توان از آن کناره گرف

همه جانبه بوده و براي همه مکان ها و زمان ها آمده به بحث دولت اسالمی اهمیـت بسـیار مـی دهـد و     

ضرورت وجود دولت اسالمی از اهداف اصلی آن و ارکان تقویت شریعت اسالمی می باشـد و آن دولتـی   

اب و سنت می گیرد تا به وسیله کتاست که براساس شریعت اسالمی بنا می شود و برنامه و هدفش را از 

در پنـاه دیـن بـه وحـدت واقعـی       دین الهی اقامه و حفـظ شـود و جامعـه از اخـتالف رهـایی یابـد و      ،آن

پس دولت یکی از ارکان دین است که موظـف بـه اجـراي حـدود و شـریعت      . )72: 1383لواسانی، (برسد

از دین،می تواند تمام دیـن را پیـاده    چگونه بخشی.یت دین در جامعه ساري و جاري شودالهی است تا کل

بـا چـه مکانیسـمی مـی      أي نمی شود؟آیا منجر به برتري دستگاه سیاسی بر کلیت دین و تفسیر به ر ؟کند
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د کـدام کـار دولـت    نـ انی که می بایست تشخیص دهدان برگزیده شوند و مفسران و شارحبایست دولتمر

نظـارت مـی    دولت دارند و چگونهو چه قدرتی بر  چگونه برگزیده می شونددینی است و کدام نه، ،دینی

یص دادند انحرافی صورت گرفتـه  و چگونه دولت دینی را به صراط مستقیم باز می گردانند اگر تشخ کنند

دهـد کـه تـا چـه حـد شـگفت       مروري بر وظایف و مسئولیت هاي حکومـت اسـالمی نشـان مـی      ؟است

أمین اجتمـاعی،تعیین حـدود مالکیـت خصوصـی و     تـ اي قوانین و مقررات،اجر :آوري،کلی گویی کرده ایم

د هماهنگی در فعالیت ایجامالکیت در چهارچوب نظام اقتصادي،توسعه و رشد، حمایت از حقوق،عمومی

دفتـر  (ی بـین آن هـا و سیاسـت هـاي اقتصـادي     و توسعه روابط اقتصادي و ایجاد همـاهنگ هاي اقتصادي،

نظام سیاسی را می توان در دنیـا نشـان داد کـه چنـین     کدام . )486/489: 1374و دانشگاه،  همکاري حوزه

کمینه آن که برخی بر این باورنـد کـه   کم در زمینه اقتصادي نداشته باشد؟وظایف و مسئولیت هایی دست 

یـت غیـر   حاکم:گرفـت  "غیر"حتی از باب امضاء هم نمی توان عنصر حکومت و حاکمیت و دولت را از 

بنـاي بسـیج امکانـات    ی بر اسالم را به عنوان چهارچوب حرکت و منمی تواند نظام اجتماعی مبتن،اسالمی

سـازد کـه نـه تنهـا از نظـر اعتقـادي،روانی و        بلکه نظام و الگویی براي جامعه مطرح مـی امت ارائه دهد،

احسـاس بیگـانگی   عه،نسبت به چنین نظامی،بلکه جامق و پیاده شدن در جامعه را ندارد،زمینه تطبیتاریخی،

ي متراکم شـده  استعدادها،نمی تواند،امت اسالمی یده شک به آن می نگرد و در نتیجه،ه دمی کند و گاهی ب

سـیس گرایانـه دارد   أمبادي ت،حکومت دینی/ دولت اسالمی ،طبق این نظر. )476همان،(خود را شکوفا کند 

ن ال بـه شـرط باشـد،خود مسـتقلی دارد و بـر آ      به سایر نظریه هاي دولت و حکومت،و نمی تواند نسبت 

أي و عقیده که بر این بـاور  چه کنیم با این ر.أسیس می کندنظریه حاکمیت اسالمی و دولت دینی را تمبنا،

یعنی شـکل را از محتـوا مـی     ؟ت ها و دولت می تواند کنار بیابداسالم با دیگر انواع و اشکال حکوماست،

در  ،از متون و منابع معتبر دینـی  :یه و محتوایی را در هر ظرفی ریختتوان جدا کرد و می توان هر درون ما

ر شـکل خاصـی از سـاختار نظـام سیاسـی،با جزئیـات       بو حکومت چنین بر می آید که اسالم،باب دولت 

ـ مشخص اصرار ندارد ا احکـام ثابـت و   ؛ بلکه اسالم فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب ب

ات و اشـکال متنـوعی را   تغییر،ر درون خـود نی را معرفی کرده که دچارچوب کلی و کال،تغییر ناپذیر خود

ایی روش نیسـت بلکـه   خود به تنه،غافل از آن که دموکراسی. )191: 1386 ،شاکرین و محمدي(بر می تابد
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بنـا بـه یـک    .یی روش نیسـت و درون مایـه اي دارد  بـه تنهـا  ،همان گونه که اسـتبداد نیز ،محتوا نیز هست

و  اکمـانش داراي ویژگـی هـا و صـالحیت هـاي معـین      یید می کند که حأحکومتی را ت،دین اسالم،سخن

قـدرت را بـه   ) الهی و مقبولیت مردمـی  نصب(تعریف شده در نصوص دینی باشند؛ آنان از راه هاي معین

شـاکرین،  (شده در منـابع دینـی را رعایـت کننـد    شیوه ها و هنجارهاي تبیین ،دست گیرند؛در حکومتداري

مرتبـه عـالی   .مراتب و درجاتی دارد،حکومت دینی:هشد خوب است که تخفیف داده،دست کم).14: 1387

