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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مبانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمی ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانبه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨبگان دانشگاهی و حوﺯوي
و جوانان این مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گیرد .به گواه تاریﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانبه و
پایدار خواهد بود كه مبانی اسالمی و اﻗتﻀاﺋاﺕ ایرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
ایﻨﻚ مركز الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑري درباره پیشــرفت اســالمی ایرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
اندیشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهیه نقشه راه تدوین الگو و انﺠام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعی در حوﺯه
الگوي اســالمی ایرانی پیشــرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚ نگاشتهاي علمی فاخر مﻨتشر نماید.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼی و نیمه مبسوﻁ است كه توســﻂ یﻚ پﮋوهشگر خبره در یﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته میشود .تﻚ نگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نویسﻨده با پرداﺯﺵ و تحلیﻞ یافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن یافتههاي پﮋوهشی
جدید خود و تحلیﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯمیﻨه مورد بررسی میگشاید.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،اندیشــمﻨدان و محققان دانشگاهی و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯیابی ،ویراســتاري ،تدوین و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پایان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نویسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوین و انتشار این
سلسله یاري رساندند ،تقدیر و تشﻜر میشود .امید است این محتواي علمی بتواند افق هاي نو و
روشﻨی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوﺯوي بگشاید و هر روﺯ در طی مسیر تدوین و
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خالصه
نوش��تههای مربوط به تحول دولت در اسالم با دو مشکل اساسی مواجهند :یکی ،ناتوانی
روشهای  س��نتی برای مطالعه روش��مند سیاست و حکومت در اسالم برمبنای نیازهای
روز؛ دوم ،حاکمیت و س��لطه رویکرد شرقشناسانه .توجه شرقشناسی به شرق صرفاً در
فضای فکری مغرب زمین بوده و لذا تمدنهای شرقی را  ادامه روشهای باستانشناسی و
مربوط به گذشته میداند .بدینسان در حوزه تاریخ تحول دولت در اسالم آثاری خلق شده
که از فهم و شناحت روح اندیشه اسالمی غافل بوده و اندیشه اسالمی را نه از درون سنت
اسالمی بلکه بسان ابژهای با عینک متفکر غربی مطالعه کرده است .در دهههای اخیر هر
کدام از دو گروه فوقالذکر(سنتگرایان و شرقشناسان) که در باره ابعاد  سیاسی اسالم،
تحول دولت و اندیشه سیاس��ی در اسالم نوشتهاند ،نتوانستهاند روایتهای روشمندی از
تحول دولت در اسالم ارائه دهند .این تکنگاشت که طرحی برای مطالعه دولت در اسالم
است ،بررسی ماهیت دولت واقعاً موجود در تاریخ اسالم را بر مبنای یک چارچوب نظری
منسجم وجهه همت خود قرار داده  است .در بخش پایانی ،این ایده را مطرح کردیم که
الگوی اس�لامی -ایرانی پیشرفت ،نظریهای مبتنی بر شناخت تاریخی دولت ها در حوزه
تمدنی ایران و  اس�لام اس��ت .به این معنا که دانشمندان و متفکران بومی با شناختی که
از تاریخ اس�لام و ایران داش��ته اند ،و نیز با آگاهی از منطق تحوالت دولت در این حوزه
تمدنی ،این نظریه را جهت اصالح نظام سیاسی جمهوری اسالمی و بر طرف کردن نقاط
ضعف آن از س��وئی و جلوگیری از تحول بنیادین و رادیکال نظام از س��وی دیگر مطرح
کردند .در نظریه الگوی اس�لامی-ایرانی پیشرفت ،مولفه های اقتصادی جایگاهی اساسی
دارند و در واقع مبانی و مقدمات بحث را تش��کیل می دهند .در ادامه ،با برجس��ته کردن
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یکی از مولفه های اصلی اقتصاد اسالمی ،یعنی مالیات شرعی زکات ،نقش آن را به عنوان
یک عامل اساسی در جهت الگوی پیشرفت اسالمی -ایرانی به عنوان یکی از شاخصهای
عمده تحول دولت در اسالم  ایضاح میکنیم.
      بدینس��ان هدف اصلی این نوش��ته شرح و بسط ماهیت دولت واقعاً موجود در تاریخ
اس�لام بر مبنای یک چارچوب نظری منسجم است .بحث دولت در حوزۀ تمدن اسالمی
از زوایای مختلفی مورد تأمل قرارگرفته اس��ت که بر اساس آن دانشهای مختلفی چون
فلس��فه سیاسی اس�لامی ،فقه سیاسی ،کالم سیاس��ی و اخالق سیاسی شکل گرفتهاند.
