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ABSTRACT 
The necessity of the staste presence in social life entails authority of the 

state and, as a result, affects individual freedom and liberty. This has led 

to widespread controversy among scholars in this area. A review of the 

state and the scope of its authority requires consideration of issues such 

as public affairs and collective interests against private and individual 

interests. The attitude on how to distinguish between the private and the 

public, on the one hand, links the state and the public, and on the other 

hand, opens the door for thinking about the economy and the state. 

This paper, based on the content analysis and by referring to 

authoritative texts, examines two classic and Islamic views on the public 

and private issues associated with it. 

     The results show that in Islamic attitude, social life is a unique tool 

for nurturing some of the characteristics and traits that make human 

perfection and excellence and part of the human interest is public. In 

order to acquire this public interest, the state needs it, and such a state is 

"good." Also, unlike the classical approach, the public sphere is not 

defined by the overshoot of the private sphere and the market, and 

ethical values and the interests of society are not determined merely by 

the market. 
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لزوم حضوور وول  ور ننگیی اتمماعی انسوام مسملزم ایمرارا ی بیاد وول  و ور نمر ه ممر ی شگم   

هایی بیاد اوس . این امی ایمالف نظیهاد یسمیوه آناود عمل و ایمرار فیود و پرگایش محگووی 
شوگه اس . ور ننااش ورباره وول  و حگوو ایمرارات و  اد را مرام نظییه پیوانام این حونه موتب 

وظایف یییزد ان بیرسوی ماننگ امی عمومی و مصوالج تم ی ور مبابل مصلح  یصوصی و فیود   
ورباره چگونگی  فارک مرام امی یصوصی و عمومی ان سویی پرونگ مرام وول  و « ایسمار»نرس . 

 یشایگ. این مبالهور مورو اقمصاو و وول  می اد بیاد انگیشرگمامی عمومی و ان سوود ویگی وریهه 
بی اسووات  حلرل محموا و با میات ه به مموم م م ی وو ویگیاه نالسوورای و اسووالمی ور مورو امی   

 ننگ. عمومی و یصوصی مفاهرم می  ط با آم را بیرسی می
یورش فیو بیاد پوهگ ور نگیش اسووالمی ننگیی اتمماعی ابزارد منحصوویبه نمایج نشووام می     

 شوو و بخشی ان مصالج انسامبییی ان یصایص و صفا ی اس  نه موتب نمال و   الی انسام می
اسوو . ان سووویی، بییالف  « یری»عمومی بووه و بیاد اسوومرفاد آم به وول  نران و چنرن وولمی 

ظام ها و نرویایو نالسرای، حونه عمومی  ح  الش اع حونه یصوصی و بانار   ییف نشگه و ارنش
 ییوو.القی و مصالج تام ه صیفا ان سود بانار   ررن نمیای
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 . مقدمه1

لزوم و وجود دولت در زندگی اجتماعی انسان مستلزم 
اختیارات و قدرتی برای دولت است که آزادی عمل فردی 

ای هایی برو اختیار او را تحت تأثیر قرار داده و محدودیت
های متفاوت درباره آورد و مکاتب و دیدگاهفراهم میاو 

 تواند محدوداینکه آزادی فرد تا چه اندازه توسط دولت می
شود تا سطح مطلوب آزادی و اختیارات فردی و اقتدار 

نظر دارند. طیفی از اجتماعی دولت فراهم گردد اختالف
ها در میان دو دیدگاه افراطی وجود دارد: از سویی دیدگاه

رگونه محدودیت آزادی فردی از سوی دولت را انکار ه
شود و از سویی دولت در ایجاد هرگونه محدودیت می

 شود.مجاز دانسته می
در کنکاش در مورد دولت و حدود اختیارات و وظایف 

ناچار باید نقبی به فلسفه سیاسی زد؛ زیرا در هر نظام آن به
استوار  نسیاسی اختیارات دولت بر پایه فلسفه سیاسی آ

و  1شود. بر همین اساس مقوالتی نظیر امر عمومیمی
مصالح عمومی در مقابل امر خصوصی و مصلحت 

شود. ایستار درباره چگونگی تفکیک خصوصی تعریف می
میان امر خصوصی و عمومی از سویی و پیوند میان دولت 

ای برای اندیشیدن در و امر عمومی از سوی دیگر دریچه
گشاید. ازآنجاکه خاستگاه دولت ولت میمورد اقتصاد و د

تر باشد امر عمومی است، هرچه امر عمومی پردامنه
ی شود. چیستی امر عمومتر میاختیارات دولت نیز گسترده

و مصالح عمومی و همچنین چگونگی پیوند میان امر 
عمومی و امر خصوصی مباحث مهم و مؤثر بر موضع یک 

به  این، یک نوع نگرشنظام سیاسی و اقتصادی است. بنابر
اقتصاد و دولت، پیوند اقتصاد با امر خصوصی با امر 

 عمومی است. 
های فردی پیوند امر خصوصی معموالً با انگیزه

های افراد بوده و این ها محرک فعالیتخورد. این انگیزهمی

                                                           
1 . Res publica 

ها را در راستای نیل به اهداف نظام اقتصادی شکل فعالیت
چیستی آن و رابطه آن با منافع های فرد، دهد. انگیزهمی

جمعی از مباحث مهم این حوزه است. با طرح امر عمومی 
ای ای از مسائل و منازعات در مورد ویژگی اصلیمجموعه

شود کنش و تعامل انسانی به عمومی بودن که موجب می
های انسان و چیستی آید. انگیزهموصوف شود به میان می

ترین حقق آنها از مهممنافع فرد و جامعه و چگونگی ت
مسائل در این حوزه هستند. در این صورت باید موضوع 
مصالح عمومی را در کنار منافع فردی مطالعه کرد. رابطه 
این مصالح با مصالح و منافع فردی، نقش دولت در تحصیل 

های این مصالح و چگونگی ارتباط میان منافع و آزادی
های اولیه هر گامفردی و محدودیت آن با حضور دولت از 

ریزی ساختارهای نظام سیاسی و اقتصادی برای پایه
 اجتماعی است.

نگارنده در این مقاله به مبانی مصالح فردی و عمومی 
در میان مکاتب اسالمی و رقیب به این موضوع پرداخته 

ه داد که این مصالح مبتنی بر تعریفی کاست. نتایج نشان می
ند بستگی دارد. در واقع دهاز فرد و جامعه به دست می

 گردد که آیا با تشکیل جامعه هویتمسئله به این مبنا برمی
آید که در حیات و مسائل مربوط به جدیدی به وجود می

آن مانند رشد و کمال و یا حضیض و نابودی مورد توجه 
گیرند. در صورت پاسخ مثبت به این سؤال باید به قرار می

 های تحصیل آن بود.راهدنبال شناسایی این مصالح و 
 

 . امر عمومی در فلسفه سیاسی غرب2

 . دو نگرش عمده به امر عمومی در فلسفه سیاسی غرب2-1
های حوزه عمومی در در پاسخ به مسائل شناسایی ویژگی

غرب دو رویکرد اساسی و دو شیوه استدالل به وضوح 
 ت. این تمایز ناشی از تفسیرهای متفاوتی اسمتمایز وجود دارد
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که بر مدار مفهوم امر عمومی و تفکیک آن از امر خصوصی، 
 باشد، ارائه شده است. که اساساً کاری بس دشوار می

نگرش نخست: امر عمومی در این نگرش بر این اساس 
الشعاع زندگی جمعی قرار است که منفعت خصوصی تحت

نا شود تبیین و معگرفته و از آن متأثر و برانگیخته می
طو تری که از سوی ارسین تفسیر با مفهوم سنتیگردد. امی

شد و توجه و دغدغه بیشتری به مفاهیم نفع حمایت می
تر است. امر عمومی و مصلحت عمومی داشت هماهنگ

ترش معنایی در مورد وجود، معنا عمومی در مفهوم سنتی
و هدفی در خود داشت که غیرقابل تحویل به منفعت 

ای خصوصی بود هشخصی فردی و ترتیب رجحان
 (. 1651، 1)آرنت

شهر را الزمه روکه زندگی عمومی در دولتارسطو ازآن
دانست از آن دفاع نمود ماهیت اجتماعی واالی انسان می

کرد. جمهوری در رم باستان به معنای این بود که می
برقراری تعهدهای متقابل و پیوندهای دوستانه مردم، در 

های خانوادگی یا روابط وابستگیهایی فراتر از عرصه
دوستانه واقع شود و ابعاد اجتماعی انسان را شکوفا کند. 

