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  بررسی تطبیقی خردمایۀ وجود دولت
  هاي غربی و منابع اسالمی  از نگاه نظریه

  * دحسن دانایی فر
  ** آذر یجوانعل یمرتض

  11/4/93: پذیرش نهایی        6/10/91 :دریافت مقاله

  
  چکیده

است و  مقدم  است که از نظر منطقی بر وجود دولت سؤالیپرسش از خردمایۀ وجود دولت 
در   توان محملی مناسب براي توجیه حضور دولت بدون ارائۀ پاسخی مناسب و درخور به آن نمی

هاي اقتصادي،  گراي حاکم بر نظریهعالوه بر این با توجه به فضاي بازار. جوامع گوناگون یافت
هایی که دولت مجاز به ورود و دخالت در آنهاست نیز در گرو تبیین خردمایۀ وجود  تبیین حوزه

گیري از شکست بازار، شکست دولت و جلوگیري از شکست ارزشهاي  جلو. دولت خواهد بود
اند تا  ئه، و تالش کردهعمومی پاسخهایی است که اندیشمندان غربی براي پاسخ به این پرسش ارا

در این مقاله نیز تالش خواهد شد . از این رهگذر حدود و ثغور فعالیتهاي دولت را مشخص سازند
تا ضمن بررسی کتابها و مقاالت این حوزه، مرور این پاسخها و نقد اجمالی آنها، نگرش برآمده از 

دمایۀ وجود دولت از نگاه آنها با هم تلفیق شود و به شکل رویکردي واحد در آید و سپس خر
هاي بیان شده از سوي اندیشمندان غربی بیان شود؛  منابع اسالمی تبیین، و تفاوتهاي آن با خردمایه

  .توان آن را پیگیري مصالح عامه به جاي منافع عامه نامید اي اجمالی می تفاوتی که به گونه
ارزشهاي عمومی، خردمایۀ خردمایۀ دولت، شکست بازار، شکست دولت، شکست  :ها واژه کلید

  .دولت اسالمی
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  مقدمه
هاي گوناگون و از جمله  در حوزهمداخله دولت حوزة مجاز و  1چرایی نیاز به دولتپرسش از 

سابقۀ آن را حداقل توان  و می )19 :2008بکر، (حوزة بازار از سؤالهایی است که پیشینه زیادي دارد 
توان به دالیل  در تبیین چرایی طرح چنین پرسشی می. دانستمربوط به قدمت تشکیل دولتها 

  :اشاره کرد که برخی از آنها عبارت است ازگوناگونی 
را انکار  نیاز به دولت یاي بکل هرگز موجب نشده است که عده، قدمت و سابقۀ وجود دولتهاـ  1
 يوجود ضرورتبراي 2اي خردمایه تمهید تالش براي بر این اساس .)493: 2001سوئیت، مک( نکنند

را به خود این حوزه  اندیشمندانه توجه بوده که هموار بحث انگیزي موضوعاتجمله دولت از 
هر کدام ضمن که است متعارضی  بعضاًو  متعددهاي   نظریه گیري شکلاین توجه  برایندو  جلب کرده

  .اند اي ضمنی حوزة فعالیت آن را نیز مشخص کردهگونهتالش براي تثبیت اصل لزوم وجود دولت به
هاي یدست اندازي دولت به بسیاري از آزاد ورهمین طهاي رفاه و  شکست بسیاري از برنامهـ  2

فعالیت دولت و بخش مجاز حوزة  پرسشدولتی امور اندیشمندان حوزه  کهشده است  سببفردي 
و تالش کنند مرزي صحیح براي  )7: 1997آنگوس، ( قرار دهند دوباره خصوصی را مورد توجه

 .حوزة اختیارات دولت بیابند

و [ 5، سازمانهاي غیرانتفاعی4و خصوصی 3کنار دو بخش دولتینباید فراموش کرد که در ـ  3
عالوه  وجود دولتتبیین خردمایه نیز نقشی غیر قابل انکار در رشد و توسعۀ جامعه دارند و ] تعاونیها

 تواند در تبیین حوزه فعالیت می ،فعالیتهاي بخش خصوصی و بخش دولتیبر مشخص کردن حوزة 
  ).180: 2010گا و همکاران، اماتسون(بسزایی داشته باشد  یرنیز تأث ]ونیو تعا[ هاي غیر انتفاعیسازمان

اند  به اتکاي این ضرورتها، بسیاري از اندیشمندان حوزة مطالعات مدیریت دولتی، تالش کرده
هایی براي تثبیت جایگاه دولت، حدود مطلوب فعالیتهاي آن را نیز مشخص  تا ضمن ارائۀ نظریه

ین این خردمایه و تعیین حدود فعالیتهاي دولت با هدف دولت ارتباطی استوار از آنجا که تبی. سازند
  .اند دارد، بسیاري از آنان بررسی خردمایۀ وجود دولت را از تبیین هدف دولت آغاز کرده
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مروري بر دانش این زمینه . حال سؤال این است که هدف از حضور دولت در جامعه چیست
چیزي جز دغدغۀ اصلی مدیریت دولتی شمندان معتقدند هدف و دهد که بسیاري از اندی نشان می
تواند نقطۀ پایانی براي این منازعات طوالنی تلقی شود؛ اما  نیست؛ امري که در نگاه اول می 1کارایی

توان گفت که این هدف به ظاهر مشترك، خود آغازي است بر مناقشات  با نگاهی عمیقتر می
علت . شته و در قالب جریانهاي گوناگون خود را متجلی کرده استفراوانی که تا به امروز ادامه دا

این است که همواره این سؤال قابل طرح است که کارایی با ) به رغم وحدت هدف(این اختالف 
  .)26: 2008گرندي، ( چه کسانی کدام تعریف و از دید

ل رسیدن به ترین رویکردي که تالش کرده است مشک در پاسخ به این سؤال، اولین و قدیمی
کارایی را حل کند، رویکرد نحلۀ نظام بازار است؛ چرا که بر اساس باوري سنتی همواره مفهوم 

تواند منابع را به کاراترین صورت تخصیص  کارایی با بازار گره خورده و این بازار است که می
بوزمن، (توان گفت به باوري عمومی تبدیل شده است  ؛ موضوعی که می)7: 1997 آنگوس،(دهد 
  .تواند نافی ضرورت وجود دولت باشد و در شکل افراطی خود حتی می )5: 2000

اي از اندیشمندان حوزة اقتصاد و مدیریت نیز با ارائۀ فهرستی از  در برابر نحلۀ نظام بازار عده
اند از این طریق  هایی که بازار در آنها توانایی تخصیص بهینۀ منابع را ندارد، تالش کرده حوزه

در پاسخ به این اندیشمندان، . )7: 1997آنگوس، و  485: 2009باسو، (ایگاه دولت را تثبیت کنند ج
و ) 25: 1990داتاچادوري، (را عرضه کرده از موارد شکست دولت فهرستی طرفداران بازار نیز 

اي  نتیجهتا کنون به اند ناکارامدیهاي ناشی از دخالت دولتها را تبیین کنند؛ نزاعی که  تالش کرده
  .)45: 1377چادهوري، ( قطعی نرسیده است

اند با تغییر هدف از  در این میان برخی دیگر از اندیشمندان ضمن تغییر زمین بازي تالش کرده
لزوم وجود دولت را تبیین کنند ... کارایی به اهدافی نظیر ضرورت پاسداشت ارزشهاي عمومی و 

  .)6: 2000بوزمن، (
نظیر (هاي دخالت آن  هاي وجود دولت و حوزه ري بر انواع خردمایهدر این نوشتار ضمن مرو

و ارائه الگویی جامع براي ) 4، شکست ارزش عمومی3، شکست دولت2نظریه شکست بازار
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هاي گوناگون مدیریت دولتی، تالش خواهد شد با  ها در حوزه گیري بر اساس این خردمایه تصمیم
دولت اسالمی، خردمایۀ وجود دولت از نگاه اسالم نیز  توجه به منابع اسالمی، ضمن تبیین اهداف

   .تبیین شود
  

 هاي غربی  هاي وجود دولت از نگاه نظریه خردمایهـ  1
 شکست بازارـ  1ـ  1

 شکست تشریح« عنوان با) 1957( 1باتر فرانسیس کار به بازار شکست رویکرد اصلی مبناي
براي تبیین این مفهوم، تعاریف گوناگون ولی مشابهی ارائه  ).19: 2008 بکر،( گردد می باز 2»بازار

  .شود شده است که در اینجا به ذکر دو مورد از آنها اکتفا می
شکست بازار، ناتوانی اقتصاد بازار در کسب نتایج مناسب در تخصیص منابع است ـ  1

 .)25: 1990داتاچادوري، (

افتد که  دروغ بگویند و این زمانی اتفاق می ها افتد که قیمت شکست بازار زمانی اتفاق میـ  2
امري که موجب  ؛قیمت کاالها و خدمات با ارزش واقعی آنها نسبت صحیحی نداشته باشد

 ).4: 2000بوزمن، دوناهو به نقل از (د شو مخدوش شدن رابطۀ بین مشتري و کاالها می

شاره دارند و آن اینکه توان گفت که هر دو تعریف به رغم تفاوت ظاهري به نکتۀ واحدي ا می
بازار در قیمت گذاري کارا نیست و در نتیجه، تخصیص بهینۀ منابع محقق نخواهد شد؛ چرا که تنها 

است و در نتیجه هنگامی که این شاخص ارتباط خود را با کاالها از  3شاخص معتبر در بازار، قیمت
خورد و تخصیص منابع به هم میدست بدهد و توان بیان ارزش واقعی آنها را نداشته باشد، روند 

  .بازار  کارایی خود را از دست خواهد داد
طرفداران دولت معتقدند که در چنین مواقعی است که دولت باید با دخالت در بازار این 

  .ناکارایی را اصالح، و روند تخصیص منابع را اصالح کند
در پاسخ . شود به رو می حال سؤال اینجاست که در چه مواردي بازار با مشکل ناکارایی رو

توان گفت اندیشمندان حوزة اقتصاد و مدیریت دولتی تقریباً بر این موضوع اتفاق نظر دارند که  می
 بکر، و 8: 1997 آنگوس،( )1(افتد که عبارت است از در چهار حوزه پدیدة شکست بازار اتفاق می
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  ):22: 2009 همکاران، و هاولت و 19: 2008
  1عمومی کاالهايـ  1
  2جانبی عوارضـ  2
  3طبیعی انحصارهايـ  3
  4نامتقارن اطالعاتـ  4

تر نیز  اي جزئی به گونهالبته این موارد تنها موارد شکست بازار نیست و برخی از پژوهشگران 
و  تریلر(نظیر عدم تولید داروهاي خاص  خردتريمصداقهاي و  ،بحث شکست بازار را پی گرفته

، )44: 2008گالوان، ( 5هاي صنعتی نی در شکل دهی به خوشه، ناتوا)2188: 2002همکاران، 
، عدم حمایت )183: 2002سالمنکاتا و سالو، (جلوگیري از تجاري سازي فناوریهاي پر خطر نوین 

  .اند افزودهاین موارد نیز بر  را... و  )287: 2009میشائیل و پیرس، (از نوآوري و کارافرینی 
با توجه به منطق نگاه شکست بازار طبیعتاً هر چه بر این پژوهشها افزوده، و موارد بیشتري براي 

در نتیجه راهنمون . شکست بازار ارائه شود، حوزة فعالیتهاي دولت نیز افزایش خواهد یافت
 پژوهشی این نگاه نیز تالش روزافزون براي پژوهشهایی در این زمینه خواهد بود؛ پژوهشهایی که

  .  تواند موجب ایجاد شدن ترکیب کاراتري از دولت و بازار شود می
براي   توان براي سالیان متمادي رایجترین و محبوبترین نگاه این نگاه یا نگاه شکست بازار را می