فلسفه سیاسی اغلب به شیوهای انتزاعی با غایات حکومت و ابزارهای مناسب دستیابی به
آنها و نهایتاً با بهترین شکل حکومت سر و کار دارد .موضوعات اساسی فلسفه سیاسی را
مسائلی چون چگونگی احراز حقیقت ،عدالت ،مبانی خیر و صالح عمومی ،لوازم آزادی و
برابری  ،اس��توار کردن زندگی سیاسی بر اصول اخالقی ،دلیل و ضرورت وجود حکومت  ،
دالیل اطاعت اتباع از قدرت و جزآن را تشکیل میدهد(بشیریه ،1376 ،ص.)17
   پرس��ش اساسی در مطالعه حاضر این است که  اوالً هویت شاخصهای بنیانی ساختار
دولت کدام است؟ و نهاد دولت در اسالم چگونه متحول شده است؟  اجزا و نهادهای اولیه
آنها کدام بودند؟ دولت مدرن را به قول پوجی بهتر ازهرجا میتوان در مجموعه پیچیدهای
از ترکیبات نهادی مشاهده کرد که بهوسیله فعالیت مداوم و منظم افرادی جریان مییابد
که پس��تهای اداری را در اشغال دارند .دولت بهعنوان مرجع آن ادارات  ،اداره جامعه در
محدوده ارضی معین را انحصارا ً بهخود اختصاص میدهد .دولت از طریق مکانیس��مهای
قانونی و در عمل تمامی تسهیالت و تأسیسات موجود و الزم برای اعمال سلطه بر جامعه
را ب��ه انحصار خود در میآورد(پوچی ،1384 ،ص .)17تمرکز اصلی این تحقیق بررس��ی
تحول نهادهای داخلی دولت است ،سیاستهای دولت یا چگونگی تأثیر آن سیاستها بر
ساختارهای  اجتماعی بحثی ثانویه خواهد بود .مفروض این تحقیق آن است که رفتارها
و نهادهای دولت اس�لامی نیز از بسیاری جهات مانند دولتهای مدرن است ،بهویژه نهاد
اجبار آمیز یا نهاد اعمال حکم و آمریت آن .نگارنده در ادامه این مدعا را مطرح کرده است
که نظریه الگوی اس�لامی-ایرانی پیشرفت که مقام معظم رهبری آن را به عنوان راهبرد
کالن جمهوری اس�لامی ایران در دهه اخیر مطرح کرده اند ،بر اس��اس نوعی شناخت از
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ب��ه جایگاهی ک��ه اقتصاد در تحول و یا حفظ نظام های سیاس��ی و حکومت ها دارد ،در
اس�لام نیز ضرورت اتخاذ دیدگاهی کل نگر در رابطه با منابع درآمدی و نیز هزینه های
دولت اسالمی ایجاب می کند تا یک طرح جامعی در این زمینه تدوین و اجرا شود .مبنای
نظریه الگوی اس�لامی-ایرانی پیشرفت ،اقتصاد اس��ت .یک رویکرد اساسی در این طرح،
کارآمدی و تالش برای به روز کردن مولفه های سنتی اقتصاد اسالمی است .مالیات های
ش��رعی ،با توجه به جایگاهی که در ش��کل دهی ساختار های ذهنی افراد مسلمان و نیز
روابط اقتصادی سنتی دارند ،تأثیر زیادی بر سیاست گذاری دولتی در این زمینه خواهد
داش��ت .در پایان این نوشتار ،ضمن ایضاح ابعاد گوناگون مالیات شرعی زکات در اقتصاد
اس�لامی ،مکانیس��م های اعمال آن در دوران مدرن و نیز جایگاه آن در الگوی اس�لامی
ایرانی پیش��رفت را برجسته خواهیم کرد .البته این مولفه اقتصاد اسالمی ،هم می تواندبه عنوان یک محرک جهت پیشرفت و تحول خردمندانه (عقالنی) عمل کند و هم اینکه
می تواند در کنار این ترقی با ایجاد مکانیزم های عدالت توزیعی مناس��ب ،عامل حفظ و
بقای دولت اسالمی باشد.
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