برای توانایی  باستان یونان شهر دراساساً طراحی دولت
هایش بود. هایش در راه هدفکاربردن قابلیتانسان در به

و حرکت  طبیعت با هماهنگی کامل انسان طرحی این در
 هرشدولت و بود توجه تام وردم انسانی طبیعت بر اساس

 اهانسان زندگی هماهنگی کمال بر پایه ادعای رعایت نیز
 کرد. عمل می
 حوزه و 2خصوصی اساس تفاوت میان حوزهبراین
 تأمین خصوصی حوزه اگر در. گرفتشکل می 3عمومی
 حوزه بود، درها ترین دغدغه انسانمهم اولیه نیازهای
ین و تأم پی تعیین در برابر و ها شهروندانیانسان عمومی

                                                           
1. Arendt 

2. Private Sphare 

 یحوزه زندگ ترتیببدین. بودند عمومی و همگانی مصالح
ی و خصوص حوزه اقتصادی متمایز از انسان کامالً اجتماعی

 از اقتصادی و خصوصی بود. این نوع جداسازی حوزه
ها و فضیلت جوییفرصت و امکان پی عمومی، حوزه

داد؛ یعنی همان یقرار م عمومی حوزه در را کماالت انسانی
 داشت.شهر باید حضوری فعال میای که دولتحوزه

نگرش دوم: در این نگرش، که مربوط به دوران اخیر 
تمدن غرب است، امر عمومی معنای خود را بر مبنای 
تعریفی از امر خصوصی بازیافته و در طول امر خصوصی 

شود. تاآنجاکه منفعت خصوصی بدون دخالت معنا می
قابلیت پیگیری دارد، جای امر خصوصی است و دولت 

مورد است. امر عمومی اساساً در جایی طرح امر عمومی بی
قابل طرح است که استحصال منفعت خصوصی بدون 
مداخله دولت ممکن نباشد. در این نگرش اساس هرگونه 
فعالیتی منفعت شخصی است و امر عمومی فراتر از نفع 

-هبه اهداف شخصی پذیرفت شخصی و یا غیر قابل ارجاع به
 جویی منفعتشده نیست. امر خصوصی تا جایی که پی

شود، امتداد دارد و در این صورت کارا انجام میشخصی به
 حوزه خالت دولت فاقد وجاهت است.

شده برای تبیین امر یکی از مفاهیم اساسی استفاده
سازی خصوصی مفهوم مبادله و کارکرد آن در بیشینه

است. افراد با سازوکار مبادله منافع خود را  منفعت افراد
مبادله  ترتیب امر خصوصی بهکنند. بدیندنبال و بیشینه می

ر هایی که مستقیماً دوابسته شده و شامل امور افراد یا گروه
شود. در مقابل، امر عمومی فرایند مبادله قرار دارند می

ی ایههایی است که افراد و گروهمشتمل بر حوزه فعالیت
دت شرا که خارج از مبادله هستند را نیز متأثر ساخته و به

افع هایی که منکند. طرفداران این نگرش بر شیوهدرگیر می

3  . Public sphare 
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کنند. این منافع در فردی را به هم پیوند دهد تمرکز می
ای شوند و در پارهجهت میبرخی موارد با هم همراه و هم

 ها تأثیر منفی دارند. زمان
 در حوزه خصوصی در دوران معاصر. تغییر 2-2

حوزه عمومی  جدید به باور برخی اندیشمندان، در دوران
 سوی های پیشین غرب، و به تبع آن دولت، ازسده

واقع شده و حوزه  تهاجم مورد خصوصی معیارهای حوزه
تأمین نیازهای  مدیریت برای ایعرصه عمومی نیز به

میان این دو و مرز  شده تبدیل امور تولیدی و معیشتی
 (.                                   2119، 1حوزه از بین رفته است)دینتروس

از نظر طرفداران تفسیر دوم )اخیرتر( مفهوم نخست 
متافیزیکی و شاید هم تمثیلی است. به باور آنها تنها 

های اوست واقعیت اجتماعیِ استوار، فرد و رجحان
ی تر( از امر عمومم )سنتی)فردگرایی(. کسانی که مفهوم دو

گویند که نهادهای اجتماعی گیرند میتر میرا جدی
واقعیت خودشان را دارند. آنها در واکنش به نیازهای فردی 

که پردازند( بلآیند )اگرچه اغلب به این نیازها میپدید نمی
گیرند و آشکارا ارتباط آنها بازیگران خصوصی را دربرمی

ا به منزله مبنای وجودشان به عنوان اجتماعی بنیادین خود ر
شناسانند. این دیدگاه یک توان اجتماعی را که افراد می

مقدم بر بیان اهداف شخصی است مفروض و از فردگرایی 
 گیرد.نئوکالسیکی فاصله می

 
 . اقتصاد نئوکالسیک و امر خصوصی3

اقتصاددانان نئوکالسیک نگرش دوم درباره امر خصوصی 
و در تمایز میان امر خصوصی و عمومی  را استفاده کرده

کنند که چه اموری با مبادله بازاری بر این نکته تمرکز می
یابد و چه چیزی از این دایره بیرون و نظام قیمت انتقال می

                                                           
1. d'Entreves 

گیرند ولی متأثر ماند؛ اموری که در این نظام قرار نمیمی
اند. در مبادالت بازاری از امر خصوصی هستند امر عمومی

ها تمامی آثار و منافع )یا مضار( معامله و یستم قیمتو س
شود و از همین رو نظام مبادله به طرفین معامله منحصر می

کردن منافع افراد کارایی داشته تواند در بیشینهبازار می
باشد. مادامی که با چنین نوعی از مبادله مواجه باشیم در 

 حوزه خصوصی قرار داریم.
ع و آثار مبادله به طرفین منحصر که همه منافدرصورتی

نشود و به فراتر از آن گسترده شود، نظام بازار همه آثار را 
در تأمین کارایی با شکست  کند و بازاردر مبادله نمایان نمی

هایی که در این مبادله از شود. منافع و خسارترو میروبه
شوند همان آثار خارجی سوی بازار پوشش داده نمی

امر عمومی قرار داشته و مدیریت دولت را  هستند که در
 طلبند. می

 و ممیز این تفسیر آن اصلی شود که ویژگیمالحظه می
است که تعریف و شناسایی امر عمومی با ارجاع به مفهوم 

واند تپذیرد و تنها در جایی میمنفعت شخصی صورت می
دنبال  خوبیمعنا داشته باشد که منفعت شخصی نتواند به

تواند فراتر از نفع به دیگر سخن، امر عمومی نمیشود و 
شخصی و یا امری در پاسخ به نیازهای انسانی غیرقابل 
تحویل به اغراض و اهداف شخصی باشد. بنابراین، حتی 

ها حول تحصیل این منافع در مورد امر عمومی نیز فعالیت
گیرد. از طریق ابزارهای بازاری و غیربازاری شکل می

 تواند سازگار با همه یا منافع شخصی میکترتیببدین
افتد و باشد، مانند آنچه در کاالهای عمومی اتفاق می

تعقیب یک منفعت عمومی قابل تصور است و یا اینکه 
روی هیچچنین سازگاری در تعقیب منافع شخصی به

ممکن نیست و منافع فردی در تضاد با منافع دیگران قرار 
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ر مواردی از آثار خارجی گیرد. حالت اخیر نمایانگمی
 است.

از دید اقتصاد نئوکالسیک مواردی که منافع برخی افراد 
دارای تأثیر بر منافع دیگران است، مشکل عدم تطابق 

ها و یا منافع خصوصی و اجتماعی بروز کرده و در هزینه
-نتیجه کارایی اقتصادی شکل نگرفته و بازار شکست می

راهکار برای بازگشت به  خورد. در این اقتصاد معموالً دو
ها و شود. یک راهکار تغییر موقعیت هزینهکارایی ارائه می

ا هها و یا منافع اجتماعی به هزینهیا منافع اجتماعی به هزینه
شود و منافع خصوصی است. در این راهکار تالش می

 های یکدیگر برطرفتأثیرگذاری افراد بر منافع یا هزینه
، 1371)کالوو و واگ،  بین برودشده و آثار خارجی از 

 (.113ص
ای تغییر داد که گونهراستا باید شرایط را بهدراین

وابستگی متقابل افراد و در نتیجه تاثیر رفتارهای اقتصادی 
افراد بر یکدیگر از بین برود. چنانچه کالینز و جونز در این 

دولت برای کاهش آثار خارجی به »نویسند: باره می
کننده یارانه دهد تا از تجهیزات کاهش هکارخانه آلود

آلودگی استفاده کند، یا به مردم حوالی کارخانه یارانه دهد 
 (.1311)کالیز و جونز، « تا به جای دیگری منتقل شوند

ها ها یا منافع اجتماعی به هزینهدر راهکار دوم، هزینه
و  لیارددهد. چنانچه یا منافع اجتماعی تغییر موقعیت می

نویسند: همین راهکار را دنبال کرده و می( 1319) والترز
برای تحریک رفتار خصوصی در جهت فراهم آوردن »

جواب تعادلی، باید با وضع مالیات، هزینه خصوصی را با 
 (.1319)لیارد و والترز، « هزینه اجتماعی برابر کرد

 Q2در این صورت دولت برای اینکه تولید ناکارا از 
 P1P2اهش یابد، مالیاتی به اندازه ک Q1به تولید کارای 

 کند.           وضع می

         