است از  برخی از دالیل این محبوبیت نیز عبارت.  هاي دخالت دولت دانست مشخص کردن حوزه
  : )8و  5: 2000بوزمن، (

  موافق با باور عامه بودن و در نتیجه برخورداري از سطح پذیرش مناسبـ  1
  گیري ردي بودن هنگام تصمیمبساده و کارـ  2
  گذاران مشی قابل فهم بودن براي خطـ  3
  تعیین حدودي مقبول براي تصمیم گیريـ  4
  دولت هاي تصمیماز تحلیل  الگوبا این  6همخوانی رویکرد تحلیل خط مشیـ  5

 
1 - Public Goods 
2 - Externalities  
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در  1گرا اثبات ابا افول نگاه عقالنیت ناب اقتصادي و ظهور رویکردهاي پس اینوجود با 
و در  )8: 2000بوزمن، (از دست داده تا حدود زیادي محبوبیت خود را  نگاهاین  ،گذاري مشی خط
و گرایانه  اثباترویکرد تحلیل خط مشی نیز جاي خود را به رویکردها و ابزارهاي پسا نتیجه

  ).9: 2000بوزمن، (ده است دا 2تفسیري
عامل دیگري که تا حدود زیادي موجب مخدوش شدن این خردمایۀ وجود دولت شده، 
جریانی است که از سوي طرفداران نظام بازار به راه افتاده است؛ جریانی که شکست دولت نامیده 

  .شود می
  شکست دولتـ  2ـ  1

 4گرند جولیان و امریکا در) 1990( 3کروگر آن بار نخستین براي را دولت تعبیر شکست
توان گفت  در تبیین مفهوم این تعبیر می ).21: 2008 بکر،( کردند معرفی انگلستان در) 1991(

 نیازهاي که شود مانع مند نظاماي  گونه به 5دولت ماهیت که افتد می اتفاق زمانی دولت شکست
  ).21: 2008 بکر،( درك و براورده شود کافیاي  گونه به و بدرستی شهروندان

  :توان به دالیل زیر اشاره کرد گیري جریان شکست دولت می در تبیین علتهاي شکل
مکین، (  هایی خاص دفاع از نظام بازار و تالش براي کاهش حوزة نفوذ دولت در حوزهـ  1
2009 :16(.  
براي ارائۀ مکملی براي رویکرد شکست بازار و تالش براي نمایاندن موارد شکست دولت ـ  2

توضیح بیشتر اینکه برخی اندیشمندان  ).21: 2008 بکر،(رسیدن به ترکیبی بهتر بین بازار و دولت 
 ساز و کار از گیري بهره سمت به فزایندة دولتها حرکت و کمونیسم دوران پایان رغم به معتقدند که

 طرفدار بشدت که کشورهایی حتی و کنیم می زندگی دولتی بشدت فضایی در همچنان ما بازار،
 تا حتی گاهی که اي دولتی بخش هستند؛ بزرگی دولتی بخش داراي هستند، داري شیوة سرمایه

 ژاپن و امریکا براي رقم این مثال براي کند؛ می مصرف را داخلی ناخالص درامد درصد پنجاه
 درصد 42 حدود در) فراوان سازي خصوصی رغم به( انگلستان براي و درصد 37 حدود در چیزي

 
1 - Post Positivist  
2 - Interpretive  
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تواند آثار سودمند  در نتیجه هرگونه تالش براي تبیین نارساییهاي دولت می ).11: 2004 بري،(است 
 .فراوانی در عرصۀ مدیریت دولتی داشته باشد

 غیرهاي  شکست یا(توان فعالیتهاي پژوهشی طرفداران جریان شکست دولت  از همین رو می
  :کلی تقسیم کرد را به دو دستۀ ))21: 2008 بکر،( عمومی بخش بازاري
 .شود دفاع از بازار و رد بسیاري از مواردي که شکست بازار خوانده میـ  1

کند و فعالیتش اي نامناسب عمل می ارائۀ فهرستی از مواردي که در آنها دولت به گونهـ  2
 .شود موجب ایجاد ناکارایی می

  .شودمیبندي ادبیات حوزة شکست دولت مرور  در ادامه بر اساس همین تقسیم
  دفاع از نظام بازارـ  1ـ  2ـ  1

برخی از طرفداران بازار معتقدند که مشکالت اقتصادي عمدتاً به دلیل دخالتهاي دولتها ایجاد 
شود و حتی بزرگترین مشکل مالی قرن اخیر یعنی بحران مالی را نیز ناشی از دخالتهاي دولت  می

در نتیجه آنچه از سوي طرفداران شکست بازار . )16: 2009مکین، (دانند  امریکا در بازار مسکن می
 لفاظی ازاي  شود از سوي این دسته گونه به عنوان موارد نقصان و شکست براي نظام بازار ارائه می

 بنسون،(انجام شده است  دولت مداخله حق که با هدف تثبیت شود می بازار شمرده علیه 1گري
2008 :430.(  

در دفاع از رویکرد مبتنی بر بازار در مدیریت بخش یشمندان از این اندنکه برخی ایجالب 
 کنند؛اي به نام شکست بازار را انکار  اند بکلی پدیده عمومی با توسل به تمثیلی جالب تالش کرده

  ):72: 2008بوث، ( گوید در این باره می 2براي مثال فیلیپ بوث
ور صحبت کنم و سپس هر ها با سرعت ن تصور کنید که من در مورد لزوم حرکت ماشین«

 ؛که با سرعتی کمتر از سرعت نور حرکت کند به داشتن نقصان و یا اشکالی متهم کنمرا ماشینی 
د، حرفهاي مرا کامالً بدون فایده تلقی نشنو در این صورت تمام کسانی که این صحبت من را می

شکست بازار چنین موضعی برابر توان گفت موضع ما نیز در  مثال میاین در پرتو  .خواهند کرد
کنیم و سپس در هر  اي آرمانی و غیر قابل تحقق تعریف می چرا که ابتدا بازار را به گونه ؛است

که از همان اینحال  ؛کنیم آن را شکستی براي بازار تلقی مینباشد، موردي که امکان تحقق بازار 

 
1 - Rhetoric  
2 - Philip Booth 
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  ».ابتدا اشکال در تعریف ما بوده است
اند تا  ی، برخی پژوهشگران پا را فراتر از این نیز گذاشته و تالش کردهفارغ از این مناقشۀ مفهوم
جزء موارد شکست بازار است ) حتی با تعریفی واقعگرایانه از بازار(شود  مصداقهایی را که ادعا می

هرگز در عالم واقع اتفاق  با دالیل گوناگون مخدوش، و این نکته را تبیین کنند که این موارد
فانوس  ،براي مثال یکی از مشهورترین مثالهاي شکست بازار؛ دارد نظرياي  فاً جنبهو صرافتد  ینم

چرا که صاحبان این فانوس به عنوان کاالي عمومی توان دریافت پول از مشتریانشان  است؛ دریایی
؛ در عین حال، این عده معتقدند که شود ینرا ندارند و در نتیجه این کاال باید توسط دولتها تأم

دریایی مدتها قبل از به وجود آمدن دولتها و دخالت آنها  يدهد فانوسها خی نشان میییهاي تاربررس
مندي از خدمات  ها به عنوان بخشی از پول بهره با جمع آوري پولی از تمامی کشتی، و وجود داشته

  ).20: 2008بکر، (است  داده ها به فعالیت خود ادامه می لنگرگاه
 نقد دولت ـ  2ـ  2ـ  1

همان گونه که بیان شد، دستۀ دوم فعالیتهاي جریان شکست دولت ناظر به مواردي است که 
مورد  فهرست ،بر خالف رویکرد شکست بازار. شود فعالیتهاي دولت در آنها با شکست روبه رو می

بندي  هاي مختلفی دسته توان این موارد را به گونه توافقی از موارد شکست دولت وجود ندارد و می
  ).21: 2008بکر، ( کرد

  :شود بندیها به همراه توضیحاتی مختصر اشاره می در ادامه به برخی از این تقسیم
  شکست دموکراتیک و اداري هاي شکست

 2هاي دموکراتیک و  شکست 1هاي اداري بندیهاي حوزة شکست دولت، شکست یکی از تقسیم

 است؛) 21: 2008بکر، (

  ):22: 2008بکر، (از است  عبارت اد اداري دولتهاي ناشی از ابع شکست برخی از موارد
  کار کردن مدیران دولتی در راستاي منافع خود و نه منافع جامعهـ  1
  غفلت عقالیی و در نظر نگرفتن برخی مواردـ  2
  روکراتیکومدیهاي نظامهاي بابرخی ناکارـ  3
  ناکارایی تالش براي تحقق اهداف چندگانه و گاهی متعارضـ  4

 
1 - Administrative  
2 - Democratic  
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  مدیران سیاسی دولتی بر فعالیتهاي کوتاه مدت تمرکزـ  5
  ):23و  22 : 2008بکر، (از  است کراتیک دولت نیز عبارتوهاي دم شکستموارد برخی از 

  :ازاست  ي گیري که عبارتأهاي ناظر به نظام ر شکستـ  1
 اغلب مجبورند مواضعی میانه ،شوند کسانی که براي یک پست حکومتی نامزد میـ  1ـ  1
  .به دست آورندي بیشتري أتا از این طریق ر بگیرند
ي أاي حداکثري خواست ر ي گیري ذاتاً نظامی نیست که بتواند به گونهأنظام رـ  2ـ  1

هیچ راهی براي  ،ي دهنده داشته باشیمأبراي مثال اگر سه گزینه و دو ر ؛ورده سازدادهندگان را بر
  .ي دهندگان نیستأورده شدن خواست راحداکثر سازي بر

  .ها لزوماً نماینده و بروز دهندة خواستهاي مردم نیستند انتخاب شدهـ  3ـ  1
پردازند و پس از  سیاستمداران معموالً از طریق کمکهایی خاص به تبلیغات انتخاباتی میـ  4ـ  1

گیري  تواند زمینه ساز شکل امري که می ؛انتخاب نیز معموالً در صدد جبران آن کمکها هستند
  .شود 1ینآهن مثلثهاي

ي دهندگان بیش از منفعتی است که أهاي برخی موضوعات براي ر گاهی اوقات هزینهـ  5ـ  1
 2اي به نام غفلت عقالیی نتیجه این امر موجب پدیده در .شود مند می ي دهنده از آن بهرهأشخص ر

امري که در نهایت و در دراز مدت هزینۀ بیشتري را بر خود آن شخص تحمیل خواهد  شود؛ می
  .کرد

و در نتیجه  مردم اغلب از نیازهاي کشور اطالعی ندارند و مسئوالن نیز از نیازهاي مردمـ  2
ر گونه که مسئوالن به دنبال منافع خود هستند، مردم نیز به دنبال منافع خود و در نتیجه جزء نگ همان

  .)2(گذارد می یرهستند و این مطلب در انتخابهاي آنان نیز تأث
  هاي ناشی از عرضه و تقاضاي کاالي عمومی شکست

و ) ي کاالي عمومی( هاي از ناحیۀ عرضه هاي دولت، شکست بندي انواع شکست دومین طبقه
اینکه در این با توجه به ). 8: 1997آنگوس، (است ) ي کاالي عمومی( هاي ناشی از تقاضا شکست

قسمت بیشتر بر شکست دولت به عنوان عرضه کنندة کاالي عمومی تمرکز داریم در نتیجه 
  .هاي از ناحیۀ عرضه مورد توجه قرار خواهد گرفت شکست

 
1 - Iron Triangles  
2 - Rational ignorance 
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 :هاي دولت در عرضۀ کاالي عمومی عبارت است از برخی از شکست