أسـیس  ولـی وقتـی ت   بر دین و هماهنگ بـا آن باشـد؛   ینو ایده آل آن،این است که همه امور و ارکانش،مبت

نـازل یـا بـدل اضـطراري      مرتبـه .ید مرتبه نازل تـر آن را اجـرا کـرد   با،ممکن نیست،دولت تمام عیار دینی

هر چنـد کـل نظـام از تعـالیم     ن احکام و قوانین دینی رعایت شـود؛ آحکومتی است که در حکومت دینی،

تنهـا  البتـه چنـین حکومتی،  .از سوي خداوند قرار نگرفته باشد حاکم منصوبأس آن،دینی بر نیامده و در ر

و از دیگـر  ،امضـاء بر از یک سو،).15، همان(روا است،اسالمی"دولت کامل"أسیسدر صورت عدم امکان ت

ري از نظریه دولت به مثابه سـاختا نگشته است سرانجام در دین اسالم، ده و معلوماصرار ش،سیسأبر ت،سو

این است که گاهی به تکرار می افتـیم و تعـالیم   وجود و عینیت دارد یا خیر؟،قواعد بهم بسته کناکنش مند

 بـرکن و بـه  عدالت را در داخل کشور اسالمی برقرار کن و فقـر و محرومیـت را از بـن    "انسانی/ اخالقی 

زده می شود و سـاده   جانظریه دولت دینی،به عنوان ، )261: 1370حکیمی، ("مشکالت مردم رسیدگی کن

وسـایل تولیـد را کنتـرل و     ،از یـک طـرف   دولـت اسـالمی،   :از این دست آراء،فراوان است.سازي می گردد

ابتکار فردي آزادي و ار تولید و مصرف را تعیین می کند؛و از طرف دیگر،هدایت می کند و سطح و ساخت

حکومت اسـت کـه    کدام. )229: 1367 بناء رضوي،(و از آن جانبداري به عمل می آوردرا نیز در نظر دارد 

مکانیسـم و ابـزار تجربـی    نشان از فقدان هر گونه عینیت،راه حل،مرور دوباره جمله ها، این کارها را نکند؟

ف دموکراسی مـدرن کـه   بر خال:ویسدمند مسلمان می نیک اندیش.یاده سازي اهداف دولت اسالمی استپ

مین خـدمات  أمین منفعیت ملی مردم است و بر خالف دولت رفاه که هدف اصلی آن تأتهدف عمده اش،

رگیري خـدمات اجتمـاعی   اجتماعی براي فقرا و نزدیک تر کردن جامعه به برابري اقتصـادي از راه بـه کـا   

سنده مسلمان از دیگر نویاست؛)177/178: 1384،قحف( ستگی سالمندانحقوق بازنشمانند درمان،آموزش،

سخن به میان می آورد که تکرار مکرر در همه نظریه هـاي مربـوط   "دولت رفاه اسالمی"وظایف اقتصادي

مشهد مقدس - ارديبهشت 89 مجموعه مقاالت دومين همايش اقتصاد اسالمى و توسعه



٧٥٠ 
 

حفظ قانون افزایش ثبات قیمت واقعی پول، :اد است و هیچ وجه ممیزه اي نداردبه نقش دولت ها در اقتص

زمینه توزیع متعـادل درآمـد   مین اجتماعی و فراهم کردن أجاد تایأمین عدالت اجتماعی و اقتصادي،ت ،مو نظ

دولـت اسـالمی را بـه    ).206 :1374چـاپرا،  (أمین دفاع ملیو هماهنگ کردن روابط بین المللی و تو ثروت،

و اجراي حـدود الهـی و    ،اسالمی ایجاد امنیت در داخل و مرزهاي کشوراقامه عدل،گسترش فرهنگ دینی،

ولی وظـایف آن از  معرفی می نماینـد، )46 :1383رضایی، (ي سنت نبوي و اقامه شعایر دینی شرایع و احیا

ن و نظارت دقیق بـر عملکـرد   مین فقیران و اداي بدهی بدهکاراأو ت توزیع ثروت گرفته تا تعدیل درآمدها

مت ها و ایجاد برخورداري از نظام اداري مناسب و نظارت بر بازار و قیم قضایی عادالنه،برپایی نظانهادها،

ــت از ع     ــومی و حمای ــوزش عم ــام آم ــایی نظ ــوي و برپ ــش ق ــش   ارت ــیله بخ ــه وس ــادي ب ــران و آب م

نیـز همـین کارهـا را انجـام مـی      همه گیر است و همه دولت ها و حکومت هـا   ،خصوصی،همگی،در دنیا

ی باشد م)179: 1384قحف، ("سالمی فراتر از امور دنیایی مردمحوزه وظیفه دولت ا"عبیر قحف،به ت.دهند

حفاظت از ایمان به اصول بنیادین،جهاد در برابر ضد مسلمانان،و اعـالم دیـن در کـل     که مشتمل است بر

ؤمنـان  آخرت را بـراي م ولـت، گیتیانـه ماننـد د  / این که چگونه می توان با یک ساز و کـار دنیـوي   .جامعه

دالت،رسـیدن بـه قـدرت    توسعه رفاه،توسعه معنویات،برپـایی ع "اگر.رستگارانه نمود،پرسشی اساسی است

که هست و نیسـت  (اهداف اقتصادي دولت اسالمی) 79: 1379؛ موسویان،58: 1382، موسویان("اقتصادي

ــوز ــی گردد)مبرهن نیســت،آن،هن ــوان از برن ،؛تلق ــر نمــی ت ــتغال کامل دیگ ــراي اش ــزي ب ــه ری ــ،ام أمین ت

ن وظـایف اقتصـادي   به عنـوا تصدي مستقیم فعالیت هـاي اقتصـادي،   واجتماعی،تثبیت ارزش واقعی پول،