 
البته در شرایطی که آثار جانبی مثبت باشند از ابزار 
یارانه برای برابر نمودن منافع خصوصی با منافع اجتماعی 

شود. در این حالت دولت برای اینکه کاالیی که استفاده می
 تولید شود و ازدارای آثار جانبی مثبت است بیشتر 

Q1بهQ2  افزایش یابد به آن کاال )یا خدمت( یارانه
 کند.پرداخت می

                           

 
گیری دولت از طریق در تمام حاالت باال اساس تصمیم

های راهکارهای غیربازاری مانند جابجایی و انتقال طرف
درگیر تأثیرگذاری و بازاری مانند وضع مالیات و یا 

اخت یارانه برای تأمین کارایی و بر اساس رفتارهای پرد
 کردن منافع شخصی است و دولتافراد در راستای بیشینه
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 -اقتصادی  خاص معیارهای و با اصل قراردادن این منافع
 نافعم به دنبال حمایت از -سودآوری و تولید مانند کارایی،

 منافع افرادی از باشد. دولت ضرورتاً بایدنمی همگانی
د و سود خو سرمایه افزایش برای مایت کند که در مبارزهح

 از به حمایت دولت صورت نقشهستند. دراین
 ارهایمعی بهبود و افزایش برای مبادله و تولید ساختارهای

 . شودمحدود می یادشده
سود  کسب و تولید کارآمد ابزار به دولت ترتیب،بدین

 که در جامعه اداری تبدیل شده و عبارت است از دستگاه
 برای اختیاری عمل و مشاوره سیاست، آن دیگر محتوای

-نبوده و در نظام سلسله همگانی، به مصالح و منافع نیل

 تههس متکی است که قدرت از مفهومی به مراتبی خویش
این تغییر  .است سودگرایی اشاصلی و محور اساسی

بزرگ در تعریف قلمرو خصوصی دولت و حوزه عمومی 
ر کند که دیگفع و مصالحی پیوند زده و محدود میرا به منا

عمومی نیست. پیامدهای چنین نگرش در محور قرار دادن 
 کننده است. کارایی بازار بسیار مهم و تعیین

 
. سلطه بازار، پیامد تبعیت حوزه عمومی از معیارهای 4

 حوزه خصوصی

طلبانه در های سودجویانه و منفعت شخصیانگیزه
دادوستد کاال، قابلیت ایجاد نهاد خاصی به  قالب مبادله و

نام بازار برای کنترل کل نظام اقتصادی و اجتماعی را دارد. 
هنگامی که کل نظام اقتصادی توسط بازار کنترل شود، 

نماید ای که در مورد سازماندهی کل جامعه رخ مینتیجه
-به صورتشگرف و بسیار قابل توجه خواهد بود. دراین

تصاد در درون روابط اجتماعی قرار گرفته و جای اینکه اق
از آن تبعیت کند، روابط اجتماعی در درون نظام اقتصادی 

 (. 56شود )همان، صتعبیه می

ها و مفاهیم مهم اجتماعی ترتیب بسیاری از ارزشبدین
 هایک برکنند. چنانچه در ذیل کارکرد بازار معنا پیدا می

 اعی را درعدالت اجتم ،اساس مفهوم نظم خودجوش
جوامع آزادی که مبتنی بر قواعد انتزاعی از جمله سازوکار 

کند و توزیع در آن بر مبنای تالش و فعالیت بازار عمل می
 نامعآزادانه و تعقیب اهداف فردی شکل گرفته، امری بی

قواعد حاکم بر چنین توزیعی محصول  ازآنجاکه. داندمی
ر دنیز اجتماعی  ریزی آگاهانه نبوده عدالتقصد و برنامه

آن موضوعیت ندارد. به یاد بیاوریم که از نظر هایک عدالت 
جوامعی که اعمال افراد مطابق  ها واجتماعی تنها در سازمان

گیرند و در ارتش، شکل می با فرامین یک مرکز، نظیر
یت صورت مسئولانتخاب مستقل نیستند، معنا دارد. دراین

زمانی بوده و به لحاظ ن ساپیامدهای منفی برعهده مسئوال
 ظامدر ن ولی اند.عدالتیاین پیامدها سزاوار اتصاف به بی

 خاصی افراد یا آزاد که هیچ سازمان مرکزی و فرد بازار
 هایو پیامدهای فعالیت فعالیت افراد و نوع درآمد مقدار

کنند، عدالت هم معنا نخواهد نمی تعیین را آنان اقتصادی
  داشت.

مانند اصل همبستگی و تعاون از  هاییهمچنین ارزش
-شود که نمیای و پیشامدرن قلمداد میهای قبیلهارزش

های اجتماعی و اقتصادی جوامع تواند در درون فعالیت
بزرگ امروزی جایی داشته باشد؛ زیرا افزایش کارایی 

ها و ثروت و رونق در این جوامع به دلیل وجود انسان
ایی و رقابت و در نتیجه به های نظام بازار مانند کارارزش

کار گماشتن کارآفرینان و مدیران در سطوح مختلف است 
هایی مانند همبستگی و هایی با ارزشو چنین پیشرفت

-دوستی و نیکوکاری کامالً ناسازگار و تحققتعاون و نوع

 (.1311نژاد، ناپذیر است )غنی
و  هاارزش همه بر بازار تیحاکم آثار لیدل به
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 بمغر یاسیس لسوفانیف از برخی یاجتماع یساختارها
 از را یعموم امر حوزه دیبا معتقدند آرنت، جمله از ن،یزم

 نداد اجازه و داشت نگه امان در یخصوص حوزه دیتهد
-نیبد. شود فیتعر یخصوص حوزه توسط یعموم حوزه
 داندیم یاجنبه بر مشتمل را «یعموم» واژه آرنت منظور

. کندیمذکر « عام شدن در مأل ظاهر» عنوانکه از آن به
 زلهمن بهرا  هاانسان تیشخص اندازه چه تا نکهیا براساس

 ار عام مأل در شدن ظاهر م،یکن یتلق یاجتماع ساخت کی
 ای یبا کل اجتماع وندیپ یبرقرار یبرا یکوشش توانیم

حفظ  یخاص برا یتیاهم یو دارا وند،یپ نیا تیتقو
ا ت یجمع یهاآرنت انواع ارتباط دیدگاهدانست. از  ت،یهو
 کنندمیفراهم  برای افراد را که فرصت ظاهر شدن ییجا

 قرار دارند. عمومی در حوزه 
بعد دوم، آرنت امر عمومی را به جهان مشترک معنا 

. داندمییک ساخت انسانی را آرنت جهان مشترک کند. می
گر چیزهایی است که زندگی مشترک این جهان نمایان

کنند. این جهان مشترک ما را به ما را تعریف می ملموس
 دهد.هم پیوند می

امر عمومی افزون بر اینکه ما را به یک کل بزرگتر  
دهد، ما را در دنبال کردن و تأمین نیازهای پیوند می

امر عمومی برای انجام این کار رساند. شخصی کمک می
 . از دید آرنت وجود یکباید وجود خارجی داشته باشد

روکه احساس ما از واقعیت به قلمرو عمومی برای ما، ازآن
ها چنین قلمروی وابسته است، ضروری و الزم است. انسان

 ایبر اساس شیوه شان رافردی و جمعی زندگیواقعیت 
-د شدهبه آن معتقتر پیشکه  ندکنتصور، تجربه و ایجاد می

ن یاپیشینی است.  تقادعااین مربوط به . امر عمومی ندا
ه در است کنئوکالسیک  یاقتصادتفکر  دیدگاه در مقابل

 ربه پیوند ما با یک کل بزرگتمتکی واقعیت ذهنی ما آن 

جهان خارج گیرد. نبوده و به صورت مستقل شکل می
ست که به لحاظ ابزاری هاای از فرصتمجموعه
 و بر اساس ترتیبات تر تعریف شدههای آن پیشاولویت

 شوند. در تفکرای دنبال میگرفتهرجحانی و کامالً شکل
اقتصادی کالسیک این ترتیبات هم بر زندگی اجتماعی و 

 هم بر سیاست تقدم دارند.
بنابراین، اگر مفاهیم حوزه عمومی مشتمل بر جهان 
مشترک انسانی و مقدم بر ترتیبات رجحانی افراد باشد، 

ی ابرای فرد عملکرد بنیادی قابل مالحظه آنگاه این مفاهیم
دارد؛ عملکردی که در دیدگاه کالسیکی کامالً مغفول 

تر به حوزه عمومی، مفهوم زندگی است. بنابر نگرش سنتی
ها از مشارکت در زندگی مشترک، واقعیاتی که انسان
کنند و نیازشان به مشارکت اجتماعی خویش دریافت می

اجتماعی زندگی با هم است  وجودآوردن مصنوعاتدر به
و سیاست و دولت هنگامی که بخشی از این امر عمومی 
هستند، برخالف اهدافی که در محاسبات سودانگارانه 