تخاب بازار وجود ناسم ا در بخش دولتی چیزي به: 1مداجدایی و افتراق میان هزینه و درـ  1
اگر بپذیریم که پرداخت پول از سوي مردم براي خرید کاال در واقع همانند راي دادن به  .ندارد

ي ندادن مردم خللی به حضور آن کاالي دولتی أر ،دولتی بقاي آن کاالست با توجه به وجود منابع
  .)15: 1997آنگوس، (در بازار ایجاد نخواهد کرد 

در موارد بسیاري در بخش خصوصی شاهد هستیم که به علت اختالف : 2یعوارض درونـ  2
میان اهداف اصیل و وکیل و هزینه بر بودن نظارت دقیق، وکال و یا همان مدیران عامل بدون در 

حال با این حساب و در غیاب شاخص بازار، تصور   .کنند داران عمل می است سرمایهونظر گرفتن خ
برخی . )16: 1997آنگوس، (دولتی به هیچ وجه دشوار نخواهد بود امکان وجود تخلف در بخش 

  ):17: 1997آنگوس، ( از است عبارت رونیاز این عوارض د
  .3»بیشتر بهتر است«گوید  که میهست اي  چرا که قانون نانوشته ؛حداکثرسازي بودجهـ  1ـ  2
  اتالف منابع براي نشان دادن هزینه زیادـ  2ـ  2
  روز بدون توجه به کارایی آن فناوريگیري از  بهره تالش برايـ  3ـ  2
  .دهند یدارند و چه کارهایی را انجام نمکمبودي تالش براي فهم اینکه دیگران چه ـ  4ـ  2
 دولت شکست موارد از دیگر یکی نیز دولتیهاي عوارض جانبی فعالیت :4جانبی عوارضـ  3
 تولید که هستیم جانبی عوارض شاهد وقتی معموالً خصوصی بخش در اینکه بیشتر توضیح .است
 تولید شود ونمی نوشته محصول کنندة آن تولید پاي به که دارد مشخصیهاي  هزینه محصول یک

هاي فعالیت که داشت انتظار توان می منطق همین با .اعتنا است بی مالی نظر ازها آن به نسبت کننده
 بخش جانبی عوارض که تفاوت این با باشد جانبی عوارض داراي نیز دولتی بخش کنندگان تولید
 اخراج که نیست معلوم واقعاً مثال براي نیست؛ بینی پیش قابل و مشخص، چندان معموالً دولتی
مردم از  انتظارات به توجه با یا و دهد می کاهش را دولتهاي  هزینه دولتی کارکنان از نفر هزاران
  ).18: 1997 آنگوس،( کاهد می آنان نزد در دولت اعتبار از میزان چه به دولت

  

 
1 - Disjunction Between Cost and Revenues  
2 - Internalities 
3 - More Is Better 
4 - Derived Externalities  
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  هاي دخالت دولت هاي ناشی از شیوه شکست
هاي شکست دولت، که در این نوشتار به آن پرداخته خواهد  بندي عرصه آخرین شیوة طبقه

و  25: 2008بکر، (هاي مداخلۀ دولت در بازار است  ها بر اساس شیوه شد، طبقه بندي این عرصه
  ).593: 2011دلفسما، 
بکر، ( است از عبارت که آنها دنپرداز به رفع مشکالت بازار می روشسه  بهمعموالً  هادولت

2008 :25:(  
  1ینتأمـ  1
  2یارانهمالیات و ـ  2
  3قانونگذاريـ  3

توان گفت که اغلب این روشها خود دچار آفتهایی نظیر آفتهاي بازار  در نقد این سه روش می
در  .کند انحصاري و در نتیجه به احتمال زیاد ناکارایی ایجاد میخود تولید  ینبراي مثال تأماست؛ 

موجب ایجاد اختالف میان هزینه ، کند می عرضه یارانهو یا ، مواردي نیز که دولت مالیات دریافت
موجب  ،کاالها واقعیضمن از بین بردن قیمت دولت و در نتیجه  شود میشده  عرضهتولید و قیمت 

توان به مشکالت متعددي اشاره  در مورد قانونگذاري نیز می. شود می در تخصیص منابعناکارایی 
  :ازاست عبارت  هانآبرخی از  کرد که

 )25: 2008بکر، ( عدم امکان قانونگذاري بر اساس اطالعات کاملـ  1

 )593: 2011دلفسما، ( متعارض با سایر قوانین قانونگذاري به صورتـ  2

 )593: 2011دلفسما، ( مستبدانه قانونگذاري به صورتـ  3

 سرعت کاهش موجب اوالً قوانین این که چرا خاص؛ بسیار قانونگذاري به صورتـ  4
 ناچار به باید مدتی از پس ثانیاً .شود می تبدیل پاگیر و دستهایی موجودیت به خود و عملکردها،

  ).597: 2011 دلفسما،( است بر هزینه اقدامی نیز کار این خود که داد تغییر راها آن
 دارد، اي کهگسترده دلیل توان تفسیر به نیز قوانین این: عام بسیار قانونگذاري به صورتـ  5
 مخصوصاً و شده رانده حاشیه بههاي  گروه ضرر به نیز اغلب تفسیر، و دچار بشدت معموالً

  ).598: 2011 دلفسما،( شود می تفسیر شهروندان
 

1 - Provision  
2 - Taxation/Subsidy  
3 - Regulation  
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دولت و هم چنین توجه به ماهیت بخش عمومی و دولتی  این مشکالت در هر دو حوزة بازار و
بسرعت جاي خود را در در حوزة خردمایۀ بخش دولتی ویکرد دیگري موجب شده است که ر

ارزشهاي عمومی  شکستو ، رویکردي که توسط بوزمن ارائه ؛ادبیات مدیریت دولتی باز کند
ردمایۀ مدیریت دولتی در رویکرد شکست منتها با توجه به تغییر گستردة نگاه به خ. شود نامیده می

ارزشهاي عمومی و هم چنین عدم جمعبندي اختالفات میان رویکرد بازار و دولت، ابتدا گزارشی 
شود که براي یکپارچه سازي این دو رویکرد انجام شده است و سپس رویکرد از تالشهایی ارائه می

  .شکست ارزشهاي عمومی مرور خواهد شد
 ندي دو رویکرد شکست بازار و شکست دولتجمعبـ  1ـ  2ـ  3

پیش از مرور تالشهاي انجام شده براي تلفیق این دو رویکرد باید به این نکته توجه کرد که بر 
مندي از ابزارهاي  بحث بهره خالف تضاد ظاهري میان طرفداران این موضوع، اغلب آنها هنگام

مدي این نهادها آو تا حدودي ناکار رفته،نظر نگدولت، بازار کامل یا دولت بی نقص را در یا بازار 
توان گفت در واقع بحث اصلی بر سر نسبت دخالت دولت به نسبت  در نتیجه می. اند را پذیرفته

هنگامی که طرفین این منازعه ؛ از همین رو )7: 1997آنگوس، (حوزه نفوذ بازار و تعیین آن است 
 تخصیص بهینه منابع به نامبه دنبال هدف واحدي کنند در واقع  به نفع ادعاي خود استدالل می

 ).26: 2008گرندي، (تحقق بخشی به این موضوع است بر سر شیوة هستند و اختالف آنها صرفاً 

توان گفت راهکارهاي مختلفی براي حل نسبت میان بازار و دولت  با توجه به این مقدمۀ می
  :شود میارائه شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره 

نس، ام( اند برخی در حل مشکالت بازار بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم کار کردهـ  1
و معتقدند که به صرف دخالت دولت این مشکل حل نخواهد شد؛ بلکه باید با استفاده از  )1989

مشکالت ) هایی که دولت نیز در آنها دچار شکست است در حوزه(ظرفیتهاي بخش خصوصی 
 .ناشی از شکست بازار را بر طرف کرد

معتقدند که میزان د و اننسبتی اقتضایی میان دولت و بازار را پیشنهاد کردهنیز دیگر برخی ـ  2
اي که  براي مثال در دوره ؛داردبستگی  هاکشور یافتگی دخالت دولت در بازار به میزان توسعه

گیري از  بهرهگیري از توان دولت در ادارة امور،  ضمن لزوم بهره ،کشور در حال توسعه قرار دارد
ي از نظام بازار در مند بهرهکه  ؛ این در حالی استمدیریت مبتنی بر بازار چندان مناسب نخواهد بود

 .)25: 1990داتاچادوري، (نتایج و پیامدهاي مثبتی داشته باشد تواند  توسعه یافته می هاي کشور
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اي از پژوهشگران نیز معتقدند براي حل نسبت میان بازار و دولت، باید با  نهایت عدهدر ـ  3
ها را به دولت  ري در این حوزهگذا هایی خاص، قیمت توجه به شرایط، ضمن مشخص کردن حوزه

 ).1988، ناهپراد( ها از نظام بازار پیروي کرد سپرد و در سایر حوزه

 شکست ارزش عمومیـ  1ـ  3

هاي غیر اقتصادي نسبت به دولت و وارد شدن نقدهاي  گیري دیدگاه با گذشت زمان، شکل
 6: 2000بوزمن، (لت جدي فلسفی، اجتماعی و اقتصادي به دو رویکرد شکست بازار و شکست دو

، این مطلب بخوبی روشن شده بود که مشکل فضاي نظري مدیریت دولتی عدم آشنایی با )7و 
بوزمن، (معایب این دو رویکرد نیست؛ بلکه مشکل ارائه بدیل و جانشینی براي این رویکردهاست 

 هايموضوع ارزشبتواند صرفاً به موضوع کارایی توجه نداشته باشد و جانشینی که ؛ )7: 2000
  ).7: 2000بوزمن، (عمومی را نیز مورد توجه قرار دهد 

اي روزافزون نیز مورد توجه  توان گفت رویکرد شکست ارزش عمومی که به گونه می
در واقع راه حلی براي پاسخ به  )353: 2007اُفلین، (اندیشمندان حوزة مدیریت دولتی قرار گرفته 

اي جدي مدیون  توان آن را به گونه که می ،رویکرداین  .این نیاز حوزة مدیریت دولتی است
با تأکید جدي بر منافع عامه و لزوم قرار گرفتن آن در بوزمن دانست مقالۀ مهم و  1کارهاي مور

خود را بر تحقق ارزشهاي تمرکز  ،)184: 2007و بوزمن، فینی ( مرکز چهارچوب تحلیل خط مشی
کافی بازار براي تحقق ارزشهایی  ساز و کاراین است که آن نیز اصلی دهد و فکر میعمومی قرار 

  . )358: 2007اُفلین، (شود  ذاتی بخش عمومی شمرده می يکه از نظر اجتماعی ارزشهانیست 
اي ضمنی از تسلط بازار بر ابعاد گوناگون  بوزمن در ابتداي مقالۀ جریان ساز خود به گونه

ال چگونگی تخصیص منابع ؤامروزه سکه معتقد است  کرده وزندگی اجتماعی انسانها ابراز نگرانی 
بوزمن، (و این یعنی ) 2: 2000بوزمن، (شود  رو میه ب بازار رو ساز و کاربه طرز روزافزونی با پاسخ 

2000 :2:(  
  هاي بخش عمومی به بخش خصوصییدارایو واگذاري فروش ـ  1
  خصوصی سازي و برونسپاريـ  2
  نی بر اسناد یا اعتبارهاي قابل فروشهاي شبه بازاري مبت خط مشیـ  3

 
1 - Moore  
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  مرکب از بخش دولتی و خصوصی يایجاد شدن سازمانهاـ  4
 هاي مبتنی بر قرارداد در مراکز دولتی مدیریتـ  5

اصطالح مفهوم وي اعتقاد دارد که با تغییر نگرش ایجاد شده نسبت به دولت، از همین رو 
 )2: 2000بوزمن، (اي روز افزون مبهمتر شده است  نیز به گونه 1»عمومی بودن و یا دولتی بودن«

سیاسی  و دموکراتیک نهادي عنوان بهیکی از فرقهاي دولت و بازار این است که دولت حال اینکه 
 خلقرا هدف خود  و )9: 2000بوزمن، (کند فعالیت  2عامه فعتباید بر اساس من) 6: 2000 بوزمن،(

رویکرد ارزش توان گفت  از همین رو می. )3(قرار دهد )6: 2000 بوزمن،(کارایی  نه و ارزش
و ضمن توجه  ردکید نداأصرفاً بر خروجیها تنگاهی چند جانبه به حوزه عمومی است که عمومی 

اُفلین، ( کند نسبت به رعایت انصاف در بخش عمومی ایجاد اعتماد می ،یند تولید ارزشابر فر
2007 :358(.  