امنیت و عـدالت و رشـد و   "،به تعبیري دیگر.زیرا همه جایی است و همگانی پسند ؛کرددولت اسالمی یاد 

یق رفتارهـاي غیـر اجرایـی و    به عنوان اهداف نظام اقتصادي اسالم از طر  )103 :1381میرمعزي، ("توسعه 

انی اسـت و همـه زمـانی و همـه     نسـ ایم اسـت و بـیش از آن کـه دینـی باشد،    تسلیم عقل سـل ،اجرایی،نیز

معلوم باشد و میان آن چه که تلقی می شود دولت اسـالمی اسـت و آن   ،مهم آن است که خط فارق.مکانی

ه افتـراق و اشـتراك آن هـا در    تمیز گردد و معین شـود کـ   ،می افتد دولت غیر اسالمی استچه که مقبول 

معمـاري نمـود و    نایی ازفحـش و فضـیحت را  ب ،از سکوالریسم،شاید نتوان به تندي و بدون دقت.چیست

می بایسـت بـه نـوعی    ،را منتسب به وجوه سکوالرسـیتی کرد؛امـا  در باب دولت "غیر"تمامیت نظریه هاي
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ه اند و اکنون می نیازمندي رضایت داد و دست کم درك کرد که اتفاقی افتاده است و مسلمانان عقب افتاد

ایـن اسـت کـه از رویکـرد سـکوالري و متنـاقض        ،دارند آن چه کشورهاي مسلمان نیاز:بایست کاري کرد

در .فته اسالمی بازسازي نماینـد اقتصاد توسعه فاصله بگیرند و سیاست هایشان را بر مبناي رویکرد نظام یا

نه  همه آن ها در تاریخ گذشته اسالم، پیدا کردن سابقه اي برايدر طرح ریزي مجدد سیاست ها،،عین حال

انعطـاف   ،راهبرد اساسی را تشریع کـرده اسـت   اجزاي اساسی یکچند شریعت، هر.ممکن است و نه الزم

: 1383 ،چیـرا (راهکارهـاي سیاسـتی اجـازه داده اسـت    پذیري در مکان و زمان را با شرح ندادن جزییات 

در عالم عمل رخ داده و نه ،اقتصاد توسعهتناقض هاي احتمالی و موجود در نظریه ،در مرتبه نخست. )155

نظام اقتصـاد  دوم آن کـه، .فاقـد تنـاقض هـاي منطقـی اسـت      ،که به خودي خـود ،نظریه ،زیرا ؛ردر عالم نظ

در عین حالی که به واسطه نبود حکومـت هـاي   ،چه برسد به عمل،نظام یافته نیست،،در تئوري هماسالمی

 مـی تـوان تنـاقض هـاي ناشـی از      ،اد اسالمی را عملیاتی کـرده باشـند  اسالمی اي که نظریه احتمالی اقتص

ل و  سوم آن که کمـا .ی مناسب که عملیاتی و اجرایی شوندکردارمند شدن آن را اکنون پیشکش کرد تا وقت

ر زمینـه هـاي گونـاگون نداشـته     می گیرد اگر سـوابق و پیشـینه هـا را د    اکمال دین هم مورد پرسش قرار

یشتر کمبود دانـش  شرح و تفصیل نشود دال بر انعطاف پذیري نیست بلکه بچهارم آن که اگر چیزي،.باشد

دانش هم به توصیف و تشریح و تبیین مشغول است و هـم فرصـتی فـراهم    چه این که، را مستدل می کند؛

م آن که هنـوز روشـن   پنج.که در آینده محتمل است وقوع یابدآن چه  می کند براي پیش بینی سناریو وار

نوبت به اقتصاد اسالمی یـا  ؟سیسیأتنظریه اي امضایی از دولت اسالمی دارد یا نظریه اي ،نیست که اسالم

تواي آن معنا و مفهوم و مح،و نیز،أسیسی بودنتوسعه اسالمی نیز می رسد از آن باب که هنوز امضایی یا ت

دولـت اسـالمی در   "گاهی اوقات،نوشتن این جمله هـا کـه   به همین دلیل،.چندان مشخص و معلوم نیست

( "بیش تر موارد،شبیه دولـت هـاي دیگـر اسـت    ی دارد که وظایف،عهداتی که مردم در قبال آن دارندبرابر ت

ایجاد نهادهـاي اقتصـادي و   أله عمـده، مسـ : بلکه معمـول نیـز هسـت    ،خرق عادت نیست؛)38 :1382 مالک،

در حالی کـه سـنت قرآنـی داراي بحـث هـاي      .ر براي دولت اسالمی پیشنهادي استثؤسیاسی متمایز و م

امـا  ،)زکـات یا فقرا  وظیفه پرداخت براي ، غیر اخالقی بودن بهرهمثالً(اثباتی در زمینه مسایل اقتصادي است

قـرآن روشـن    به همین ترتیـب، .دینه شدن در بافت یک اقتصاد مدرن، مشکل می نمایداین مسایل براي نها
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داره شـده و متحـد   اکه به تجویزات دینـی ایمـان دارنـد،    باید توسط آنانی،)منانؤاجتماع م(ساخته که امت

سیاسی و مذهبی بهم پیوسـته  ، نهادهاي ؛با این حالگوش فرادهند ،ع، باید به نداي اجتماامگردد و این حک

دست کم می توان پذیرفت اسالم به عنوان یک . )1379:180 ،تنسی(وضع نشده است،و متقن،در این زمینه

ئـه  ایـن کـه بـراي ارا   .کمتري از خودنشـان داده اسـت  کارآمدي ،بدیل از مدیریت سیاسی و اقتصادي مدل