شود، این مفهوم را مدنظر قرار اقتصاد کالسیکی دنبال می
 دهد.می

گرایانی مانند سندل از نظر عدم سرایت دیدگاه جامعه
عمومی با دیگاه آرنت  معیارهای منفعت شخصی به حوزه

های زیادی دارد. از نظر سندل جامعه عادل را تنها شباهت
ود شبا تولید حداکثر سود یا تأمین آزادی انتخاب، نمی

ساخت. سندل نیز، برخالف رویکرد کالسیکی که 
حداکثرسازی منفعت شخصی را هدف و ارزشمند تلقی 

ر قدم بکند، مفاهیم بنیادینی مانند عدالت در رتبه ممی
گیرد. اساساً عدالت حداکثرسازی منافع شخصی قرار می

در توزیع چیزهای خوب متوقف بر این است که نخست 
در مورد اینکه چه چیزی خوب است و زندگی ما را بهتر 

کند به توافق برسیم. عدالت خود مترتب بر قضاوت از می



                                                                       39      نییروش تب یاسهیمقا یبررس و اسالم؛ کیاقتصاد نئوکالس دگاهیدولت از د اراتیو اخت یامر عموم

 

طریق تعقل جمعی در مورد چیزهای خوب و ارزشمند 
سندل شناخت امور ارزشمندی که از طریق  است. از نظر

آید همان خیر جمعی است که تعقل جمعی به دست می
 یرد.گهای فردی قرار میدر رتبه مقدم بر ترتیبات رجحان

بر همین اساس سندل بر رشد نکات اخالقی و معنوی 
در سیاست و در نتیجه ارتقاء روحیه جمعی تأکید دارد و 

ل بستگی و مسئولیت متقابمعتقد است پرورش احساس هم
که برای جامعه عادل الزم است باید مد نظر حوزه سیاست 

گذاری و قرار گیرد. وی نسبت به اینکه عرصه ارزش
قضاوت در مورد امور و تعیین امر خیر و ارزشمند به بازار 

های چشمگیر نهاده شود بیمناک است. یکی از گرایش
هایی از زندگی حوزهزمان ما نفوذ بازار و تفکر بازاری در 

تر هنجارهای ما، مانند خدمت سربازی، بوده که پیش
-پرسد راه درست ارزشغیربازاری داشته است. وی می

گذاری رسوم اجتماعی مهمی مانند سربازی چیست؟ کدام 
خواهیم از دستبرد بازار در هنجارهای غیر بازاری را می

مومی ع امان نگه داریم؟ این پرسشی است که نیاز به بحث
گذاری چیزها درباره تصورات مختلف از راه درست ارزش

های دارد. بازار البته وسیله مفیدی برای ساماندهی فعالیت
خواهیم اجازه بدهیم تولیدی است؛ ولی اگر ما نمی

هنجارهای حاکم بر نهادهای اجتماعی ما را بازار تغییر 
 زاربدهد، نیاز به بحث همگانی درباره مرزهای اخالقی با

 (.1363داریم )سندل،
 

 . امر عمومی در اسالم5

در اقتصاد نئوکالسیک از آزادی فردی بر مبنای ایده تعادل 
خودکار حمایت و حوزه خصوصی و عمومی بر آن اساس 

شود. اکنون در بررسی امر عمومی در نظام تعریف می
اسالمی این پرسش وجود دارد که آیا ماهیت و دامنه امر 

ی تعریف و دامنه حوزه خصوصی تعریف عمومی بر مبنا
شده و برای شناسایی آن نخست باید به تعریف امر 

ها در حوزه خصوصی پرداخت؟ آیا مادامی که انگیزه
ادی های اقتصخصوصی برای ترغیب افراد در انجام فعالیت

فعال هستند و بخش خصوصی در تولید و توزیع و امور 
 الت و حضور دولتکند نیازی به دخاقتصادی فعالیت می

 نیست؟
این مبنا تأثیر مستقیم در محدوده اختیارات دولت 
اسالمی و حوزه آزادی اقتصادی دارد و بر همین اساس 

های اسالمی توان چنین نتیجه گرفت که از نظر آموزهمی
ها و مصالح آزادی اقتصادی تا آنجا که دیگر ارزش

ه پذیرفته شداجتماعی را تهدید نکند به عنوان یک اصل 
است. به دیگر سخن، نظام اقتصاد اسالمی یک نظام 
غیرمتمرکز همراه با نظارت و اشراف است؛ زیرا کیفیت 

ر ای است که دگونهتشریع حقوق اقتصاد اسالمی نیز به
تولید و توزیع و مسئولیت و نقش آنها توجه شده است. 

زار بهای دیگر مانند وقف که اها و انفاقبرای مثال مالیات
تأثیرگذار در عدالت و تأمین اجتماعی است بر عهده افراد 

 گذاشته شده است.
شود که اصل و مبنا در مطالعات معموالً چنین گفته می

در حرکت و فعالیت انسان در همه شئون زندگی فردی و 
اجتماعی این است که از روی اختیار و آزادی او باشد و 

کند رعایت مصالح میتنها عاملی که این آزادی را محدود 
مادی و معنوی جامعه است. فرد تا وقتی که به مصالح 
جامعه آسیب و زیان نرساند آزاد است؛ بر همین اساس 
همه دستورها و احکام اسالمی مبتنی بر اصل آزادی اختیار 

(. این ایستار از سویی به 1361انسان است )آقانظری، 
یرد که از نظر گدهد و نتیجه میآزادی اقتصادی اهمیت می

ها های اسالمی آزادی اقتصادی تاآنجاکه دیگر ارزشآموزه
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و مصالح اجتماعی را تهدید نکند به عنوان یک اصل 
پذیرفته شده است؛ ولی از سوی دیگر مصالح مادی و 

 کند.معنوی جامعه را به عنوان حد آن آزادی معرفی می
ازآنجاکه مصالح عمومی با اختیار و آمریت دولت از 

 یابد، برخیسویی و آزادی افراد از سوی دیگر ارتباط می
: اصل اند کهموضوع را از این زاویه مورد سؤال قرار داده

اولیه در دخالت دولت در کارکرد نظام اقتصادی چیست؟ 
های تواند با محدود کردن آزادیو دولت به چه مالکی می

(. 1319مردم در اقتصاد دخالت نماید؟ )رفیعی آتانی،
ترتیب این مطالعات در گام نخست به معرفی اصل دینب

و سپس مالک حضور و دخالت دولت در  اولیه پرداخته
 اند. اقتصاد را بیان کرده

 
 . اصل اولیه درباره دخالت دولت5-1

 تیوال عدم اصل

برخی از نویسندگانی که به بررسی اصل اولیه در مورد 
عدم والیت اند، این اصل را اصل دخالت دولت پرداخته

اند اصل، عدم دخالت دولت در اعالم کرده و نتیجه گرفته
های اقتصادی است، مگر آنکه مصلحت نظام و فعالیت

در این رویکرد عدول . )همان( مردم اقتضای دخالت نماید
مندی دولت بر اساس از اصل اولیه و ایفای نقش و وظیفه

-نشود. درایمصلحت جامعه از دیدگاه اسالم تعیین می
صورت سه نقش مهم دولت یعنی نظارت و ارشاد و 
تصدی مقید و محدود به وجود مصلحت جامعه است. 

که عدم دخالت دولت مطابق اصل اولی است، ازآنجایی
برای عدم دخالت دولت در امور اقتصادی نیاز به هیچ دلیل 
دیگری نیست؛ ولی برای دخالت دولت، لزوماً باید دلیلی 

خش خصوصی توان و یا تمایل انجام باشد که نشان دهد ب
آن فعالیت را ندارد و یا با انجام آن فعالیت توسط بخش 

خصوصی، هدفی از اهداف اقتصادی مورد نظر اسالم 
یابد؛ یعنی همین حد از دخالت نیز همیشه باید تحقق نمی

در حد الزم و تا حد امکان با حفظ آزادی مردم و از طریق 
 .بازار انجام شود )همان(

شود که در این تلقی از دولت اسالمی، بازار مالحظه می
کند و اصل و اساس در جایگاه رفیع خود را حفظ می

های اقتصادی بوده و حتی اگر برخالف اصل، فعالیت
ها و دخالتی از سوی دولت الزم آید در سایه مالک

ی کند و به دیگر سخن، استیفاسازوکار بازار جریان پیدا می
 شود. تا حد امکان از طریق بازار دنبال می مصالح عمومی

در این نگرش با تأکید بر اینکه بازار، یک بازار آزاد 
مسئول است، تلقی کلی از دولت و حضور آن به مثابه 
امری مخالف اصل و خروج از وضعیت مطلوب و از روی 
ناچاری است و هر چه به این امر کمتر نیاز افتد، اقتصاد به 

تر است. حتی وظیفه دولت در مورد دیکشرایط مطلوب نز
 ارکردک بازار نیز برقراری ثبات در بازار از طریق تصحیح

 بازار تعریف بر مستقیم و نظارت سازوکار آن، تسهیل
 شود )همان(. می

اما پرسش مهم این است که آیا مصالح جامعه در نظام 
طورعمده از طریق همین نهاد بازار قابل اسالمی نیز به