نکات، تمایز چندانی را براي دیدگاه بوزمن ایجاد نخواهد کرد؛ چرا که  طبیعتاً بیان صرف این
رسد عمده تفاوت  گیرد و به نظر میها مورد توجه قرار می اغلب این اهداف در تمامی نگاه

هاي گوناگون در چگونگی تحقق این موارد و تبیین شاخصهاي نقض شدن این موارد  رویکرد
وزمن راهکاري عملیاتی براي جلوگیري از شکست ارزش حال سؤال این است که آیا ب. است

  .عمومی ارائه کرده است یا خیر
توان گفت بوزمن سعی کرده است تا با معرفی محلها و مواقعی که احتمال نقض  در پاسخ می

وي . گیري کند ارزش عمومی در آنها زیاد است از شکست ارزشهاي عمومی در بخش دولتی جلو
افتد که ارزشهاي اساسی جامعه در روابط  اي عمومی زمانی اتفاق میشکست ارزشهمعتقد است 

اي عملیاتی  به گونه). 18: 2000بوزمن، (هاي عمومی متجلی نباشد  اجتماعی، بازار و یا خط مشی
از  است عبارت زیاد است،احتمال وقوع این مشکل در آنها  که برخی از موارديوي معتقد است 

  ):19: 2000بوزمن، (
و در نتیجه نباشد و یکپارچه سازي ارزشهاي عمومی  براي تولید، تنظیم ساز و کاريتی وقـ  1

  .ارزشهاي عمومی در روابط اجتماعی متجلی نشود
برخی از این . ناقص باشد) .در جایی که باید در دست دولت باشد(زمانی که انحصارها ـ  2

 
1 - Publiness 
2 - Public Interest 
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  .است ... هاي دفاعی و مشی خطخارجی،  مشی ، خطموارد
و برخی از منافعی که باید در میان تمامی مردم توزیع ، مانی که احتکار منافع عمومی ایجادزـ  3

  .شود به قشر خاصی محدود شود
زمانی که تولید کنندگان ارزش عمومی کمیاب باشند و ارزش تولید شده پاسخگوي ـ  4

  .نیازهاي جامعه نباشد
کوته بینی مسئوالن نیز یکی دیگر از محلهایی است که احتمال مخدوش شدن ارزش ـ  5

با تا تالش کنند  مسئوالنافتد که  کوته بینی زمانی اتفاق میاین نوع از . عمومی در آن وجود دارد
رتر جلوه دهند و در نتیجه عدالت و اب هاي خود را پر کارنامه موفقیت ،کوتاه مدت هاي تصمیم

  .ن نسلی را فداي کسب افتخار براي خود کنندمدیریت بی
با چنین پیش  ؛پنداشته شود) و نه حفاظت شدنی(وقتی در مدیریت دولتی منابع تجدید پذیر ـ  6

و ارزش عمومی نشود منابع ملی بدرستی مصرف  ها، که در تصمیمهست فرضی این احتمال 
  .مخدوش شود

 .کرامت انسانها را تهدید کندمعیشت و ... زمانی که مبادالت بازار و ـ  7

بوزمن معتقد است که دولت عالوه بر اصالح کمبود بازار و دولت و توجه به مشکالتی که 
) و حتی در صورت صحت عملکرد بازار و دولت(ممکن است از ناحیۀ آنها ایجاد شود، همواره 

ي پیوسته مورد پایش ا براي حفظ و صیانت از ارزشهاي عمومی باید هفت موضع یاد شده را به گونه
  .قرار دهد

رویکرد ارزش عمومی، این رویکرد نیز با انتقاداتی رو به رو شده است  ارزشمندبه رغم نگاه 
 .شود که در ادامه به برخی از آنها اشاره می

 ـ نقد رویکرد شکست ارزش عمومی 1ـ  3ـ  1

مناسب فکري اشتن دغیر از و کند نمیکار بوزمن هیچ بینش جدیدي ایجاد برخی معتقدند 
فارغ از برخی  ).2002تسکه، ( بر غیر بازاري بودن تمامی جوانب دولت، حرف جدیدي ندارد یمبن

توان گفت رویکرد بوزمن از سه ضعف اساسی رنج  انتقادهاي کلی گویانه نظیر این انتقاد، می
  :برد می

شکست بازار الگوي ارزش عمومی به رغم شباهتی که در هدف و شیوه استفاده با رویکرد ـ  1
ابزاري براي  ،شکست بازارالگوي کند و بر خالف  خطوط کلی را ترسیم میصرفاً برخی  ،دارد
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 ).40: 2000بوزمن، (دهد  یگیري در اختیار خط مشی گذاران قرار نم سنجش و اندازه

هاي پیش از رویکرد ارزش عمومی این است که بر مفروضاتی  یکی از مشکالت رویکردـ  2
بنیان نهاده ... ی و گاه غیر واقعی نظیر بازار رقابت کامل، عقالنیت محض، اطالعات کامل و آرمان

نباشد حال اینکه  روه ب رورود که این رویکرد با چنین مشکلی  شده است و در نتیجه انتظار می
ز هاي غربی، این رویکرد نی گراي حاکم بر ارزشها در کشور توان گفت با توجه به فضاي نسبیت می

در هر دو حوزة تعریف و تشخیص ارزشهاي عمومی تا حدودي با مشکالتی نظیر مشکالت 
این مشکل به قدري جدي است که بوزمن خود . هاي پیش از خود رو به رو شده است رویکرد

پذیرد؛ موضوعی که سنگ بناي رویکرد او به شمار  گسترش آن را به موضوع منافع عامه نیز می
  .)4(رود می

تحقق عملیاتی رویکرد شکست ارزشهاي عمومی عالوه بر لزوم برداشته شدن دو گام  برايـ  3
تعریف و تشخیص منافع عامه و تبیین ارزشهاي کلیدي بر اساس آنها در گام سوم، رفع تعارض و 

 اشخاص جامعه در که چرا تضاد درونیِ میان این ارزشها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛
 واحد ییارزشها سر بر توافق نتیجه در و کنند می زندگی گوناگونهاي  سلیقه و آرا با گوناگونی

با وجود این بوزمن در این حوزه نیز راهکار  ).16: 2000 بوزمن،( رسد می نظر به دشوار بسیار
البته شاید بتوان . خاصی ارائه نکرده و این موضوع را در مقاله خود مورد توجه قرار نداده است

ه به فضاي دموکراتیک کشورهاي غربی، بوزمن لزومی براي بحث در این حوزه گفت که با توج
اگر چنین نگاهی را . ندیده و براحتی حل این مسئله را بر عهدة انتخاب اکثریت گذاشته است

 .توان گفت که این نقد مشکل چندانی را براي نگاه بوزمن ایجاد نخواهد کرد بپذیریم، می

 هاي غربی  اي مدیریت دولتی از نگاه نظریهه جمعبندي خردمایهـ  1ـ  4

هاي غربی به خردمایۀ مدیریت دولتی و ارائۀ  تواند بخوبی جمع بین نگاه توجه به دو نکته می
  :این نکات عبارت است از. رویکردي جامع را تبیین کند

و یا به عبارتی بهتر دو  ،رویکرد شکست بازار و شکست دولت در واقع دو رویکرد مکملـ  1
جزء رویکردي واحد است که ترکیبی بهینه از آنها براي تحقق کارایی در بخش عمومی ضروري 

  .)2002تسکه،  ؛155: 1385منجذب و همکاران، ( است
دولت را به چیزي بیش از  ،عمومیشکست ارزشهاي  رویکرددر ادامۀ دو رویکرد قبل، ـ  2

. که صرفاً براي اصالح شکست بازار حق مداخله دارد کند می یلتبدیک پدیده در حاشیه مانده 
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بسیار کمی در مورد  رهنمودهايشکست بازار نظریۀ پیش فرض اساسی این رویکرد این است که 
ال ؤدر رویکرد شکست ارزشهاي عمومی سدر نتیجه . کند ارائه میمداخله دولت به ما  يمحلها

و نه در مواردي (که بازار کارایی مناسبی دارد یتی موقعدر این است که اصلی خط مشی گذاري 
  .عمومی مشکلی وجود دارد هايو ارائه ارزش ینآیا در تأم) که بازار شکست خورده است
که در این رویکرد دولت در حاشیه  کردگیري  توان چنین نتیجه می ،با توجه به آنچه گفته شد

باید در سطحی باالتر در مواردي که بازار  ،رو بلکه عالوه بر پوشش موارد شکست بازانیست بازار 
توان گفت رابطۀ  از همین رو می. ارزشهاي عمومی بپردازد ینبه پایش و تأم هستندمد اکارو دولت 

اي  رابطه ،عمومی يشکست ارزشهاالگوي و  و شکست دولت شکست بازار دو رویکردمیان 
ي عمومی در واقع به عنوان مکملی شکست ارزشها رویکرداي طولی است و  عرضی نبوده و رابطه

) خورند این دو شکست مینه در بخشهایی که ( و شکست دولت شکست بازار هاي رویکردبراي 
دو رویکرد یاد شده برتري داشته و از ارجحیت گیري است و نتایج آن نیز بر نتایج  قابل بهره

شکست الگوي  توان گفت با توجه به همین نکته است که می ).17: 2000بوزمن، ( برخوردار است
سنجش ارزشهاي عمومی  يبراي ارتقاالگویی بلکه  ؛گیري نیست تصمیم يشهاي عمومی، الگوارز

  ).17: 2000بوزمن، (است و تعیین نسبت آنها با ارزشهاي اقتصادي 
دولت و شکست  با توجه به آنچه گفته شد، جمع عملیاتی سه دیدگاه شکست بازار، شکست

  :)5(قابل مشاهده است 1شماره ارزشهاي عمومی در شکل 
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  جمع بین سه دیدگاه شکست بازار، شکست دولت و شکست ارزشهاي عمومی: 1شماره شکل 

  
حال وقت این رسیده است که ضمن مروري اجمالی بر اهداف دولت اسالمی، مطالبی نیز 

  .خردمایۀ مدیریت دولتی از نگاه اسالم ارائه شود ةدربار
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 59 /  هاي غربی و منابع اسالمیتطبیقی خردمایه وجود دولت از نگاه نظریه بررسی

 

  منابع اسالمی و خردمایۀ وجود دولتـ  2
هاي درك حوزة دخالت  دولتها انواع گوناگونی دارند و از همین روست که یکی از شیوه

با توجه به همین نکته است . هاي مختلف دولتهاست دولت مشخص، تعیین جایگاه آن در میان گونه
از همین رو . یابد هاي دخالت آن نقشی اساسی می تعیین جایگاه دولت اسالمی براي تبیین حوزهکه 

بندي دولتها، جایگاه دولت اسالمی در میان  شناسی در حوزة طبقه در ادامه ضمن معرفی دو گونه
هاي دخالت این دولت و یا به بیانی  هآنها مشخص، و سپس با برشماري اهداف دولت اسالمی، حوز