ع قوانین و آیـین نامـه هـاي    عناصري مانند وض ،ولت اسالمی و نظام اقتصادي اسالمطرحی عملی درباره د

ارت بـر حسـن اجـرا و    ، نظـ ي قوانین و سیاست ها و برنامه هـا اجرااجرایی،سیاست گذاري،برنامه ریزي،

بـه گفـتن     ،بسـپاریم را بـه غیـر   را از دیگران اخذ نماییم و تحریر محـل نـزاع    ،و تصدي مجازت متخلفان،

بگوید و از می تواند آن ها را  ،با هر مرام و دین و مذهب و مسلک اگرهایی مشغول می شویم که هر کس

ـ   : پیامدهاي آن نهراسد ا همـه اجـزا و مبـانی اش    وقتی نظام هاي اسالمی از جمله نظام اقتصـادي اسـالم ب

ي اسالمی داشته باشند و دسـتورها و قـوانین   و مردم سطح باالیی از ایمان به عقاید و ارزش هاتحقق یابد،

کشـور  ون ایثـار در مـردم در اوج آن باشد،  روحیه مشارکت و تعـا شریعت را به خودي خود رعایت کنند،

جنگ یا محاصره اقتصادي وجود نداشته باشـد و حـوادث   احیه دشمنان و رقیبان تهدید نشود،اسالمی از ن

سیاسـت  در ایـن موقعیت، .نظارتی دولت به حداقل می رسدو زلزله رخ ندهد،نقش  غیر مترقبه چون سیل

 عدالت و توسـعه م عمده ایی از بـار امنیـت اقتصـادي،   سهان تر انجام می پذیرد،گذاري و برنامه ریزي آس

تصدیات دولت به اموري که مردم نمی توانند انجـام دهنـد منحصـر    ،اقتصادي را مردم به دوش می کشند

از ایـن رو،در ایــن  .زگار بــا مصـالح افـراد حاصــل مـی شــود   سـا مـی شـود و مصــالح عمـومی همــراه و    

مـی تـوان بـه همـین     ).57 :1386 ،رفیعـی آتـانی  (حداقل انـدازه خـود برخـوردار اسـت     دولت از،موقعیت

یـز هسـت کـه نـزد هـر کسـی گذاشـته        جمله اي دیگـر ن .سمان را به زمین دوخت و هیچ نگفتآسادگی،

در آن بـا سـایر    رقی در آن دیده نمی شـود و تمـایزي  انگار که حرف دل خود اوست و هیچ خط فاشود،

ش در راستاي حفـظ یـک   تال ،ظیفه دیگر دولت در اقتصاد اسالمیو :مرام ها و روش ها،مشاهده نمی گردد

در واقـع دولـت موظـف    .ه در آن توازن اجتماعی رعایـت شـود  می باشد ک)متعادل و متوسط(اقتصاد سالم

و امکان رشد براي همه اعضاي جامعه و امکان دسترسـی   راهم کندي تحقق این اقتصاد را فاست زمینه ها

این جمله ها به شرطی نمـودگر وجـود   . )282 :1378دادگر کرماجانی، (وجود داشته باشد آنان به پیشرفت 

مشهد مقدس - ارديبهشت 89 مجموعه مقاالت دومين همايش اقتصاد اسالمى و توسعه



٧٥٣ 
 

د کـه چنـین   و عقیـده اي مواجـه شـون    مکتب یک نظریه اقتصاد اسالمی هستند که خوانندگان و داوران با

/ نامتعادل و دچـار تفـریط   (در راستاي حفظ یک اقتصاد ناسالم تالشولت در اقتصاد،وظیفه دیگر د:بگوید

آن عـدم تـوازن اجتمـاعی     مـی باشـد کـه در    }ش در راستاي حفظ یک اقتصاد سـالم و یا عدم تال {)افراد

و یا دولـت موظـف نیسـت زمینـه     {در واقع دولت موظف است زمینه هاي تحقق این اقتصاد.رعایت شود

ارشـاد  سازمان دادن تولید اجتماعی الهی،"گفتارها و تعبیرهایی چون .را فراهم کند}ن اقتصادهاي تحقق ای

بحـث را پیچیـده تـر مـی      )43: 1380 سبحانی،("و تنظیمات مربوط به کار اسالمی ،اقتصاد معیشت اسالمی

ب آمده است؟ نصر تولید از کدام مکتع ؟ست تولید اجتماعی به چه معناستزیرا به طور کلی معلوم نی کند؛

یگر بـه چـه   د،لفه ارشاد از کدام بن مایه نظري اخذ شده و کار اسالمیؤم ؟معیشت اسالمی به چه معناست

شـاید   ؟ز کدام پشتوانه نظري اخذ شده اسـت پارامتر کار از کدام منبع تئوریک و ا ،معنا است و به طور کلی

تمـایز قائـل    ،ان امر واقع و وجه هنجـاري برخی می.ب نظریه دولت دینی چاره ساز باشداندکی مداقه در با

دولتی اسـت کـه   ،دولت در جهان اسالمی :بیر دولت مسلمانان و دولت اسالمی،یاد کرده اندشده و از دو تع

فراز و فـرود خـود    به مثابه یک امر واقع و به معناي جامعه شناختی آن در جهان اسالم ظاهر شده است و

دولتی است که همه ضوابط و هنجارهاي اسـالمی   ،ه معناي هنجارياما دولت اسالمی ب .را طی کرده است

بنـابراین معنـاي جامعـه    . )13 :1383 ،برزگر( قرار داده و دولت ناطق اسالم استرا در کانون توجه و عمل 