بی است و به دیگر سخن با تکیه بر سازوکار دستیا
ه توان بهای فردی و تمرکز بر حوزه خصوصی میانگیزه

مصالح یادشده دست یافت و یا مصالح عمومی دارای 
ماهیتی مستقل از مصالح فردی بوده و برای تحقق آن به 
توجه به حوزه عمومی نیز نیاز است؟ به دیگر سخن، نکته 

می این است که آیا با پذیرش مهم در مورد مصالح عمو
هویتی مستقل برای مصالح عمومی امر عمومی نیز تعریفی 
مستقل از امر خصوصی پیدا کرده و برای تحقق مصالح 

 عمومی باید آن را مورد توجه قرار داد؟ 
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ای شود مقوله مصلحت دامنهجواب مثبت موجب می
 عمتفاوت از مصلحت در منطق فردگرایانه پیدا کند. در واق

یت هایی که افراد فعالتنها مسئله این نیست که در موقعیت
کنند و با فعالیتشان حداکثر منافع را ندارد، دولت باید نمی

صور هایی متدخالت کند؛ بلکه مسئله این است که فعالیت
است که تنها باید از سوی دولت انجام شود و بدون حضور 

 تحصالدولت برخی مصالح و منافع از بین رفته و اس
 شود.نمی

های دیگری باید پاسخ گفته در این صورت پرسش
ای در مقابل توان در حوزه عمومی اصل اولیهشود: آیا می

های اصل اولیه حوزه خصوصی تعریف کرد؟ آیا مالک
حاکم بر امر عمومی مستقل هستند و یا در راستای 

 شود؟ های جریان امر خصوصی تعریف میسازوکار
 تیوال عدم اصل مقابل در تیوال اصل

برخی اندیشمندان مسلمان حوزه دولت اگرچه در حوزه 
شمارند، ولی در خصوصی اصل عدم والیت را محترم می

دانند. مورد حکومت و مسائل اجتماعی اصل را والیت می
در این رویکرد درباره حکومت و والیت در زندگی 

 راجتماعی حکم قطعی عقلی وجود دارد. دلیل عقلی که ب
کند، استلزاماتی درباره حضور حکومت و والیت داللت می

و دخالت دولت نیز دارد. در این حوزه اصل والیت است. 
به دیگر سخن، معنای اصلِ عدم والیت، از همان ابتدا 
اطالق ندشته و به معنای نفی والیت افراد بر یکدیگر و در 
حوزه خصوصی است. ولی به موازات این اصل، اصل 

جود دارد که ضرورت وجود حکومت در جامعه دیگری و
کند. مطابق این اصل برای حفظ نظام انسانی را اثبات می

اجتماعی انسان وجود قدرتی که بتواند روابط میان افراد 
 جامعه را سامان دهد به ضرورت عقلی الزم است.

این استدالل در مورد حفظ نظام اجتماعی و مالزمات 

کند ولی نسبت این اصل با یآن، اصل والیت را اثبات م
اصل عدم والیت در برخی از مطالعات مورد توجه قرار 
گرفته است. در این مورد گفته شده با وجود هر دو اصل 

 هشود کدر نظام سیاسی از آرای فقیهان چنین فهمیده می
 نادیده گرفتن حکم اصل عدم والیت، ارائه از قصد آنان

نبوده است. آنان  یتوال ضرورت درباره نقل و عقل قطعى
اند پس از آنکه اصل ضرورت والیت را اساس قرار داده

به تعیین گستره والیت و اختیارات ولیّ  )اصل اولی(
مواردی که جریان اصل والیت مشکوک  پرداخته و برای

  .(ثانوى اصل)اند عدم والیت را تأسیس کرده اصل است،
 و آغاز نقطه که زد حدس درستى به توانمى رو،ازاین

ت. نیس والیت عدم اصل والیت، باب در آنان نخست مبناى
 هب اعتنایىبى معناى عدم والیت به اصل در این صورت

نبوده )سروش  جامعه تدبیر و عامه امور ضرورت و اهمیت
پردازی بزرگانی نقطه عزیمت نظریه ( و1313محالتی، 
امور عامه و اجتماعی مورد توجه  که خمینى، مانند امام

امام خمینى، موضوع بوده است ) همین خاص شان بوده،
 عدم اصل» نه از نیز طباطبایى عالمه. (921، ص2، ج1121
 هک اصلى عنوان به «والیت اصل» اثبات بلکه از ،«والیت

 ى،یطباطباکند )آغاز می دارد، فطرت و عقل ریشه در
1311 .) 

تلزم مسکه « حق سرپرستى»بنابراین والیت به معنای 
در سه قلمرو الف(  تاسافراد ه و دخالت در امور سلط

 ن خاص افرادئوج( ش ب( امور عامّه؛ امور محجوران؛
 .(1313شود )سروش محالتی، مطرح تواند می
 . امر عمومی و اختیارات دولت اسالمی5-2

 گرید فرد بر یفرد تیوال عدم اصلِ گفته،بنابر مطالب پیش
 و یاسیس امور همه در دولت قدرت عدم اثبات یبرا

 و یاجتماع نظام حوزه در و ستین موجه جامعه یاقتصاد
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 نیا در که یامور یتمام اداره و است تیوال اصل، یاسیس
 دولت عهده بر تیوال اصل مطابق رندیگ قرار حوزه
 امر یراستا در صرفاً نه ، یعموم امر اکنون. است یاسالم

 آن اتیمقتض و اصل نیا مالحظه با بلکه، یخصوص
 اراتیاخت طهیح در یامور چه نکهیا ولی. شودیم فیتعر

 نوع به یادیز حد تا ردیگیم قرار یعموم امر و دولت
 هیفق و شرع حاکم اراتیاخت مورد در فقه در که ینگاه

 یتسیچ مورد در اسالم یاسیس فلسفه در و طیالشراجامع
 رونیازا. است وابسته دارد وجود یاسالم دولت ییچرا و

 .دینمایم یضرور بحث نهیزم دو نیا بر یمرور
 دولت فیوظا و اراتیاخت به یفقه کردیرو

 به یقیوث طور به یاسالم حاکم اراتیاخت یفقه منابع در
 آن با و خورده وندیپ مسلمانان مصالح ای و عامه مصالح

 زا که دهدیم نشان یفقه منابع به ینگاه. شودیم یمعرف
 طیلشرااجامع هیفق و یاسالم حاکم فهیوظ یعیش هانیفق نظر

 نیهم در زین او اراتیاخت و است یعموم مصالح حفظ
 . شودیم فیتعر رابطه

 دمانن یفقه کتب نیتریمیقد در نکته نیا چنانچه
 در دیمف خیش. است شده ذکر آشکارا یطوس خیش مبسوط
 ی،الو: سدینویم العنوه مفتوع یاراض دیعوا مورد در المقنعه

 اقامه و جهاد مانند عامه، مصلحت موارد در را درآمدها نیا
 (.211ص ،1391 د،یمف) کندیم نهیهز اسالم، تیتقو و نید

مصلحت عامه در کتب شیخ طوسی با عنوان مصلحت 
 مانا عقد مسئله شود. ایشان درمسلمانان مطرح و دنبال می

گوید: کسی که حکمیت میان مسلمانان و دشمن را به می
 مسلمانان تنها باید مصالح خود هاىتصمیم عهده دارد، در

شیخ طوسی پس از آن در مورد انعقاد  .بگیرد نظر در را
 مشرکان از سوی جانشین و خلیفه امام با امان عقد
نویسد: ازآنجاکه نظارت بر مصالح مسلمانان به جانشین می

تواند چنین قراردادی را منعقد امام واگذار شده تنها او می
 که صیانتشود (. از این بیان آشکار می1317کند )طوسی، 

از مصالح مسلمانان موجب واگذاری این اختیار به جانشین 
های مفتوح العنوه امام شده است. ایشان درباره درآمد زمین

کرد آن را مربوط به نظر رأی است و هزینهبا شیخ مفید هم
امام و در جهت مصالح مسلمانان مانند سد ثغور و تقویت 

 داند )همان(.ها و غیر آن میهدین و ساختن پلمجا
شیخ طوسی در بحث لقطه به نحو آشکارتری در مورد 

گوید و تصریح اختیارات امام و حاکم اسالمی سخن می
کند که نصب امام به جهت مصالح مسلمانان بوده است می

ترین دلیل دنبال کردن بحث برای این مقاله و این نکته مهم
خن، وجه اصلی حاکمیت اسالمی حفظ است. به دیگر س

(. تطور و تحول فقه در 1مصالح مسلمانان است)همان، ج
یژه وگذر زمان با عنایت بیشتر به مصلحت در فقه و به

احکام حکومتی و قضاوت همراه بود و شهید اول 
ق( برای نخستین بار آن را در قامت یک موضوع 1111)