 .وجود آن تبیین خواهد شدۀ دیگر خردمای

  انواع دولتها و جایگاه دولت اسالمی در میان آنهاـ  2ـ  1
ین منافع تأمبندي آنها بر اساس مخاطبان آنها در  هاي شناخت دولتها، طبقه شناسی یکی از گونه

تحقق منافع  شود که دولتها به دنبالبندي دولتها بر اساس گروهی انجام می است و در نتیجه طبقه
شاهدي، (د شون توان گفت حکومتها و دولتها به سه دسته تقسیم می بر این اساس می. آنها هستند

  ):151و  150: 1378
 و )حاکم هیئت(است  فرد چند یا یک شخصی یالتتما ینتأم آن هدف که حکومتیـ  1
 .است ارزش بیآنها  واقعی  حقوق و مصالح ندارد؛ هم چنانکه ارزشی هیچ ملت آراي و ملت اصوالً

 .قسم هستند این از استبدادي حکومتهاي توان گفت تمام می تأملبا اندکی 

 خواست مردم، خواست مالك و است مردم هاي خواسته ینتأم آن هدف که حکومتیـ  2
 اقلیت، خواست حکومتی چنین در قهراً .پذیرد می تحقق یک به عالوه نصف با که است اکثریت

 نیز پیروي حکومت وظیفه شود و می گرفته نادیده باشد، یک منهاي نصف است ممکن گاهی که
 .باشدآنها  واقعی مصلحت این خواست برخالف است؛ هر چند عمومی هاي خواسته از

 است و این  عدالت و حق اجراي و ملت واقعی منافع و مصالح ینتأم آن هدف که حکومتیـ  3
 حکومتی چنین در .باشد مردم اکثریت خواست از غیر است ممکن مواردي در عدالت و حق

 تمام به عالم که شود؛ خدایی می  تعیین سوي خدا جامعه از بر حاکم قانون و حکومت نظام، شالوده
 مصالح دارد وظیفه در این حالت حکومت  بنابراین .است زندگی ابعاد تمام در مردم واقعی مصالح

  .کند حفظ و ینتأم را جامعه واقعی نیازهاي و
توان گفت حکومت  با توجه به آنچه گفته شد و هم چنین تصور ویژگیهاي دولت اسالمی، می
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 به الهی اذن با آن حاکمان و است حاکم الهی قانون آن در که حکومتی معناي به دینی و دولت
  .نوع سوم خواهد بود از پردازند می خداوند قانون اجراي

توان  بود در حوزة دولتهاي دینی نیز می دولتها مربوطبندي، که به مطلق  عالوه بر این تقسیم
گرا  بر این اساس دولتهاي دینی به سه دستۀ دولتهاي مادیگرا، معنا. بندي دیگري زد دست به تقسیم

  ). 159: 1387شاهدي، (شوند  و جامع نگر تقسیم می
ي دینی ضمن گونه که از عناوین این دولتها نیز بخوبی مشخص است، دستۀ اولِ دولتها همان

شاهدي، (کنند اعتقاد به مبدأ و معاد، تمام اهداف دولت دینی را در اهداف دنیوي خالصه می
 اندکی با. و در زمینۀ امور اخروي قائل به هیچ گونه نگاه دولتی و حکومتی نیستند) 159: 1378

 را ...وی نظیر ترکیه، جمهوري اسالمی های کشور در شده تشکیل دولتهاي و حکومتها تسامح،
 اند، حکومت دست زده تشکیل به مسلمین ها کشور این در که چرا دانست؛ جمله این از توان می
  .نیستند قائل اي حکومتی شأن هیچ دین اخروي ابعاد براي ولی

طبق دیدگاه دوم حکومت و دولت دینی صرفاً با توجه به امور اخروي و ارزشهاي اخروي 
این دولت به امور دنیوي نیز حداقلی است و صرفاً به منظور کند و هر گونه توجه  فعالیت می

این نگاه از این نکته . اي خواهد بود که پایۀ تحقق نیازهاي برتر مردم است برآوردن نیازهاي اولیه
گیرد که دین فقط براي اصالح امور اخروي انسانها آمده است و در نتیجه تصور  سرچشمه می

در این مورد نیز ). 162و  161: 1378شاهدي، (مکن نخواهد بود دولتی دینی با اهدافی دنیوي م
  .بود خواهد حکومتی چنین طالبان سلفی مبارزان نظر مورد حکومت کرد که ادعا توان می

اي توأمان  در نهایت طبق دیدگاه سوم یا دیدگاه جامع نگر، حکومتها و دولتهاي دینی به گونه
ستند و باید تالش کنند تا ضمن بذل توجه به اصالح موظف به توجه به امور دنیوي و اخروي ه

توان  از همین رو می. آخرت انسانها، دنیاي آنها را نیز، که مقدمۀ رسیدن به آخرت است، آباد کنند
یعنی (گفت در این نگاه دنیا مقدمۀ رسیدن به آخرت است و دو هدف اصلی این دسته از دولتها 

رضایی،  ؛169و  167: 1378شاهدي، (با هم دارد ) نه عرضی و(نسبتی طولی ) آبادانی دنیا و آخرت
1383 :50.(  

توان ادعا کرد که دولت مطلوب از نگاه  با توجه به انتقادات جدي وارد به دو نگاه قبل، می
اسالم دولتی است که در دسته سوم قرار داشته باشد و براي سعادت دنیا و آخرت مردم تالش 

  ).85: 1389جهانیان، ()6(کند
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بندي اول در دولت اسالمی از  توان گفت بر اساس طبقه با توجه به آنچه تا کنون بیان شد، می
ارزشهاي  و از سوي دیگر )و نه خواست اقلیت یا اکثریت(یک سو باید احکام الهی جاري باشد 

نوایی، (و حتی براي جهانی شدن آنها تالش شود ) 42: 1387نوایی، (اخالقیِ الهی گسترش یابد 
بندي دوم باید دنیاي مردم نیز مورد توجه قرار گیرد و به بهانۀ لزوم توجه  براساس طبقه). 45: 1387

توان انتظار داشت که خردمایۀ دولت اسالمی منحصر در لزوم  در نتیجه می. به آخرت فراموش نشود
نسانی ایجاد از لزوم تحقق کارایی گرفته تا صیانت از ارزشهاي ا(بخشی به امور دنیوي نیست  سامان

و عالوه بر مورد توجه قرار دادن امور مربوط به این زندگی در ) شده براي تحقق زندگی بهتر
  .باشد قسمتی نیز به وظایف اخروي این دولت معطوف

، در ادامه در مورد حوزة دخالت دولت در هر دو عرصۀ یاد شده به هبراي تبیین بیشتر این نکت
  .لب الزم ارائه خواهد شدیابد و مطاتفکیک بحث ادامه می

  حوزة ورود دولت اسالمی در مسائل دنیويـ  2ـ  2
اي مشخص اقتصاد،  اصل حاکم بر حوزة دخالت دولت اسالمی در امور دنیوي و یا به گونه

؛ 37: 1386؛ رفیعی آتانی، 175و  174: 1385امامی، (عدم جواز دخالت دولت در این حوزه است 
  ).97: 1389جهانیان، و  54: 1382موسویان، 

  :براي تأیید این مدعا دالیل گوناگونی نیز ارائه شده که برخی از آنها عبارت است از
 که اصل این طبق): 46تا  42: 1386رفیعی آتانی، (اصل عدم والیت اشخاص بر یکدیگر ـ  1

 شخص، یچه بر نهادي یا جمع شخص، هیچ است، شیعه فقهاي تمامی اتفاق مورد تقریبی اي گونه به
 تحمیل یا و نهی امر، گونه هیچ حق نتیجه در ندارد و سیطره و سلطه حق گونه هیچ نهادي یا جمع

 منْ لَکُم ما« نظیر آیاتی توان می نیز را اصل این نقلی منشأ). 42: 1386 آتانی، رفیعی( ندارد را الزامی
ه ون نْ د م یل نْ لَا« عبارت نظیر بیاناتی یا و) 4 /سجده( »و د تَکُ ب ع ك یرِ د و غَ ه جعلَک قَ ا اللَّ  از »حرّ

 .دانست) 532: 1380 رضی، سید) (ع(علی حضرت

 روایت از برگرفته قاعده این): 176: 1385امامی، (قاعدة تسلط انسانها بر اموال خود ـ  2
نَّ« معروف ونَ النَّاس إِ سلَّطُ لَى مهِم ع ال و و) 272: 2ج: 1403 مجلسی،( است) ص(اکرم نبی از » أَم 
 به مثال براي و هستند آزاد خود اموال در تصرف در افراد که دارد داللت موضوع این بر صراحتاً

 .بفروشند را آنها توانند می بخواهند که قیمتی هر

گذاري کاالها توسط شخصی غیر از صاحب کاال نهی  روایات گوناگونی که از قیمتـ  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1393بهار و تابستان ، 1، شماره 22سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  62

  :آنها عبارت است از از کنند که برخی می
ه هو المسعر«): ص(اکرم پیامبرـ    . )594: 3 ج: 1409 مدنی، کبیر) (خداست قیمتگذار( »اللّ
یلَ«): ص(اکرم پیامبرـ  ق بِی و ص للنَّ نَا سعرْت لَ نَّ سعراً لَ قُص و تَزِید الْأَسعار فَإِ نْ قَالَ تَ نْت ما ص فَ  کُ
قَى لْ ه لأَ ۀٍ اللَّ عد بِ دثْ لَم بِ حی لَی یئا فیها إِ  را قیمتی ما براي لطفاً که شد گفته) ص( اکرم پیامبر به( »شَ
 حالی در را خدا خواهم نمی فرمودند ایشان پس شود؛ می کم و زیاد ها قیمت که چرا کنید؛ تعیین

 کرده ایجاد بدعتی است، نفرستاده فرو چیزي من بر آن مورد در که امري مورد در که کنم مالقات
  ).431: 17ج: 1409 عاملی، و 268: 3ج: 1413 صدوق،.) (باشم

یرُ سعرَ ما«) : ع(صادق امامـ  ینَ أَم ن ؤْم الْم یللَى ع عع د کسی کاالي براي) ع(علی امام( »أَح 
 ).36: 2ج: 1385 حیون، ابن و 278: 13ج: 1408 نوري،) (نکرد گذاري قیمت

گفت بر اساس همین مبناست که فقهاي اسالم حکم به تحریم تعیین قیمت براي کاالي توان  می
داند و در مورد نیز دخالت دولت را در بازار نامشروع می) ره(و امام خمینی )7(کننداشخاص می

  ):35و  34: 19ج: 1386خمینی، امام (فرمایند  حوزة دخالت دولت در بازار می
 را دولت کارها آن بدهد، انجام بازار تواند نمى که است معلوم و آید نمى بازار از که کارهایى«
 مردم آزادى. نیست هم یعنى مشروع نگیرید؛ را جلویش آید، مى بازار از که کارهایى. بدهد انجام
 مصلحت برخالف که کاالهایى یک اینکه در.. .بکند نظارت باید دولت بشود، سلب نباید

تأکید از (» .است نظارت این نیاورند؛ را آنها است، شرع برخالف است اسالمى جمهورى
  .)نگارندگان است

هم چنین ایشان به تأکید بر لزوم آزادي بازار در فعالیت اقتصادي اکتفا نکرده و مسئوالن را از 
امام خمینی، (د فرماین ایشان در این مورد می. اند دولتی کردن کارهاي گوناگون بر حذر داشته

  ):146: 19ج: 1386
 از جوشیده خصوصى بخشهاي توسعه و ملت شرکت بى ام داده تذکر کراراً چنانچه دولت«

 امور کشاندن. شد خواهد مواجه شکست با مردم مختلف طبقات با همکارى و مردم محرومِ طبقات
  ».شود احتراز آن از باید که است مهلکى بیمارى ملت، گذاشتن کنار و دولت مالکیت سوى به