ز دولتی که مـد نظـر دیـن اسـالم     شناختی از دولت در جغرافیاي جهان اسالم با وجه هنجاري و آرمانی ا

بر دولـت هـا    ت آن است که اطالق صفت اسالمی در عرصه عملحقیق :به هر حال،اما.متفاوت است،است

هیچ کدام از دولت هاي ،زیرا،از یک سو،به جز دولت پیامبر و امام اول ؛)12 همان،( بسیار بحث انگیز است

دیگـر   لقب نگرفته اند؛و از،ولت اسالمی به معناي اجماعی واژهد،در محدوده جغرافیایی جهان اسالم واقع

یی شده است که تـازه  محول به زمان هاتجویزي دولت اسالمی،آرام آرام،/ وجه هنجاري پدیدار شدن ،سو

داد سخن  صفت ها و کاراکتر آن،در باب نمی توان دولتی که محقق نیست .ترین ارزش ها، ظهور می یابند

دولتـی کـه فرمـان    ،یکی :محتمل اسـت ،یمدو نوع دیگر از دولت هاي ممکن الوجود اسـال در این میان،.داد

دولتـی کـه نـه     ،و دیگـري  در نصوص دینی،ارائه شده است؛ روایان آن شرایط و اختیارات خاصی دارند که

تعیـین و   ن و فرمان روایان آن از جانـب دیـن،  و نیز شرایط رهبرا ،سیاسی تنها ارزش هاي حاکم بر زندگی
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تی دانست که به درجه هـاي گونـاگون،در   ولمی توان دولت دینی را د ،به طور عموم،حال.تعریف می شود

شـت از دولـت   این بردا :ولی.استناد می کنند مکانیسم عمل،و غایات دولت،به آموزه هاي دین، هستی دولت،

بیش از ،اما واقعیت این است که تعریف فوقچندان مورد مناقشه نیست و ،دینی،بدین لحاظ که کلی است

مسـلمانان در خصـوص دامنـه و     نـه تلقـی واحـدي در بـین     ،؛زیراتولید ابهام می کند،آن که روشنگر باشد

و نه دربـاره قلمـرو دیـن و حـدود انتظـار از دیـن اسـالم در        ،ها به دین وجود دارد دولت"استناد"کیفیت

بـه  "دولـت دینـی  "ترکیـب .اتفاق نظري دیده می شود ه ویژه در دهه هاي اخیر،، بسیاسی/ زندگی اجتماعی

ــ   ــت ک ــاي آن نیس ــود گوی ــودي خ ــ ،ه اسالمخ ــا عالم ــلمانان ی ــت   مس ــی در دول ــه نقش ــالمی چ ان اس

م نظریه پردازان نظریـه دولـت   ه،به تعبیر درست یک پژوهشگر ،به نظر می رسد. )21: 1384فیرحی،(دارند

نظریه پـردازان  و هم   ؛)أسیس شده می داننددولت اسالمی را بر طرحی از جانب وحی استوار و تکه (دینی

ولت دینی را ابزاري بشري و عقالیی و تاریخی تلقی می کنند که انسان مسلمان که د(نظریه دولت اسالمی

ارع مقدس اسالم نیـز واقـع شـده    یید و تشویق شأبراي حفظ و توسعه جامعه اسالمی ابداع کرده و مورد ت

ی و نظـري ویـژه اي   با دشواري هاي روش شناختی فراوانی روبه رو بوده و کج تابی هاي تـاریخ  ،  )است

مبانی ،ند اسـتوار باشـند  پیش از آن که بر وقایع تاریخی و استقرایی مست ،هر یک از دو نظریه.د کرده اندایجا

باستان شناختی و زبان شناختی در ،دینی،تاریخ نگارانه خاصی را پذیرفته و سپس به استدالل هاي تاریخی

ارائه یک مدل نظري کـه  ،این میانه در،شاید. )37 :1386 ،فیرحی( یه یا نظریه خود استناد کرده اندیید فرضأت

به نویسنده و خواننده کمک کند تـا نشـان داده    ولت ها در سیر تاریخ است،برآیندي از ویژگی هاي انبوه د

مـی توانـد    ر قـدرت و یـا یـک ماشـین قـدرت سیاسـی،      شود چگونه می توان متوجه شد که یک سـاختا 

درست تـر از واژه مرکـب   ،گمان می رود این تعبیر،را به خود بگیرد؛زیرا"نظریه اسالم در باب دولت"لقب

مدل برنارد کریـک   ،به منظور نیل به مقصود،نگارنده.رساننده معنا باشد،نه گذاري شده دولت اسالمیو نشا

  . ون مایه حکومت را پیشنهاد می دهداز در

  توضیحی در باره مدل کریک )سه 
انواع گوناگون حکومت ها از حکومت بـدوي و  برنارد کریک بر این باور است که پس از پژوهش درباره 

اسـتبداد  امپراتوري هاي اولیه و شهرهاي یونان و روم جمهوري و روم امپراتوري گرفته تا حکومت هـاي  
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شرقی و حکومت فئودالی و دولت هاي مدرن اولیه و دولت ملی مدرن و اتوکراسـی مـدرن و جمهـوري    

ست پرسش هـاي موجـود در ادبیـات سیاسـی را کـه      توانسته ا،اي مدرن و حکومت هاي تمامیت خواهه

ال هاي غالب هستند برشماري نماید و نشان دهد که فهرستی دقیق از پرسـش هـا و مسـائل اساسـی     ؤس

من مدعی هستم که :بندي نموده و انتظام بخشیده است مربوط به نظریه دولت و حکومت را کشف و رده

کشف یا تعریف انـواع تـازه اي از حکومـت توسـط     حدي دقیق و جامع است که احتمال  این فهرست به