 111در ذیل قاعده مهم و مستقل در فقه مطالعه کرد. ایشان 
نصب حاکم را در راستای تأمین مصلحت نظم اعالم و در 

نصب حاکم را برای تأمین مصلحت مردم  117ذیل قاعده 
 کند.اعالم می

ق( از فقهای بزرگی است  611محقق کرکی)متوفای  
اش به دلیل حضور و نفوذ در حکومت که نظریات فقهی

از  و مذهبیصفویان و سیطره حاکمیتی با گرایش دینی 
سویی و اعتقاد به والیت فقیه در زمان غیبت 

( اهمیت زیادی دارد. آرای وی نقش مهمی 1ج ق،1116)
گیری فقه حکومتی در آن دوره داشته است. ایشان در شکل

این وقف را در  مقبره یا مسجد براى مسئله وقفِ مکانىدر 
صورت قبض حاکم صحیح دانسته و دلیل صحت بر این قبض 

 (.6 ج ق،1111) کندوالیت حاکم بر مصالح ذکر میرا 
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شهید ثانی نیز به رابطه اساسی میان والیت فقیه و 
مصالح عمومی معتقد است و بر اینکه ولیّ فقیه برای حفظ 

(. 1 ج ق،1113کند )مصالح عامه نصب شده تصریح می
 مصلحت والیت در نظر صاحب جواهر نیز مبنای احکام

در  والی که این است مسلمانان رب والیت اقتضای است و
گیری نماید همه حال باید بر اساس مصالح عامه تصمیم

  (.21، ج1391)
در دوره اخیر که نظریه والیت فقیه مبنای انقالبی بزرگ 

خمینی در ایران شده ابتنای احکام حاکم بر  توسط امام
 مصالح بارزتر از هر دوره دیگری مطرح شده است. از

-جامع فقیه در دوره غیبت، (،1311ینی )امام خم دیدگاه

 منصب بوده و دارای دو جانشینان پیامبر اکرم الشرایط
تواند احکامی را باشد و بنابراین میزعامت می و قضاوت

برای تحقق مصالح اسالم و مسلمین صادر کند. به باور 
 مصلحت اساس بر اسالمی، جامعه ( حاکم1371ایشان )

کند. موضوع مصلحت عمومی می عمل مسلمانان و اسالم
در حاکمیت اسالمی چنان اهمیتی دارد که ایشان مجتهدی 

باشد، دارای  عمومی را که عاجز از تشخیص مصلحت
 (.21دانستند )همان، جصالحیت برای حاکمیت نمی

 را تیبهش شهید بتوان شاید معاصر اندیشمندان میان در
 فردی حوزه دو میان که دانست کسانی نخستین از
. دشمی قائل تمایز و تفاوت عمومی حوزه با( خصوصی)

 رب کس هر که است این اولی اصل اینکه به اشاره با وی
 تواندنمی کسهیچ و استمسلّط  خود عرض و مال و جان

 مصالح حوزه در والیت اصل کند، تجاوز آن به نسبت
 سوی از وظایف انجام وی نظر از. کندمی مطرح را عمومی

 نانداخت خطر به مستلزم موارد، برخی در اسالمی، حکومت
. است افراد از برخی یا فرد یک حق یا مال یا عرض یا جان

 و خود بر افراد شخصی تسلّط کامل حفظ موارد این در

 حتمصلمستلزم به خطر افتادن  آنهاست بهمتعلّق  آنچه
-باشد. بدین، میاست آن حفظ مأمور به حکومت که ،امت

ترتیب شهید بهشتی در حوزه مصالح امت اصالت را با عدم 
 مدیریتداند. از نظر وی حاکمیت برای سلطنت نمی

 کافی اختیاراتباید از  و حفظ مصالح امت جامعه
 مصلحتبه آن دلیل که  اختیاراتاین . برخوردار باشد

 اسالمی حاکم به فرد است بر مصلحت مقدم امتو  جامعه
داده شده است. در حوزه مصالح عامه اصل،  امر و ولی

 امر تاآنجاکه ولی اختیاراتوالیت است و از نظر وی 
 امت مصلحت دارد و تاآنجاکه گسترش اسالم احکام
 است« عامّه والیت» همان دارد و این ادامه نماید، ایجاب

 .(1312)هدایت نیا گنجی، 
شود که در این تفکر نه تنها وجود نظام و دیده می

حکومت برای زندگی اجتماعی انسان ناگزیر و ضروری 
است، بلکه وجود مصالحی عامی، که براساس اصل والیت 

باشد. عامه بر مصالح فردی مقدم است، مورد اذعان می
ی و ای میان مصالح عمومصورت وجود رابطهدراین

اختیارات دولت و بالمآل حوزه عمومی مورد توجه و تأمل 
دهد که در فقه اختیارت و خواهد بود.  نتیجه نشان می

 شود. وظایف فقیه دائرمدار مصلحت عمومی تعریف می
البته توجه به این نکته بایسته است که نگاه فقیهان به 

ین یاختیارات حاکم همانند دیگر ابواب فقه غالباً از باب تع
افعال مکلفان از جمله حاکمان است. در این نگرش تمرکز 
بر کشف و بیان چیزی است که باید از سوی حاکم انجام 

صورت موضوعاتی مانند حدود اختیارات ولیّ شود. دراین
طور به ندرتویژه نزد پیشینیان، بهفقیه و حاکم اسالمی، به

ی متأخر امستقل دنبال شده است. این امر بیشتر در نزد فقه
هایی مانند حکومت صفویان و یا انقالب در دوره

مشروطیت، که با مسئله حکومت اسالمی مواجه بودند، 



     9897 بهار/ 98ش/ 28س/ شناسی علوم انسانیروش             98

 

مورد توجه قرار گرفته است. همچنین مبحث ماهیت 
 شود و بایدمصالح عمومی اساساً از سوی فقها دنبال نمی

اقتصادی اسالم -در ادامه و در چهارچوب فلسفه سیاسی
 بررسی شود.

ستاورد مطالعه فقهی این است که مصلحت عمومی د
عنوان مستقلی برای دخالت دولت است و برای کسانی که 
معتقد به این هستند که اصل اولی در حوزه حضور و 

توان گفت که حوزه دخالت دولت، والیت است می
عمومی و اعمال سیاست اقتصادی و... بر اساس مصالح 

ترتیب هرجاکه ینشود. بدعمومی تعریف و تحدید می
مصلحت عامی باشد حوزه عمومی بوده و اصل در آن 
والیت و حضور دولت است. در نتیجه مطلب یادشده در 

-گیرد و میامتداد و وابسته به حوزه خصوصی قرار نمی

 طور مستقل مورد توجه و بررسی قرار گیرد.تواند به
  یماسال نظام یاقتصاد - یاسیس فلسفه در یعموم مصالح

نظام سیاسی و اقتصادی برای تبیین حوزه عمومی و  هر
ح هایی درباره مصالنقش دولت در اقتصاد باید به پرسش

عمومی پاسخ دهد. مصالح عمومی دارای چه ماهیتی بوده 
ند؟ کاش ایفا میو چه نقشی در نیل انسان به اهداف زندگی

هنگامی که مصالح و منافع انسان در جامعه و به ناچار 
ود شمومی در فلسفه سیاسی اسالم بررسی میمصالح ع

پس  و از تشکیل اجتماع او پیش ماهیت و نهاد انسان باید
 از آن بررسی شود.

کیل از تش انسان پیش از تشکیل جامعه: در مرحله پیش
اجتماع به این نکته باید توجه شود که انسان بر اساس کدام 

 ازها وو برای پاسخ به چه نی های درونیو انگیزه گرایش
اسخ در پکند. زندگی می طور اجتماعییا فواید و غایاتی به

به  آیند وگرد هم می ها به چه دلیلانسانبه این پرسش که 
دیدگاه اصلی چند  دهندتشکیل میای جامعه را چه انگیزه

 قابل طرح است:
ند؛ کناچار زندگی اجتماعی را انتخاب میبه انسان .الف

ز کند؛ بلکه ااجتماعی را انتخاب نمییعنی انسان زندگی 
کند. این دیدگاه یک روی جبر به طور اجتماعی زندگی می

-هاست و سازگار با دیدگاه جامعهسوی طیف این دیدگاه

 ذیر وناپعنوان یک کل تجربهجامعه بهگراست. به تناسب 
ت لااص دارایجامعه  سیطره و تفوق دارد. بر اوقدم بر فرد م

 شود؛میالطبع قلمداد ب مدنیو انسان  بوده
زندگی اجتماعی و عدم آن  انسان نسبت بهطبیعت  ب.