  ):408: 19ج: 1386خمینی، امام (د فرماین ایشان در جاي دیگري در این مورد می
. کنند کمک و کار در باشند وارد هم آنها باید رود؛ نمى پیش از کار ...بازار  امثال همکارى بى«

 کارهاى توانند مى که بازرگانانى مثالً بدهند؛ انجام بدهند، انجام توانند مى آنها که کارهایى
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 را آنها بکنند، خدمت کشور براى که اینند صدد در که آنهایی چیز، هر نه متعهد، بازرگانان
 نه،. کنید دولتیش را چیزى هر هى که نباشید این دنبال بکنند و خدمت بگذارید باز را دستشان
 را مردم ولیکن کرده معین هم قانون است، معلوم که حدودى آن است، حدودى یک در دولتى

  ».بدهید شرکت را بازار بدهید؛ شرکت
یدات نسبت به لزوم آزادي فعالیت اقتصادي و عدم دخالت در بازار و مهمترین تأکبه رغم این 

، )ع(یرالمؤمنین امو ) ص(شاخص آن یعنی قیمت، برخی از منابع اسالمی نظیر سیرة پیامبر اکرم
یی در ساز و کار بازار دارد؛ داللتی صریح یا ضمنی بر وجود ضعفها... ي فقهی وفتاواقواعد و 

در ) ع(؛ براي مثال امام علی)177: 1385امامی، (ضعفهایی که باید با دخالت دولت بر طرف شود 
  ):583و  581: 1380سید رضی، (د فرماین نامۀ مالک اشتر در این مورد می پیمان
؛ ... کن  سفارش نیکوکارى به راآنها  و بپذیر صنایع صاحبان و بازرگانان به مرا سفارش سپس«
 وسایل آوردندگان و آسایش و زندگى وسایل آورندگان پدید و منفعت اصلى منابع آنان که چرا

داشت؛  نخواهد وجود ترسى آنان جویى ستیزه از و...  هستند دشوار و دست دور نقاط از زندگى
 هم کسانى بازرگانان، میان در که بدان هم را این... ندارند  انگیزى فتنه که طلبند آشتى مردمى
 خود سود به زورگویى با تنها که اند کننده احتکار و بخیل و معامله بد و نظر تنگ که هستند
 براى گرانفروشى و جویى سود این که فروشند مى خواهند مى که قیمتى هر به را کاالو  اندیشند مى
  » ...کن جلوگیرى کاال احتکار از است؛ پس زمامدار بر بزرگى عیب و زیانبار، جامعه افراد همه

اظهار ) حکومت(از همین رو اغلب فقها نیز هنگام بحث درباره احتکار در مورد دخالت دولت 
و  613: 3ج: 1421خمینی، (اند  نظر کرده و تمامی آنها این دخالت را جایز و بلکه واجب شمرده

حلی (فقها اختالف نظر وجود دارد  البته در مورد شیوة این دخالت در میان). 145: 3 ج :1421 ،مغنیه
صرفاً مجاز به الزام محتکر به ) دولت(اغلب فقها معتقدند که حاکم ). 15، 2ج: 1408، )محقق(

و برخی عالوه بر ) 239: 1410، )ابن ادریس(؛ حلی 255: 2ج: 1420، )عالمه(حلی (فروش است 
نیز ) دولت(شده توسط حاکم امکان اجبار بر فروش، قائل به جواز قیمتگذاري کاالي احتکار 

  ).182: 1404، ) سالر(؛ دیلمی 616: 1413مفید، (هستند 
حال سؤال اینجاست که علت جواز این دخالت چیست و یا به عبارت دیگر با توجه به منابع 

  .تواند در بازار دخالت کند اسالمی بر چه اساس و مالکی دولت می
یادین دخالت دولت اسالمی در اقتصاد و بازار توان گفت معیار بن در پاسخ به این پرسش می
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و در واقع ) 57: 1383و رضایی،  38: 1386؛ رفیعی آتانی، 97: 1389جهانیان، (مصلحت است 
و  97: 1389جهانیان، (همین مصلحت ـ اعم از مصلحت اسالم و نظام اسالمی و مصلحت مردم 

هاي گوناگونی نظیر نظارت، ارشاد  است که وظایف دولت را در حوزه -) 38: 1386رفیعی آتانی، 
؛ نجفی 616: 1413، مفید(و برخی از فقها ) 38: 1386رفیعی آتانی، (کند  و تصدي تعیین می

نیز ) ره(و از جمله امام خمینی) 568: 1ج: 1381؛ کاشف الغطاء، 485: 22تا، ج ، بی)صاحب جواهر(
  ).613: 3ج: 1421امام خمینی، (اند  بر همین اساس است که فتوا به امکان دخالت در بازار داده

  ):35 و 34: 19ج: 1386 امام خمینی،(فرمایند  ایشان در جاي دیگري در این مورد می
 اسالمى جمهورى مصلحت برخالف که کاالهایى یک اینکه در...  بکند نظارت باید دولت«
  ).تأکید از نگارندگان است( ».نیاورند راآنها  است، شرع برخالف است،

  ):35: 19ج: 1386امام خمینی، (د فرماین در مورد دیگري نیز می ایشان
 انجام توانند نمى مردم که را کارهایى. بکند دولت باید البته آید، نمى ازشان مردم که صنایعى«

 توانند مى مردم هم و بدهد انجام تواند مى دولت هم که کارهایى. بدهد انجام باید دولت بدهند،
 فقط. نگیرید را مردم جلوى بکنید، هم خودتان بکنند،آنها  که بگذارید آزاد را مردم بدهند، انجام
 با مخالف که بیاورند کاالهایى وقتى یک مبادا بشود، پیدا انحراف مبادا که بکنید نظارتى یک
  ).تأکید از نگارندگان است(» .است اسالمى جمهورى صالح با مخالف است، اسالم

شود که مصلحت عامه چیست و چگونه  این پرسش مطرح می با توجه به این مطالب طبیعتاً
اي مشخص تعریف نشود،  چرا که اگر این مفهوم به گونه. توان محدوده آن را تشخیص داد می

تبیین خردمایۀ مدیریت دولتی در اسالم با همان مشکلی رو به رو خواهد شد که بوزمن در تبیین 
  .ا آن رو به رو بودحدود و ثغور منفعت عامه و ارزشهاي عمومی ب

توان گفت در نظام اسالمی منظور از لزوم رعایت مصلحت یعنی  در تبیین محدودة مصلحت می
ین و تحقق هدف و ارادة شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوي و تأملزوم دقت و تالش براي 

طرح کرد که چگونه توان این پرسش را م ؛ اما طبیعتاً در ادامه می)98: 1389جهانیان، (اخروي 
  .توان به مقتضاي ارادة الهی پی برد می

توان گفت در فقه شیعه مأخذ کشف این اراده عقل و نقل است و  در پاسخ به این سؤال نیز می
مجتهد فقیه، عادل، مدبر و شجاع با روش فقه جواهري و با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان و 

کند تا حکم  اي تالش می وع مورد بررسی در هر واقعهضمن مشورت با متخصصان مرتبط با موض
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و به این ترتیب است که فقه، رویکردي حکومتی به ) 98: 1389جهانیان، (خدا را به دست آورد 
  .)8(دهی خواهد کرد گیرد و ادارة جامعه را جهتخود می

. شده است رسد با توجه به آنچه بیان شد، منظور نگارندگان از مصلحت عامه روشن به نظر می
از همین رو به عنوان آخرین نکته در این قسمت، ضوابط رعایت شدن مصلحت بیان شده نیز ارائه 

توان نسبت به  گیریهاي دولتی می ضوابطی که در صورت رعایت شدن آنها در تصمیم. شود می
این ضوابط عبارت است از . رعایت شدن مصلحت کل جامعۀ اسالمی اطمینان حاصل کرد

  ):98: 1389ن، جهانیا(
 حفظ نظام اسالمی و کارامدي آنـ  1

 عدم مخالفت با احکام اولیه و ثانویه تا حد امکانـ  2

 رعایت اهم و مهم در تزاحم احکامـ  3

 و نهایی اسالم) میانی(رعایت اهداف متوسط ـ  4

ضابطه  در این. از میان این ضوابط، تنها مورد چهارم است که اندکی نیازمند تبیین بیشتر است
اي خوانده  منظور از اهداف متوسط یا میانی همان اهداف دنیوي دولت اسالمی است و علت واسطه

شدن این اهداف نیز این است که این اهداف به خودي خود از نگاه اسالم اصالت ندارد  و به این 
در مورد  .ساز رسیدن مسلمین به آخرتی برتر و بهتر است، ارزشمند است دلیل که مقدمه و زمینه

توان  مصداق این اهداف نیز باید به این نکته اشاره کرد که به رغم نبود توافق بر سر این مصداقها می
  :)9(اند گفت اغلب صاحبنظران چهار هدف زیر را از مصداقهاي این نوع از اهداف دانسته

: 1386آتانی، ؛ رفیعی 46: 1383؛ رضایی، 61: 1382؛ موسویان، 98: 1389جهانیان، (امنیت ـ  1
؛ 38: 1382؛ مالک، 113: 1388؛ عظیمی شوشتري، 163: 1389؛ نیازي، 156: 1384؛ احمدي، 52

 )155: 1387و شاهدي،  109: 1389آذرطوس، 

؛ رفیعی آتانی، 46: 1383؛ رضایی، 60: 1382؛ موسویان، 98: 1389جهانیان، (عدالت ـ  2
: 1387؛ نوایی، 104: 1388عظیمی شوشتري،  ؛165: 1389؛ نیازي، 156: 1384؛ احمدي، 52: 1386

: 1389و پازوکی و لطفی،  152: 1387؛ شاهدي، 39: 1382؛ مالک، 108: 1389؛ آذرطوس، 43
127( 

؛ آذرطوس، 167: 1389؛ نیازي، 58: 1382؛ موسویان، 98: 1389جهانیان، (پیشرفت و رفاه ـ  3
 )158 :1387و شاهدي،  127: 1389 لطفی، و پازوکی ؛106: 1389
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 ؛ پازوکی107: 1388؛ عظیمی شوشتري، 168: 1389؛ نیازي، 156: 1384احمدي، (آزادي ـ  4
 )10( )111: 1389و آذرطوس،  127: 1389 لطفی، و

هایی نیز پیشنهاد شده است که به برخی از آنها اشاره  براي تحقق این اهداف میانی راهکار
  :شود می

 )104: 1389، جهانیان(تالش براي حفظ نظم جامعه ـ  1

 )104: 1389جهانیان،  ؛52: 1386رفیعی آتانی، (تولید قوانین مناسب ـ  2

 )105: 1389جهانیان، (قانونگرایی ـ  3

 )104: 1389جهانیان،  ؛47: 1383رضایی، (برخورداري از نظام اداري مناسب ـ  4

 )104: 1389جهانیان، ؛ 47: 1383رضایی، (نظارت دقیق بر عملکرد نهادهاي دولتی ـ  5

 )105: 1389جهانیان، (سرمایه گذاري در نیروي انسانی ماهر و متعهد ـ  6

 )105: 1389جهانیان، (وري  نظارت بر بهرهـ  7

 )105: 1389جهانیان، (مبارزه با فساد، تبعیض و انحصار طلبی ـ  8

 )105: 1389جهانیان،  ؛56: 1382موسویان، (تصحیح نارسایی بازار ـ  9

 )46: 1383رضایی، ؛ 105: 1389جهانیان، (ي عموم مردم در توزیع امکانات عمومی برابرـ  10

متناسب با اهداف دولت مثل گرفتن مالیات از ) 105: 1389جهانیان، (گرفتن مالیات ـ  11
؛ 46: 1383رضایی، (و مالیاتهاي در راستاي توازن اقتصادي ) 104: 1389جهانیان، (کاالهاي مترفانه 