نقـش  :ازؤلفه هاي یازده گانـه عبارتنـد  م).152 :1378 کریک،(ؤاالت مهم دیگر را ناچیز می سازدپاسخ به س

نـوع   نهاد شاخص حکومـت،   شخصیت و ترکیب گروه نخبه، ساختار اجتماعی شاخص، آموزه رسمی، اتباع،

و  عات،انتشار اطالبینش نسبت به  ،بینش نسبت به دانشبه قانون، بتبینش غالب نس لکیت،حقوق ما ،اقتصاد

لفـه هـا و   ؤپرسش  اساسی این است که دولت اسالمی واجد کـدام م . )همان(بینش نسبت به خود سیاست

   شاخص هاست ؟

  شاخص ها  لفه هاؤم

  فرمانبرداري انفعالی   نقش اتباع
  بی تفاوتی اجتماعی  

  مشارکت داوطلبانه و فردي 
  رکت توده اي و فرمانبرداري انفعالیمشا

  حکومت بخشی از نظام الهی/هواداري از تکلیف دینی   آموزه رسمی
  هواداري از سودمندي   

  غیر دینی  
  ایدئولوژیک 

ساختار احتماعی 
  شاخص

  طبقاتی رده بندي شده /ساختار قشري 
  طبقه متوسط و بورژروازي بزرگ  

  مساوات طلب 
شخصیت و ترکیب 

  خبهگروه ن
  خودزاوانحصاري 

  طبقه سیاسی با ثبات و برخودار از حیثیت اجتماعی  
  گروه خدمتگزاران مطابق با تحرك اجتماعی کامل

  دربار یا کاخ   نهاد شاخص حکومت
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  پارلمان و مجلس شورا و کنگره  
  حزب واحد 

  کشاورزي و ماقبل صنعتی  نوع اقتصاد
  بازار و اقتصاد مختلط 

  اقتصاد جنگی 
  شخص و زمین   مالکیتحقوق 

  لیاقت و مالکیت 
  عدم وجود مالکیت شخصی

بینش غالب نسبت به 
  قانون

  عرفی و الهی 
  عرفی و تقینن

  قوانین تاریخ 
بینش غالب نسبت به 

  دانش
  دانش یکپارچه بخشی از رمز خفیه قدرت 

  بی سدانش منقسم و حقایق ن 
  دانش یکپارچه و ایدئولوژیک مبتنی بر تبلیغات حکومت

بینش نسبت به انتشار 
  اطالعات

  تبدیل شایعه و اقوال شفاهی به نهاد 
  روزنامه ها و عدم کنترل اطالعات و برتري رسانه ها 

  کنترل کامل ارتباطات جمعی
بینش نسبت به 

  سیاست
  حکومت برتر از سیاست 

  تحمل سیاست ورزي و نهادینگی مخالفت 
  رزي و مخالفت توطئه و دسیسه و خرابکاري تلقی کردن سیاست و

   )177/  161 :1378 ،کریک(
هـاي جدیـدي    آیا شـاخص  ؟افزون می شود یا کاسته می گردد ؤلفه ها،در دولت اسالمی،لفه اي بر مؤآیا م

امضاء می / سیس أدولت اسالمی را از کدام زاویه دوگانه ت،یکی :افزون می گردد یا خیر؟دو نکته مهم است

دولت مسـلمانان یـا دولتـی اسـت کـه      ،آن که منظور از دولت اسالمی ،گردی قرار داد؟ توان مورد دقت نظر

منظور دولتـی  ،و یـا ،در تاریخ سیاسی اسـالم رخنمـون شـده   توسط مسلمانان در جغرافیاي جهان اسالم و 

تجویزي است که هم فراتاریخی است و هـم محصـور در باورهـاي دینـی و     / اسالمی به معناي هنجاري 

ازده گانه تغییري نیابنـد و  لفه هاي یؤسبب می شود شاخص هاي م،نگاه تاریخی شحون از عقاید مذهبی؟م

/ نگـاه آرمـانی   . شـود و کلمـه اي از آن کاسـته گـردد     پیش و پس شوند و یا واژه اي بدان افـزوده ،اندکی
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ن آ.مان هاي فیلسوفانه و کالمیزیرا ابداعی است و مبتنی بر حدس و گالبته پر از دشواري است؛،هنجاري

عینیـت نیابـد و در عـالم    و اگر پدیده اي  عینی نیست؛ آراسته نشده است، که البته به تجربه هاي بشري،چه 

نگفت کـه پدیـدار ذهنـی    و در آخر، اد سخن داد و از گوناگونی ها گفت،د ،ذهن بماند،می توان در باب آن

اریخی در بـاب  مدل کریک چون برآمـده از واقعیـت هـاي تـ    .ی هایی استمدعا شده مشتمل بر چه ویژگ

سـالمی از منظـر   می تواند بـه طـرح مـدل دولـت ا     ،ت ها و تنوع نظریه هاي حکومت استگوناگونی دول

نوعی مدل قیاسی و تجویز گذارانه محسوب نمی شود تا بتواند دولـت  ،بی گمان،ولیتاریخی مدد برساند؛

پرسـش هـا در بـاب    ،در هـر دو منظر ،بـه هـر حـال   .ري اسالمی را توصیف و تشریح کندهنجا/ سیسی أت

محسوب انـد و  هر چه باشند از باب احتمال، ها ، پاسخ ت و معناي دولت اسالمی بسیار است؛چیستی ماهی

از بـاب  ،پرسـش هـایی دیگـر   .صـادر نمـی کننـد    اسالمی،حکمی قطعی درباره وجود یا عدم وجود دولت 

پاسخ هـاي  ،ست به آن هااسالمی هست که می بایچیستی و چگونگی پیوند میان دولت اسالمی و اقتصاد 