اقتضایی ندارد و بنابراین انسان مدنی بالطبع نیست. انسان 
با اختیار و بر اساس محاسبات عقالنی خود زندگی 

 کند؛اجتماعی را انتخاب می
قتضای طبع مطابق با امدنیّت ج. زندگی اجتماعی و 

ل ن عوامبدو سرشت آدمییعنی اگر فقط به  ؛انسان است
 های دیگر توجه شود، طبع و سرشت انسانو محرک

صورت دراین .استمدنیّت زندگی اجتماعی و قتضی م
 ه از سویخانواد جنس تشکیلها از زندگی اجتماعی انسان

بر اساس آنچه در سرشت و که هریک  زن و مرد است
رایش گل خانواده طبیعتشان قرار داده شده به سوی تشکی

 .کنندداشته و حرکت می
پردازان اصالت فایده از دیدگاه دوم حمایت نظریه

دنبال شادی و کنند. آنان انسان را موجودی که بهمی
ای برای ارضای مندی است و از هر وسیلهرضایت
دانند. کسب لذت و جوید میهای خود بهره میخواسته

ها با دارد؛ ولی انسانفرار از رنج در طبیعت انسان قرار 
تعقیب لذات خویش ممکن است به تنازع با دیگرانی، که 

-شوند و ازهمیندرپی کسب لذت خود هستند، کشیده می

 شمرند.رو در جامعه وجود دولت را الزم می
ی مثابه انتخاب فعالیتبهزندگی اجتماعی در این دیدگاه 
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کانات ها و امبرای کسب بیشینه سود و استفاده از موقعیت
از موجود است. انگیزه و محرک انسان در این انتخاب 

ت او گیرد؛ بلکه عقالنیطبیعت و سرشت انسان نشئت نمی
 کند. بنابراین، نیروهایچنین مسیری را برای او تجویز می

 نقشی در انتخاب چنین طلبی،درونی و طبیعی مانند کمال
 مسیری ندارد. 

ش به زندگی در نظریه ارسطو انسان بر اساس طبع
غایت و کمال انسان نیز مانند دیگر د. یاباجتماعی سوق می

 شود.موجودات با تحقق طبیعتش برآورده می
 ردانسان و غایت و کمال حقیقت طبیعت و صورت، دراین

کسی نتواند در  و اگرکند ظهور پیدا میزندگی اجتماعی 
جامعه و با دیگران زندگی کند، اساساً انسان نیست 

 .(1253−1252ص ،1316)ارسطو، 
عالمه، انسان براساس طبع و غریزه و گرایش  دیدگاه در
ام استخد درپیطور طبیعی اش اجتماعی است و بهدرونی

طبع استخدام او را به زندگی  ،در واقع. دیگران است
عالمه معتقد است انسان طبعاً  .دهداجتماعی سوق می

بوده و برای استخدام و تحقق آنچه م استخددارای خوی ا
ته الب .در طبیعت اوست ناگزیر از زندگی اجتماعی است

این به معنای جبر و عدم اختیار در زندگی اجتماعی نیست؛ 
بلکه به معنای آن است که انسان برای عملی کردن اقتضای 

و رکند. افراد با یکدیگر ازآنطبعش چنین مسیری را طی می
کنند که هر فرد از توان و نیرو و امکانات می همکاری

برد و در مقابل، دیگران نیز از امکانات او دیگری بهره می
 شوند. مند میبهره

 ،حکما یمیقد اریگفته بس نیاشاره به ا با یمطهر دیشه
 :سدینویم ،است یاجتماع طبیعتاً وبالطبع  یانسان مدن که

کماالت  وانسان  یاستعدادهاکه  اگر مقصود این است
 شودیمیسر نم یاجتماع یزندگ جز در پرتو او یب براتمتر

 شده نهاده انسان خلقت متن در نیازها و استعدادها این و
 خواندیمی فرااجتماع یزندگ یسو ها انسان را بههمین و
انسان جز با تمدن  یزندگ نیازهای و دهدحرکت می و

ین جهت ا یول ؛درست است ینیست، البته مطلب یشدنرفع
منافات  آن بودن یعقل و اراده فرد و انتخاب یبا استقالل نسب

امری  اجتماعی یندارد. اما اگر مقصود این است که زندگ
 انتخاب و اختیار و بیرون از دایره قهری ،طبیعی ،غریزی

 ییو استعدادها ان نیازهادر انس .درست نیستانسان است، 
 ظهور و اجتماعی به پرتو زندگی جز در نهفته است که

و  انسان قراردادی زندگی اجتماعیولی  ؛رسدنمی فعلیت
به  برای خود اجتماعی را انتخابی است، انسان زندگی

 ،یمطهر) انتخاب و اختیار کرده است اراده عقل و حکم
 (.121-121ص ،1351

 وضعم انسان اجتماعی زندگی دانستن سرشتی و طبعی
 ینا های رایجاز پرسش برخی درباره را سیاسی فیلسوف

 و اجتماعی زندگی بودن قراردادی .کندمی تعیین حوزه
 یهاخواسته میان تمایز آن، سازماندهی و اجتماعی عدالت

 محدودیت و دولت از انگارانهنفع تلقی اجتماع، و فرد
 مواضعی چنین جمله از آن، اختیارات کاهش و دولت

 هستند.
در نتیجه با پذیرش اینکه تنها زندگی اجتماعی است 

تواند ضامن رسیدن انسان به کمال و پاسخی به طبع که می
جوی انسان باشد، زندگی اجتماعی روش ناگزیری کمال

است که باید انتخاب و طی شود. انگیزه انسان در انتخاب 
ا باور دارند متفاوت است هاین راه با آنچه که نئوکالسیک

و لزوم فعلیت یافتن استعدادها و تکامل انسان تمایز اساسی 
این دو نگرش است. بسیاری از صفات پسندیده و 

های نیکویی که تعالی انسان در گرو آن است، مانند خصلت
 مِمَّا اْتُنفِقُو حَتَّى الْبِرَّ تَنَالُواْ لَن»از خودگذشتگی و ایثار 
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( در درون جامعه امکان تحقق پیدا 63)آل عمران، « تُحِبُّونَ
کند. بنابراین، جامعه و زندگی اجتماعی یک انتخاب می

 ضروری برای انسان است.
انسان پس از تشکیل جامعه: اکنون با پذیرش اینکه 

ای برای نیل به کمال است و زندگی اجتماعی انسان مقدمه
مصالح جویانه به تشکیل جامعه، مفهوم رد نگرش نفع

عمومی را، بر اساس دریافتی که از فرد و جامعه وجود 
توان دنبال کرد. موضوع مورد منازعه در این دارد، می

ای به چهارچوب آن است که با تشکیل جامعه، پدیده
آید که به شدت بر دستیابی انسان به غایاتش وجود می

ند کتأثیرگذار است. اکنون خود جامعه نیز هویتی پیدا می
هویت فرد را تحت تأثیر قرار داده و بنابراین نوع که 

تأثیرات آن بر فرد در چگونگی دستیابی فرد به اهداف و 
غایات او مهم است. مسئله جدید آن است که جامعه باید 
چگونه ساختاری داشته باشد تا در نیل به غایات مؤثر واقع 
شود؟ در واقع ازآنجاکه هویت جمعی خود آفریده نوع 

اکم بر اجتماع است و هم بر هویت افراد تأثیر روابط ح
گردد که روابط میان افراد دارد، مسئله به این پرسش برمی

از سویی و فرد و دولت از سوی دیگر چگونه باید شکل 
 بگیرد تا هویت جمعی در راستای تکامل افراد باشد.

ون های گوناگبنابراین، نوع ارتباط میان افراد در عرصه
گیری هویت جمعی و در تصادی بر شکلاجتماعی و اق

 رو، تنظیمنتیجه هویت افراد تأثیر زیادی دارد. از همین
های مختلف در درون جامعه، در غیاب روابط ساحت

تواند مجاز روی نمیهیچخودتنظیمی و تعادل خودکار، به
شمرده شود. اگر مصالح جمعی مصالحی دانسته شود که 

شوند، جمعی مطرح میگیری هویت در راستای شکل
ته کنند و شایسمصالح عمومی اهمیت و شأن واالیی پیدا می

سان پرسش مهم و مؤثر در شوند. بدینای میتوجه ویژه

فلسفه سیاسی درباره حوزه عمومی این است که با تشکیل 
جامعه، مصالح جمعی نیز مستقل از مصالح فردی شناسایی 

-می دستفردی به شوند و یا در سایه مصالحو تعقیب می

 آیند؟
در مرحله پس از تشکیل اجتماع، موضوع این است که 

تواند به اهداف خود دست یابد. جامعه با چه ساختاری می
 در جامعه او از انسان و تأثیرپذیری در این مرحله هویت

شود. گذشته از آن،  انتخاب اهداف و غایاتش بررسی می
غایات و مصالح پرسش این است که آیا اساساً اهداف، 

آید و با پیدایش چنین جمعی با تشکیل جامعه پدید می
 توان به آن دست یافت؟مصالحی چگونه می

یه های فردی در نظرگفته، انگیزهبراساس مطالب پیش 
نئوکالسیکی برای دستیابی به بیشترین رضایتمندی، که 

شود، محرک فرد سعادت فرد هم بر آن اساس تعریف می
های اقتصادی است و وجود پدیده تعادل برای فعالیت