 )54: 1382مالک،  ؛64: 1382موسویان، 

جهانیان، ؛ 63: 1382؛ موسویان، 46: 1383رضایی، (ین اجتماعی تأمایجاد نظام جامع ـ  12
1389 :105( 

 )61: 1382موسویان، (کامل  اشتغال براي ریزي برنامهـ  13

 )65: 1382موسویان، (تثبیت ارزش واقعی پول ـ  14

و  66: 1382موسویان، ؛ 54: 1386عی آتانی، رفی(گري در تولید کاالهاي عمومی  تصديـ  15
67( 

  )47: 1383رضایی، (جلوگیري از احتکار ـ  16
ارائۀ . بخش دوم از ضابطۀ چهارمِ رعایت شدن مصالح نیز لزوم توجه به هدف نهایی اسالم است

مطالبی درباره این هدف دولت اسالمی امري است که ما را به بخش بعدي مقاله، یعنی اهداف 
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  . دولت اسالمی راهنمون خواهد ساخت اخروي
  حوزة ورود دولت اسالمی در مسائل اخرويـ  2ـ  3

اسالمی نظریات گوناگونی ارائه شده است که ) و حکومت(در مورد هدف اخروي دولت 
 به ، دعوت)59: 1382؛ موسویان، 99: 1389جهانیان، (برخی از آنها عبارت است از توسعۀ معنویت 

آخوندزاده و (، اعتالي معنوي انسان )46: 1383رضایی، ( انسانها معنوي رشد تحقّق و خدا سوي
، قرب الهی و )172: 1384احمدي، (، رساندن انسان به مدارج قرب الهی و تعالی )75: 1383مروي، 

: 1389نیازي، (، هدایت و سعادتمندي نهایی انسان )125 :1389 لطفی، و پازوکی(تکامل انسانی 
: 1387شاهدي، (مردم  معنوي کمال ، تأمین)123: 1388عظیمی شوشتري، (ن ، کمال انسا)175
  ... .و ) 99: 1384اشراقی، (انسانی  جامعه شدن ، نورانی)171

گونه که بخوبی مشخص است، تمامی این اهداف به رغم تفاوت در الفاظ، اشعار به  همان
ش معنویت و خداباوري و تعالی توان آن را لزوم تالش براي گستر هدفی واحد دارد؛ هدفی که می

در راستاي تحقق این هدف نیز دولت اسالمی موظف به فعالیتهاي خاصی . بخشی به انسانها دانست
  :)11(است که برخی از آنها عبارت است از

 )104: 1389و آذرطوس،  152: 1387شاهدي، (دعوت به حق و توحید ـ  1

 )99: 1389آذرطوس، (تقرب به خدا ریزي براي هدایت انسانها در مسیر  برنامهـ  2

 )105: 1389آذرطوس، (ریزي براي تعالی فرهنگ جامعه  برنامهـ  3

 ؛ 172: 1389؛ نیازي، 55: 1382؛ موسویان، 40: 1382مالک، (اجراي حدود و احکام الهی ـ  4
 )102: 1389آذرطوس، 

و  118: 1388شوشتري، ؛ عظیمی 153: 1387شاهدي، (توجه به آموزش و تعلیم همگانی ـ  5
 )101: 1389آذرطوس، 

آذرطوس، ؛ 152: 1387شاهدي، (سالم سازي جامعه و زمینه سازي براي تزکیه انسانها ـ  6
1389 :101( 

و  42: 1387نوایی، (نظارت مداوم بر ارزشهاي اخالقی جامعه و اصالح انحرافات ارزشی ـ  7
 )119: 1388عظیمی شوشتري، 

 )173: 1389؛ نیازي، 40: 1382مالک، (اي امر به معروف و نهی از منکر تشکیل سازمانی برـ  8

 )103: 1389آذرطوس، (انذار و تبشیر ـ  9
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 )104: 1389آذرطوس، (هاي الهی  یادآوري نعمتـ  10

توان گفت ضرورت وجود دولت براي تحقق اهداف میانی و نهایی  اي خالصه می به گونه
ولت از نگاه منابع اسالمی دانست؛ چرا که تحقق و یا حداقل توان خردمایۀ وجود د اسالم را می

تواند از سنخ  حسن تحقق تمامی این موارد در گرو اقدامی حکومتی است؛ اقدامی که می
  .ریزي و سیاستگذاري، اجرا و یا نظارت باشد برنامه
  

  هاي غربی   مقایسۀ خردمایۀ دولت از نگاه اسالم و نظریهـ  3
توان گفت که خردمایۀ وجود دولت از نگاه منابع اسالمی بر  ائه شد، میبا توجه به آنچه ار

هاي غربی منحصر در حل و فصل و مدیریت امور دنیوي   خالف خردمایه وجود دولت از دید نظریه
  .گیرد نیست و لزوم تالش براي سامان بخشی به امور دینی جامعه را نیز در بر می

ي ضمنی این نکته را القا کند که تفاوت دولت اسالمی با ا البته این بیان ممکن است به گونه
دولتی غیر دینی صرفاً در این است که دولت اسالمی عالوه بر اینکه همانند سایر دولتها به امور 
دنیوي توجه دارد، امور دینی و اخروي را نیز مد نظر دارد و فعالیتهایی را نیز در راستاي تحقق 

ین در حالی است که ضمن پذیرش این تفاوت دولت اسالمی با دهد؛ ا اهداف دینی انجام می
دولتهاي دیگر، باید این نکته را نیز خاطر نشان کرد که عالوه بر تفاوت یاد شده، چگونگی فعالیت 

  .دولت اسالمی در حوزة امور دنیوي نیز با سایر دولتها تفاوتی بنیادین دارد
رفتار دولت اسالمی و سایر دولتها ـ یعنی عدم  توضیح بیشتر اینکه به رغم تشابه اصل حاکم بر

دخالت در امور اقتصادي تا جاي ممکن ـ مالك دخالت این دو گونه از دولتها در اقتصاد بکلی 
متفاوت است؛ چرا که تمامی دخالتهاي دولتهاي غیر دینی در راستاي تحقق مفهومی با عنوان منافع 

گیري از کارایی  از طریق تالش براي بهره گیرد؛ حال گاهی تحقق این هدف عامه صورت می
شود و گاهی از طریق تالش براي نمایاندن ناکاراییهاي بازار؛  موجود در نظام بازار پی گرفته می

گاهی از طریق تالش براي تبیین ناکارامدیهاي دولت و گاهی از طریق تالش براي صیانت از 
  .ارزشهاي عمومی

گونه القا کند که این  یکرد شکست ارزشهاي عمومی اینمدار رو البته ممکن است ظاهر ارزش
هاي پیشین متفاوت، و در صدد حفظ ارزشهاي اخالقی ـ انسانی است؛ این در  رویکرد با رویکرد
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در این رویکرد نیز بیانگر این نکته است که این رویکرد نیز تفاوتی ماهوي با  تأملحالی است که 
هاي  هاي غیر اقتصادي ادارة جامعه از رویکرد توجه به جنبههاي پیشین ندارد و صرفاً با  رویکرد

  . اي اقتصادي داشت پیشین فاصله گرفته است که بیشتر صبغه
گیرد و  در رویکرد اسالمی دخالتهاي دولت بر اساس مصلحت عامه و نه منفعت عامه انجام می

توان به  ه آراي عمومی میتفاوت این دو مورد نیز در این است که براي فهم منفعت عامه با رجوع ب
؛ این در حالی است که )12(این منفعت و خواست عمومی پی برد و آن خواست را به اجرا در آورد
اي به رغم عدم تمایل مردم،  وقتی مصلحت عامه مبناي دخالت دولت باشد، ممکن است در حوزه

دخالت دولت در آن کند؛ چرا که بر اساس احکام الهی صالح مردم در  دولت به مداخله اقدام
  :فرمایند حوزه است؛ چرا که خداوند در قرآن کریم می

سى«ـ  نْ  ع وا أَ ه یئاً تَکْرَ و و شَ رٌ هی سى و لَکُم خَ نْ  ع وا أَ ب ئاً تُحشَی و وشَرٌّ ه لَکُم و اللَّه لَمعی و تُم نْ  ال أَ
ونَ لَمچیزى که شاید و باشد بهتر شما براى آن و داریدن خوش را چیزى که شاید ):216 /بقره( »تَع 

  .دانید نمى شما و داند مى] را شما صالح[ خدا و باشد بدتر شما براى آن و دارید دوست را
سى«ـ  نْ  فَع وا أَ ه یئاً تَکْرَ ه یجعلَ و شَ یراً فیه اللَّ ثیراً خَ  ندارید خوش را چیزى بسا چه ):19 /نساء( »کَ

 .آورد مى پدید بسیار نیکى آن در خداوند و
  
  داشتهادیا
 هاي حوزه نظیر مواردي طرفی از و است نگارش در اختصار بر نوشتار این نگارندگان بناي اینکه به توجه ـ با 1

 مشابه موارد و موارد این توضیح از است آشنا مواردي دولتی مدیریت حوزة فعاالن تمامی براي بازار شکست
  .است شده نظر صرف

  . 63 تا 17: 2002 همکاران، و تالکوت: به کنید رجوع دهی رأي به ناظر درباره مسائل تفصیلی مطالعه براي ـ  2
 به توجه نام به موضوعی به توجه احیاي سردمداران از را وي توان می که بوزمن، که است ذکر به ـ الزم 3

 توسعۀ به اقدام عمل حوزة در هم و نظر حوزة در هم دانست، دولتی مدیریت عرصۀ در عمومی ارزشهاي
 را روشی اخیراً وي نظر، حوزة در مثال براي است؛ جریان این پیشبرد حال در فعاالنه و کرده خود دیدگاه
 در و) 1: 2011 سارویتز، و بوزمن( کرده ارائه عمومی ارزش رویکرد اساس بر ها مشی خط ارزیابی براي
 پرداخته عمومی ارزشهاي به توجه نگاه اساس بر دولتی هاي مشی خط از برخی ارزیابی به نیز عمل حوزة
  ).184: 2007بوزمن، و فینی( است

 تا عامه منافع اهمیت سر بر مردم و دولت کارکنان میان همگرایی رغم به که است معتقد مورد این در ـ بوزمن 4
 ضمن وي. است نگرفته قرار توافق مورد آن از دقیقی معناي و دارد قرار ابهام از اي هاله در مفهوم این امروز
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 عامه منافع تحقق براي کنندگان اجرا کنند،می قانونگذاري عامه منافع راستاي در قانونگذاران اینکه پذیرش
 را نکته این نباید که است معتقد کنند،می صادر حکم عامه منافع اساس بر نیز ها دادگاه و کنند می عمل

دلیل  به اقدامات این بلکه شود، نمی انجام عامه منافع روشن معناي به توجه با اقدامات این که کرد فراموش
  ).10: 2000 بوزمن،( است برخوردار آن از واژه این که است زیادي نمادین قدرت

  .است زمینه این در) 26: 1997 آنگوس،( اي نامه پایان از گیري بهره حاصل نموداري، چنین ترسیم ـ فکر اولیۀ 5
گردد؛ براي آشنایی با این موضوع  توجه به رعایت اختصار در این مقاله از ذکر این انتقادات خودداري میـ با  6

  .نوشتۀ جناب آقاي غفار شاهدي رجوع کرد» دینی حکومت اهداف در نگري جامع«توان به مقالۀ  می
  :توان به آراي فقهی زیر اشاره کرد ـ به عنوان نمونه می 7
 فإنه مالکا إال أجمع، الفقهاء قال به و. علیه ألحد اعتراض نقصانه، فال أو سعر بزیادة السوق أهل إنسان خالف إذا