پرسش نخست این است که آیا میان دولت اسـالمی و اقتصـاد اسـالمی نـوعی نسـبت      .در خور داده شود

یعنی آیا دولت غیر اسالمی می تواند اقتصاد اسالمی را مبناي  ؟ئوریک و پراتیک وجود دارد یا خیرحتمی ت

ست که بدون بحث این مفروضه استوار ا این پرسش برپولی خود قرار دهد یا خیر؟/ مالی نظري عملکرد 

اسالمی و دولت اسالمی وجـود  دو مفهوم اقتصاد یرفته ایم که دست کم در عالم نظر،پذهاي مجادله انگیز،

ماننـد دولـت هـاي     (انـواع دولـت هـاي غیـر اسـالمی      اگر جواب مثبت باشد و نشان داده شود کـه .دارند

اسالمی را پیاده کنند معلوم می شود اقتصاد اسالمی مـاهیتی  می توانند اقتصاد )مارکسیست فاشیست، لیبرال،

بنـابراین خـود بـه خـود     .هر نـوع دولتـی دمخـور و دمسـاز شـود     متمایز و مشخص ندارد که می تواند با 

نـه  ژله اي است که تـوان هـر گو   ،ه نمی شود و آن قدر از حیث محتواتشخصی در اقتصاد اسالمی مشاهد

مورد قبول مسـلمانان نیسـت و بـر ایـن     بی گمان،این معنا،.استقاللی ندارد د،انعطاف پذیري را دارد و ازخو

تافته اي است جدابافته و فصل تمایز ظریفی اسـت میانـه دو    ،اقتصاد برآمده از باورهاي اسالمیباورند که 

بنابراین پرسشـی دیگـر مطـرح مـی     .ادي یعنی کاپیتالیسم و سوسیالیسممکتب هاي اقتص رلبه قیچی مشهو

پـولی  / می تواند اقتصاد غیر اسالمی را مبناي کار خود قرار دهد و مناسـبات مـالی  آیا دولت اسالمی،شود؛

بـر  (شرح پرسش این اسـت کـه آیـا دولـت اسـالمی     غیر اسالمی را در کشور داري،ساري و جاري نماید؟
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فرض ها  می تواند از؛ )مطرح نیستفرض آن که وجود داشته باشدو این جا تاریخی یا هنجاري بودن آن 

موجـود در اقتصـاد هـاي غیـر اسـالمی،پیروي کنـد یـا         و مقدمه هاي نظري و باورهـا و سـازو کارهـاي   

نـد و  اسالم و دولت اسالمی ویژگـی متشخصـانه خـود را از دسـت بده    خیر؟جواب مثبت،سبب می شود،

سـالم،یک  ن و هـم نخبگـان پرورنـده دیـن ا    در حالی رخ می دهد که هم آورندگان دیتعین نیابند؛این امر،

اگر هر دو پرسش،با جواب منفی رو بـه  .گر داشته واز اکمال و اختتام دین،سخن ها گفته اندادعایی دیسر،

معتقـد شـد   پس می بایست به این باور،،یات متدینان سازگاري بیشتري داردکه بدون تردید با مدعرو شود،

مـی تواننـد در کنـار    فقـط   منحصراً،اسالمی افزون برآن که وجود دارندکه هم دولت اسالمی و هم اقتصاد 

/ دولت اسـالمی  (در میان پیوندهاي احتمالی چهارگانهبنابراین،.بگیرند و همدیگر را تقویت نمایندهم قرار 

غیر اسالمی  دولت،اقتصاد اسالمی/ دولت غیر اسالمی ،اقتصاد غیر اسالمی /دولت اسالمی ،اقتصاد اسالمی

مقبول ،بـه طـور اصـولی   ،زیـرا گزینـه چهارم  .ممکن الوجود است،ها یکی از آن،تنها،)اقتصاد غیر اسالمی/ 

مـدعیات آنـان نیـز هـم خـوانی       ، نه تنها مقبول مسلمین نیسـت کـه بـا   مسلمین نیست؛گزینه سوم و دوم

به نـام اقتصـاد اسـالمی     فرض می گیریم پدیده اي،حال.ینه اول که امکان دارد وقوع یابدمی ماند گزندارد؛

سـرانجام مـی بایسـت    ،ویژه ها و شاخص هاي دولـت اسالمی  معنی و مفهوم و کار تکلیف،اما.وجود دارد

در برداشـت  قالل واجـد معناسـت و یـا باالنضـمام؟    باالست،آیا پدیده دولت اسالمی.ه چیستروشن شود ک

ر کـدام موقعیـت هـاي    استقاللی،این پرسش طرح می گردد که مفهوم دولت را چگونه اختـراع کـرده و د  

اسـتقالل گونـه مفهـوم دولـت اسـالمی،تاریخ،به       در پـردازش به دست آورده اسـت؟ ،ن رازمانی و مکانی،آ

مدت زمانی نزدیک به دوازده قرن از همپرسه ها و پیش از ظهور دین اسالم،،فراموشی سپرده می شود؛زیرا

و سیاسـت مـی گذشـته اسـت و نمـی      مجادله هاي فیلسوفانه در باب ماهیت دولت و قدرت و حکومت 

ــابراین.ر آفریننــدگی مفهــوم دولــت را مخــتص عصــر بعثــت و نبــوت نمــود ابتکــا،توان درك و فهــم ،بن

نظریه سیاست و قـدرت  ،عقل سلیم؛زیرا،و هم ،گواه بر آن است،هم تاریخ،درست می نماید؛زیرا،باالنضمام

و در نسـبت بـاکژي هـا و    ،پرورش یافتـه ،کالمی حیات مسـلمین / در طول تاریخ تحول سیاسی ،در اسالم

