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معیارهای آزادی اقتصادی

معیارهای 
آزادی اقتصادی

حاکمیت قانون

اندازه دولت

یکارآیی نظارت

باز بودن بازار
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معیارهای آزادی اقتصادی

معیارهای آزادی 
اقتصادی

حاکمیت قانون
حقوق مالکیت ، 
اثربخشی قضایی و

تمامیت دولت

اندازه دولت
هزینه مالیاتی ، 

هزینه های دولت و 
بهداشت مالی

کارآیی نظارتی
آزادی تجارت ، 

آزادی کار و آزادی 
پولی

باز بودن بازار
آزادی تجارت ، 

آزادی سرمایه گذاری
و آزادی مالی
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aspects of economic freedom

• The 12 aspects of economic freedom measured in 
the Index are grouped into four broad categories: 

• Rule of law (property rights, judicial effectiveness, 
and government integrity); 

• Government size (tax burden, government 
spending, and fiscal health); 

• Regulatory efficiency (business freedom, labor 
freedom, and monetary freedom); and 

• Market openness (trade freedom, investment 
freedom, and financial freedom). 
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معیارهای آزادی اقتصادی
ه جنبه آزادی اقتصادی که در ایندکس اندازه گیری شدده اندد  د12•

:چهار دسته گسترده گروه  ندی می شوند
؛(دولتحقوق مالکیت ، اثر خشی قضایی و تمامیت)حاکمیت قانون •
؛(هزینه مالیاتی ، هزینه های دولت و  هداشت مالی)اندازه دولت •
؛ و(آزادی تجارت ، آزادی کار و آزادی پولی)کارآیی نظارتی •
آزادی تجدارت ، آزادی سدرمایه گدیاری و آزادی ) از  ودن  دازار •

(.مالی
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مبانى اقتصادى اسالم

بخش سوم

مبانى 
اقتصادى 

اسالم

مالیت وارزش

مالكیّت

آزادى اقتصادى

جایگاه دولت در اقتصاد

توزیع

103مكتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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جايگاه دولت در اقتصاد. 4
جایگاه دولت در اقتصاد. 4•
جایگداه دولدت در «یکى از مباحث مهم در هر مکتد  اقتصداد ، •

اهمیت این امر  ه حدّ  اسدت کده گداه اقتصدادها  . است» اقتصاد
» دولتدىاقتصاد«کنند واز مختلف را  ر اساس همین نکته تقسیم مى

(.294)نام مى  رند» اقتصاد  ازار آزاد«در مقا ل 

143مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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جايگاه دولت در اقتصاد. 4
رات هدا واتتیداموضع گیر  هر مکت  اقتصاد  در قبال مسدللیت•

دولت در حوزه   اقتصاد، جایگاه دولدت را در اقتصداد از نظدر آن 
. کندمکت  تعیین مى

قبل از پرداتتن  ه ایدن امدر  ایدد ممهدوم وجایگداه دولدت در ولى •
ا  از دیددگاه   اسالمى را مورد  ررسى قدرار داد و چکیددهاندیشه

.اسالم را پیرامون حکومت تبیین نمود

143مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
ممهوم وجایگاه دولت در اسالم•
ا تمام دولت، همانگونه که در گیشته اشاره کردیم، گاه  ه حکومت  •

( 295)شدود خش ها  آن، یعنى مجریّه، مقننّه وقضائیه اطدالق مدى
در ایدن (. 296)رودوزمانى در تصوص قوه   مجریّه  ده کدار مدى

. حث، معنا  اول مورد نظر ماست

143مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
  تدود را از ناحیده( 297)از دیدگاه اسدالم، مشدروتیت» دولت«•

. آوردتداوند سبحان  ه دست مى
اساس  ینش اسالمى، هیچکس  ه تود  تدود حدز زمدام دار   ر •

لّ نسبت  ه دیگران وتصدّ  امور آنان را ندارد، جز حضرت حز، جد
ندد کوتال، که تمام شئون هستى آدمى از اوست وهمین امر اقتضا مى

(.298)که انسان مطیع أوامر ونواهى او  اشد

143مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
 تلیه تداوند متعال تصد  جامعه اسالمى را  ه رسول اکرم صلى اهلل•