 ).212: 3ج: 1407طوسی، (  تنعزل إما و السوق أهل بسعر تبیع أن إما :له یقال: قال

 أو الغالء حال فی کان سواء غیره و الطعام من متاعهم األسواق أهل على یسعر أن عنه النائب ال و لإلمام یجوز ال
 ).195: 2ج: 1387طوسی، (  خالف بال الرخص حال فی

 حال فی غیره و الطعام من أمتعتهم من ء شی فی األسواق أهل على لنائبه ال و لإلمام ال التسعیر یجوز ال أنه المشهور
 ).515: 2ج: 1419، )عالمه(حلی (الغالء  و الرخص

 ).293: 1ج: 1412، )شهید ثانی(عاملی (قطعا  الحاجۀ عدم مع الرخص فی التسعیر یجوز ال

  ).425: 3ج: 1400طباطبایی، (التسعیر  جواز عدم أموالهم على الناس تسلط هو و االولیۀ القاعدة مقتضى ان
 وجود این تنها با شود؛ اشتباه دچار خاص حکمی استنباط در مجتهد هست که امکان این که است ذکر به الزم ـ 8

 شارع هدف تأمین و شرعی مصلحت کشف براي دیگري راه و است طریق این پیمودن الهی احکام فهم راه
  .بود نخواهد استنباط روش صحت نافی خطاها گونه این نتیجه در و) 98: 1389 جهانیان،(نیست 

اثَُۀ«: فرمایند می مورد این در ایشان. است) ع(صادق امام از روایتی از برگرفته اول هدف ـ سه 9 لَ اء ثَ شْی اج أَ  یحتَ
اس رّاً النَّ ا طُ هی نُ إِلَ اْلأَم لُ ودع صب و الْ خ  و عدالت امنیت،: دارند نیاز آنها به مردم همۀ که است چیز سه( » الْ
  .)320: 1404 حرانی،) (نعمت فراوانی

به کتاب آزادي  آنها میان ارتباط تبیین هم چنین و آزادي و) تربیت( رفاه امنیت، مفهوم سه توضیح ـ براي 10
 ).16و 15: 1382مطهري، (رجوع کنید ) ره( معنوي از آثار استاد شهید مرتضی مطهري

ـ این موارد  بر اساس بررسی برخی مقاالت به نگارش در آمده در این حوزه مشخص شده است؛ در نتیجه  11
  .این وظایف نیز هست ضمن پذیرش مقداري همپوشانی بین برخی از این موارد، امکان افزایش تعداد

مدارانه به منفعت موجب خواهد شد که این مفهوم در عمل بسیار  ـ البته الزم به ذکر است که نگرش ارزش 12
گرایانۀ حاکم بر  با توجه به فضاي نسبیت هشبیه به مصلحت تفسیر گردد؛ این در حالی است که این نکت

آن هیچ چیزي فراتر از توافق جمعی براي ارزش یا ضد ارزشها در جامعۀ غربی بیان شده است؛ فضایی که در 
هاي غربی مردم به  در نتیجه بخوبی قابل تصور است که در کشور. ارزش قلمداد شدن یک امر وجود ندارد

توانند رأي دهند و دولتها نیز موظف به اجرا و پاسداشت آن افکار هستند و آنچه در  هر فکري که بخواهند می
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انحرافات اخالقی گوناگونی که امروزه در . دارد، سودمندي یا ناسودمندي آن فکر استاین میان اهمیتی ن
ها مورد  گیرد و توسط دولتهاي این کشورهاي غربی صورت قانون به خود می مجالس قانونگذاري کشور

  .حمایت قرار گرفته، شاهدي بر این مدعا است
  

   فارسی منابع
 .حکمت: تهران. تصحیح حسین استاد ولی .)1371(مجتبويسید جالل الدین ترجمۀ  .قرآن کریم

 .پارسایان انتشارات: قم .دشتی ترجمۀ محمد) 1380( محمد رضی، سید. البالغه نهج

بررسی نقش دولت در تحوالت اقتصادي و ارائۀ الگویی براي ایران  .)1383(مروي، علی  ؛آخوندزاده، حمیدرضا
 . 85تا  39: 1ش  .راهبرد یاس .پیرامون نقش دولتفراز و نشیب نظریات اقتصادي ): 1(

 . 115تا  97: 153ش  .معرفت .غایت حکومت در کتاب و سنت .)1389(آذرطوس، سیده عالیه 

 .173تا  156: 46ش  .بینات .اهداف حکومت از منظر قرآن .)1384(احمدي، عبدالرضا 

  .113تا  92: 45ش  .رواق اندیشه .اسالمی حکومت اهداف و فلسفه .)1384(رضا  حمید اشراقی،
 ـمجلۀ تخصصی الهیات و حقوق  .هاي نبوي و علوي بررسی نظارت بر بازار در آموزه .)1385(امامی، محمد 
 .192تا  171: 22و  21ش  .ها پژوهش

 .108تا  79: 58ش  .حکومت اسالمی .معیارهاي دخالت دولت اسالمی در اقتصاد .)1389(جهانیان، ناصر 

 ش .اقتصاد هاي تازه .ترجمۀ آزیتا بافکر .)1( دولت شکست و بازار موفقیت عدم. )1377(مرینال داتا  چادهوري،
 .47 تا 45: 69

 .)ره(خمینى امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه: تهران .چ چهارم .صحیفۀ امام .)1386(خمینی، روح اهللا 

 .62 تا 37: 14 ش .اسالمی اقتصاد .اقتصاد عرضه در دولت نهاد جایگاه .)1383(مجید  رضایی،

 37: 28ش  .اقتصاد اسالمی .)دولت مصالح(جایگاه دولت در نظام اقتصادي اسالم  .)1386(رفیعی آتانی، عطاءاهللا 
  .59تا 
 .174تا  149: 15ش  .اسالمی علوم .دینی حکومت اهداف در نگري جامع .)1387(غفار  شاهدي،

تا  99: 1ش  .س اول .معرفت سیاسی. اهداف و وظایف کلی دولت دینی .)1388(عظیمی شوشتري، عباسعلی 
128. 

رهیافت انقالب  .نهج البالغه منظر از اسالمی حکومت اهداف .)1389(لطفی، مهرعلی  ؛کربالیی پازوکی، علی
 .146تا  125: 12ش  .اسالمی

 .68تا  37: 12ش . اقتصاد اسالمی. اقتصاد در اسالمی دولتهاي  مسئولیت و وظایف .)1382(رضا  محمد مالک،

 .انتشارات صدرا: تهران .آزادي معنوي. چ بیست و ششم .)1382(مطهري، مرتضی 

کارکرد دولت و بازار در فرآیند رشد اقتصاد  .)1385(حسینی سهی، عباس ؛ منجذب، محمد رضا؛ محمدي، حسین
 .160تا  123: 22ش  .هاي اقتصادي پژوهش. ایران
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 . 80 تا 53: 10 ش .اسالمی اقتصاد .اسالم دیدگاه از اقتصاد در دولت جایگاه .)1382(عباس  سید موسویان،

 .54 تا 27: 71 ش .حوزه اندیشه. اختیارات وها  ایده اصول، نبوي، دولت ماهیت. )1387(اکبر  علی نوایی،

 .179تا  149: 1ش  .دوم س. معرفت سیاسی. اهداف و وظایف حکومت دینی .)1389(نیازي، احمد علی 

  
 منابع عربی

 آل مؤسسۀ: قم .چ دوم  .فیضى آصف: صحیح/  تحقیق. اإلسالم دعائم .)1385(  مغربى محمد بن نعمان حیون، ابن
 . السالم علیهم البیت

  . مدرسین جامعه:  قم. چ دوم .اکبر غفارى على: تصحیح/  تحقیق .العقول تحف  .)1404(على  بن حسن حرانى،
 اسالمى انتشارات دفتر: قم. چ دوم . الفتاوى لتحریر الحاوي السرائر .)1410( منصور بن محمد ،)ادریس ابن(حلّى 

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته

 . السالم علیهم البیت آل مؤسسه :قم . األحکام معرفۀ فی اإلحکام نهایۀ  .)1419(یوسف  بن حسن ،)عالمه(حلّى 

: تصحیح/ تحقیق . الحرام و الحالل مسائل فی اإلسالم شرائع .)1408(حسن  بن جعفر الدین نجم ،)محقق(حلّى 
   .اسماعیلیان مؤسسه: قم. چ دوم . بقال على محمد الحسین عبد

 ابراهیم: تصحیح/ تحقیق .اإلمامیۀ مذهب على الشرعیۀ األحکام تحریر .)1420(یوسف  بن حسن عالمه، حلّى،
  .السالم علیه صادق امام مؤسسه: قم  .بهادرى

  .سره قدس خمینى امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه: تهران  .البیع .)1421( اهللا روح خمینی،
/ تحقیق  .اإلمامی الفقه فی النبویۀ األحکام و العلویۀ المراسم .)1404(  العزیز عبد بن حمزة ،)سّالر( دیلمى

  .الحرمین منشورات :قم  .بستانى محمود: تصحیح

: قم. چ دوم. اکبر غفارى على: تصحیح/  تحقیق .الفقیه یحضره ال من .)1413(  على بن محمد ،)بابویه ابن(صدوق 
 . قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر 

 . الخیام مطبعۀ:  قم .قزوینى  مروجى على: مقرر .الجعفري الفقه من دراساتنا .)1400(تقى  سید طباطبایى قمى،

. کشفى تقى محمد سید: تصحیح/  تحقیق .اإلمامیۀ فقه فی المبسوط .)1387(حسن  بن محمد جعفر ابو طوسى،
  .الجعفریۀ اآلثار إلحیاء المرتضویۀ المکتبۀ: تهران .چ سوم
 شهرستانى جواد سیدو  خراسانى على شیخ: تصحیح/  تحقیق. الخالف .)1407(حسن  بن محمد جعفر ابو طوسى،
 حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر: قم. عراقى مجتبى شیخو  نجف طه مهدى شیخو 

 .قم علمیه

  محمد بن حسن: شارح. الدمشقیۀ اللمعۀ شرح فی البهیۀ الروضۀ. )1412(على  بن الدین ، زین)ثانى شهید(عاملى 
  . قم علمیه حوزه اسالمى تبلیغات دفتر انتشارات: قم. العلماء معروف به سلطان

 آل مؤسسۀ:  قم. السالم علیهم البیت آل مؤسسۀ: تصحیح/  تحقیق .الشیعۀ وسائل .)1409(حسن  بن محمد عاملى،
 .السالم علیهم البیت
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تحقیق و . ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین). 1409(کبیر مدنی، سید علی خان بن محمد 
  .انتشارات اسالمیدفتر : قم. تصحیح محسن حسینی امینی

  .العربی التراث إحیاء دار : بیروت . چ دوم .األنوار بحار .)1403( باقر محمد مجلسى،

 .انصاریان مؤسسه: قم . چ دوم. السالم علیه الصادق اإلمام فقه .)1421(  جواد محمد مغنیه،

 ).ره(مفید شیخ هزاره جهانى کنگره: قم. المقنعۀ .)1413(نعمان  بن محمد بن محمد مفید،

 اهللا آیه: تصحیح/  تحقیق.  اإلسالم شرائع شرح فی الکالم جواهر .)تا بی( حسن محمد ،)الجواهر صاحب( نجفى
  . العربی التراث إحیاء دار: بیروت. چ هفتم. قوچانى عباس شیخ
  . اآلداب مطبعۀ: اشرف نجف . النافع الفقه فی الساطع النور .)1381( محمد بن على ،)الغطاء کاشف( نجفى
 .السالم علیهم البیت آل مؤسسه: قم .الوسائل و مستنبط المسائل مستدرك .)1408( حسین نورى،
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