نیافتن خودکار متضمن سعادت جمعی هم هست. تحقق
چنین حالتی استثنایی بر حالت اصیل و کلی و نیازمند 

 حضور دولت است.
های متعارض اگر هماهنگی خودکار نیروها و انگیزه

مورد تأیید نظام اسالمی نباشد و فعالیت آزاد بر اساس 
شخصی و خودخواهانه به سعادت جمعی های نفع انگیزه

منجر نشود و مصالح عامه در راستای مصالح فردی و بر 
یگری حل دمبنای دیدگاه فردگرایانه تعریف نگردد، باید راه

بانی ای مبرای تأمین این مصالح اندیشید. نگارنده در مقاله
مصالح فردی و عمومی را در اسالم و مکاتب رقیب بررسی 

دهد که این مصالح به ایج آن نشان میکرده است که نت
تعریف فرد و جامعه بستگی دارد. در واقع مسئله به این 

گردد که آیا با تشکیل جامعه هویت جدیدی پدید مبنا برمی
آید که در حیات و مسائل مربوط به آن مانند رشد و می
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ا گیرند. بکمال و یا حضیض و نابودی مورد توجه قرار می
ح ن پرسش باید در پی شناسایی این مصالپاسخ مثبت به ای

 های تحصیل آن بود.و راه
پذیرش هویت جمعی بدین معناست که در اسالم 

ای از منافع عمومی وجود جامعه به معنای وجود عرصه
 ارتباط نیست، ولیاست که اگرچه با منافع شخصی بی

ن شود. ایلزوماً از تعقیب منافع خصوصی استخراج نمی
خود تولید و های فردی خودبهه فعالیتمنافع در سای

ها و شوند. در واقع صرفاً اصالت فرد و انگیزهحداکثر نمی
کننده همه چیز، حتی دامنه و نحوه فعالیت منافع فرد تعیین

ی ها و منافع فردالشعاع انگیزهدولت نبوده و همه چیز تحت
گیرد؛ بلکه اکنون حقیقت دیگری به نام جامعه و قرار نمی

الت آن نیز مورد توجه بوده و اقتضائات آن حتی در اص
-تر از اقتضائات اصالت فرد جای میای واالتر و مهمرتبه

 گیرد. 
رابطه این مصالح با مصالح و منافع فردی، نقش دولت 
در تحصیل این مصالح و چگونگی ارتباط میان منافع و 

-های فردی و محدودیت آن با حضور دولت از گامآزادی

یزی راولیه نظام سیاسی و اقتصادی اسالم برای پایههای 
 ساختارهای اجتماعی است.

در این صورت مسئله این است که این منافع چگونه 
شود و نقش و وظیفه حاکم اسالمی شناسایی و صیانت می

 ها امید استدر این باره چیست؟ با پاسخ به این پرسش
قتصادی بتوان درباره حوزه عمومی در نظام سیاسی و ا

اساس تمامی مسائلی که در حوزه اسالم قضاوت کرد. براین
گیری حاکم گیرد در حوزه تصمیممنافع عمومی قرار می

اسالمی است. در حقیقت، نه تنها حمایت از حقوق افراد 
بلکه مصالح مرتبط با هویت جمعی، متوقف بر وجود 

لحاظ فقهی تشکیل دولت دولت عادل و صالح است و به

ضرورتی برای این منظور است. بر همین اساس  اسالمی
امام خمینی تشکیل حکومت اسالمی را از موارد حسبه 

کرد؛ امور حسبیه اموری هستند که شارع مقدس قلمداد می
تفاوتی در مورد آنها نیست. به دیگر راضی به اهمال و بی

اند که باید از سوی مسلمانان مورد توجه قرار سخن اموری
 امات الزم برای تحقق آنها انجام شود. گرفته و اقد

دانست: نخست، امام خمینی امور حسبه را دو قسم می
اموری مانند محافظت اموال فرزند صغیر از سوی پدر و 
صدور فتوا از سوی فقیه که دارای متصدی خاص و عام 

است  هستند؛ دوم، اموری که متوقف بر نظر امام معصوم
فقیه ثابت شده است. از نظر و به ادله والیت فقیه برای 

امام اموری مانند حفظ نظام و حراست از مرزهای 
مسلمانان و حفظ جوانان مسلمان از انحراف و... از 
آشکارترین مصادیق امور حسبه بوده و دستیابی به چنین 
اموری جز از طریق تشکیل حکومت عادله ممکن نیست 

 . (2ق، ج1121)امام خمینی، 
 م حضور و بلکه لزوم دولت برایدر فلسفه سیاسی اسال

تأمین چنین مصالحی است و بر همین اساس دامنه حضور 
تر از آن چیزی است که در نظریه دولت گسترده

، شود. افزون بر ایننئوکالسیکی به تصویر کشیده می
سازوکار بازار که بر اساس محوریت انگیزه منفعت 

-میمصباشد چهارچوب تشخصی و کارآیی مبتنی بر آن می

گذاری دولت نیست؛ بلکه باید کارایی در گیری و سیاست
های انسان مسلمان و نظام چهارچوب مفاهیم و انگیزه

ت گذاری دولاقتصادی اسالم تعریف شده، مبنای سیاست
شود. باید توجه داشت که این مبنا در این مرحله، به لحاظ 
تعریفی که از بخش خصوصی و دولت در نظام سیاسی و 

شود، بسیار خطیر است. بنابراین، اموری دی ارائه میاقتصا
مانند آموزش، درمان و بهداشت نیز اگر در حوزه منافع 
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عمومی قرار گیرند، در حوزه وظایف دولت اسالمی قرار 
 اند. گرفته

 

 رِ الزمگیری: دولت اسالمی، خی. نتیجه6

پس از آنکه لزوم مراقبت و محافظت از منافع و مصالح 
پذیرفته شد، نوبت به پژوهش درباره مصالح عمومی 

رسد. در دیدگاه نئوکالسیکی منافع عمومی عمومی می
-ماهیتی جدا و مستقل از ماهیت منافع فردی ندارند. پی

جویی منافع فردی متضمن منافع عمومی هم هست؛ 
نافع جویی مرو دولت نئوکالسیکی که بر اساس پیازهمین

طری بزرگ برای منافع و شود، همواره خفردی تعریف می
های فرد است. در این نگرش حضور دولت مخل آزادی

روند مطلوب بوده و در واقع دولت شرّی است که از روی 
ناچار و برای حفظ مصالحی مانند تأمین امنیت در راستای 

ان به کردن منافعشهای افراد برای بیشینهحمایت از فعالیت
 دهد.آن تن می

که زندگی اجتماعی و تشکیل در نگرش اسالمی، 
جامعه ابزاری برای ایجاد شرایطی است که در آن امکان 
پرورش برخی خصایص و صفاتی که موجب کمال و 
تعالی انسان است حاصل شود، اساساً بخشی از مصالح، 
عمومی بوده و برای استیفای آن نیاز به قدرتی است که از 

ه زم است کرو الجمع نشئت گرفته شده باشد. دولت ازآن
استیفای این مصالح بدون وجود دولت ممکن نیست. 

و  کندصورت، دولتی که این مصالح را استیفا میدراین
رّ آورد نه تنها شگستره را برای تعالی افراد جامعه فراهم می

 نیست، بلکه خیر است. 
ه بخش بنابر این مبنا، حوزه عمومی نه تنها از سای

شود، بلکه از چنان اهمیتی که خصوصی و بازار خارج می

ردد گبخشد برخوردار میآن را بر حوزه خصوصی تقدم می

و بنابراین بازار و جایگاه آن در اقتصاد و جامعه اسالمی 

ای شود. بازار افزون بر اینکه برنیز بر این اساس تعریف می

در  کند،میدستیابی افراد به منافع و مصالح فردی عمل 

تواند برای تحقق مصالح عمومی نیز مورد موارد زیادی می

برداری قرار گیرد. در این رویکرد منافع فردی و بهره

جمعی، برخالف رویکرد نئوکالسیکی که در تقابل با هم 

گیرند، در یک راستا تعریف شده و فرد با قرار می

بط آن های اسالمی وارد بازار و رواتأثیرپذیری از آموزه

یست. اعتنا نشود و در نتیجه نسبت به مصالح جمعی بیمی

ای گسترده و مهم در بنابراین، بازار اگرچه نهادی با حوزه

تواند ابزاری برای نظام اقتصادی است و تا حد زیادی می

تحقق مصالح جمعی باشد، ولی نقطه محوری و عزیمت 

صالح ها و نظام اخالقی و منظام اقتصادی نبوده و ارزش

شود و در نتیجه کارایی جامعه از سوی بازار تعیین نمی

ها معیار اساسی برای ارزیابی مورد نظر نئوکالسیک

یری و گهای اقتصادی و به طریق اولی برای تصمیمفعالیت

گذاری دولت اسالمی نیست. این نگرش به جامعه سیاست

و مصالح جمعی، حوزه عمومی را از آنچه در اقتصاد 

 کند.شود کامالً متمایز مییک تعریف مینئوکالس
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