 به درسـتی ،هنوز،اما.دریافت می نموده است،ز سوي دانشمندان مسلمانا،پاسخ هایی تئوریک،ایشکاستی ه

ی همچون دولت موجود در آیات قرآن،دولـت  پاسخ هایارائه ،معلوم نیست که دولت اسالمی چیست؛زیرا
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م دولت موجود در سیره عملی صدر اسـالم بـه ویـژه عصـر پیـامبر خـاتم و امـا       مبتنی بر آیات و روایات،

کـه از  ؤلفه اي برنارد کریک،مدل یازده م.گویانه است و قابلیت اتکاء نداردکلی و دولت عصر ظهور،،همام

می تواند به مسـلمین یـاري برسـاند تـا     یاست و قدرت و حکومت برخاسته است،تجربه تاریخی پیوند س

  . لت اسالمی را منجز و معین نمایندمفهوم دو

  

  نتیجه گیري 
کـارکردي خـود را   / پهنه و گستره نظري گري ترکیب می شود،هر دو واژه،ا واژه دیهنگامی که یک واژه ب

شـده   اژگان نشـانه گـذاري  میدان کاربردي و.به همدیگر مشروط و محدود می شونداز دست می دهند و 

اسـتقالل معنـایی و   نسبت به کلمه هاي فاقد نشان،محدود کننـده و مقیـد،کمتر اسـت؛زیرا،واژگان مرکب،   

ان نشـانه  از آن دسـت واژگـ  دولت اسـالمی، .نیستندیله و رها ود را از دست می دهند و دیگر،دي خکارکر

یـدان  منوط و محـدود بـه هـم انـد و م    اسالمی؛هر دو،،و نه،رهاست،نه دولت ،گذاري شده است که در آن

ــه   ــر آن ک ــد،افزون ب ــاهش مــی دهن ــل یکــدیگر را ک ــث نظري،عم ــی  ،نیز،از حی همــدیگر را مشــروط م

می بایست معلوم شود که مقومات خـود را از کـدام باورهـا و    ،در ترکیب دولت اسالمی،دولت،زیرا،نمایند

نیز مـی  دربـاره واژه اسـالمی،  ،؛همچنین)زیرا منظور،هر دولتی نیست(تاریخی،کسب کرده استرویدادهاي 

و  آیا اسالم ها وجـود دارد .به چه دلیل،اسالمی،محسوب می شوندبایست معلوم گردد که کدام برداشت و 

یـا آن کـه هـر     اسـت  دولتی اسالمیی از اندیشه ها و باورهاي اسالمی،مطابقت داشت،هر دولتی که با یک

مـی بایسـت   ،افزون بر آن.اي در درون مسلمانان سبب نمی شود،دولت،دولت اسالمی خوانده شوداندیشه 

ــع    ــوه توزی ــود نح ــن ش ــت اسالمی، روش ــدرت در دول ــی ق ــبک و روش ــه    س ــا آن ک ــت و ی ــژه اس وی

به نظر می رسد اگر بـاور  ،و یا مستبدانه است؟در بادي امر،رپوراتیستیکوکسیستی،، مارالیستی،الیتیستیپلور

 کنیم که نحوه توزیع قدرت در دولت اسالمی یکی از شیوه هاي یاد شـده اسـت بـاز هـم وجـه اسـالمی      

می نحـوه توزیـع قـدرت غیـر اسـال     نمی تـوان دولتـی اسـالمی داشـت کـه در آن      دولت،مغفول می ماند؛

یعنی چه کسی هاي سیاسی نظام دولت اسالمی چیست؟ه هنجاردیگر آن که می بایست معلوم شودک.باشد

راي آزمـون بـدیل   ب،زش ها را در دولت انجام می دهند؟آیا در دولت اسالمییا کسانی فرآیند تخصیص ار
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کـه در دولـت   ،می بایست روشن شـود  ایی براي آزمون وجود دارد یا خیر؟نیزراه ههاي حکومت اسالمی،

و غیر خودي دارد و بر نابرابري استوار می شود و یا  يخودچیست؟،اسالمی،هدف از تخصیص ارزش ها

ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه دولـت       وانگهی ف مرز میان خود و دیگري است؟آن که قایل به برابري و حذ

سیاسی می پـردازد و  هنگامی که دانشمند سیاست به فرآیند و برآیند توزیع سه بعدي هنجارهاي (اسالمی،

یعنی لیبـرال دموکراتیک،اقتـدار گـراي مسـاوات     ،وشه هاي حکومتگري پدیدار مـی شـوند  پنج نمونه از خ

 یک نکتهکدام یکی از آن هاست؟)طلب،غیرمساوات طلب سنتی،عوام گرا،و غیر مساوات طلب ا قتدار گرا

ابداع و خـرق عـادت الزم   باشد،اگر چنین .یچ یک از  آن ها نیستهآن است که گفته شود دولت اسالمی،

به ،أسیس نظریه دولت اسالمی،دیگر ممکن نیستتطقاً و نه تاریخاً ممکن نشده است؛زیرا،می آید که نه من

سـخن هـا   گران،از پیش نوشته و در باب آن،لفه هایی که دیؤو مصبوغ شده است به م آن دلیل که مسبوق

آن .هر کدام از خوشه هاي حکومتگرانـه  مستحسن يمشتمل است بر بخش هابه طریقی امضایی،.فته اندگ

درباب  پا در هواو به نظریه اي یابد که نه خودش است و نه دیگري، حالتی التقاطی میگاه،دولت اسالمی،

  ؟ تدولت اسالمی چیسپس به راستی،.رت و حکومت و سیاست مبدل می گرددقد
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