  اهل البیت تلیهم السالم واگیار کرده است وآله وائمه
  زیدر ، آیه(299)  تقلى ونقلى فراوان  ر این مطل  ر ادلهوافزون •

: ر آن داللت واضحى دارد

143مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
ويؤتون انّما ولیّكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقیمون الصلوة«•

؛ »الزكوة وهم راكعون
ان اندد، همدشما تنها تدا وپیامبر اوست وکسانى که ایمان آوردهولّى •

(.300)دهنددارند ودر حال رکوع زکات مىکسانى که نماز  ر پا مى

143مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
 اب توان آن را منشور اتتقاد  شیعه در  شریمه که مىدر این آیه•

والیت دانست، تداوند ا تددا والیدت را  درا  تدود، سداس  درا  
رسولش وآنگاه  را  آنان که ایمان آورده و نمداز  رپدا داشدته ودر

.کنداند، ثا ت مىحال رکوع زکات پرداتته
اندد، دهاین ایمان آورنده،  ه اتتراف روایاتى که شیعه وسنى نقل کدر•

(.301)شخص تلى  ن أ ى طال  تلیه السالم است

143مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 



15

اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
مه،   شدریدر روایتى از امام صادق تلیه السالم نسبت  ه ایدن آیده•

حز هر آینه مقصود آیه این است که سزاوارتر  ه شما و«: آمده است
ى دارتر  ر شما وامورتان  وتودتان واموالتان تدا ورسولش وکسدان
ا است که ایمان آوردند، یعنى تلى تلیه السالم وامامان فرزندد  تد

(.302)»روز قیامت

143مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
  فراوان، زمدام دار وائمه تلیهم السالم، در روزگار غیبت  ه ادله•

. اندالشرایط قرار دادهرا  ر تهده   فقها  جامع

143مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
  روایات دالّ  ر این مطلد ، توقیدع شدریمى اسدت کده ازجملهاز •

رر   درا  اسدحاق  دن ) تج(  امام زمان ناحیه در تصر غیبت صدغ
ت ودر یعقوب ارسال و ه اسناد معتبر در کت  مختلف نقل  شدده اسد

أمّا الحوادث«: اندآن حضرت تلیه السالم  ه تط تود مرقوم فرموده
نا حجدة الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتى تلیکم وأ

هدا فق[افتد  ه راویدان حددیث مدا ؛ در رویدادهایى که اتماق مى»اهلل
مراجعه کنید، زیرا آنان حجّت من  در شدمایند ومدن حجدت تددا ]

(.303)هستم

143مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسالممفهوم وجايگاه دولت در 
آن حجیتى کده تدود دارد، ) تج(در این روایت، حضرت ولى تصر •

واین . را  راویان احادیثِ معصومان تلیهم السالم اتتبار کرده است
یهم راویانى که مى توانند إسناد ونسدبت روایتدى را  ده معصدوم تلد

عارض   متالسالم إحراز کنند واز معارض آن وکیمیت جمع  ین ادله
فقها، از  نا ر این، در روزگار غیبت. آگاه  اشند، همان فقیهان هستند

سو  شارع مقدس اسالم،  ه تنوان زمام دار جامعه اسالمى گمدارده 
(.304)اندشده

143مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسالمىمسئولیت دولت 
مسئولیت دولت اسالمى•
  دولت اسالمى، تحقز آرمان ها  اسالم در جامعه واداره  وظیمه•

.امور اجتماع  ر اساس معیارها  اسالمى است
در حوزه ى اقتصاد، دولت مسئئو  الئلى اجئ اى نظئام اقتصئادى •

.باشداسالم وعینیّت بخشیدن به آن در خارج مى
مدام آحداد این  ه معنا  سل  مسئولیت از مردم نیست،  لکده تالبته •

  اسالمى مکلّمند، از ارز  ها  اسدالمى پاسددار  ودر راه جامعه
.تحقز نظام ها  اسالمى در تارج تال  کنند

149مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسالمىمسئولیت دولت 
از آنجا که آرمان ها  نظام اقتصاد  اسالم در اهدداف آن متجلّدى •

  اقتصداد تحقدز اهدداف   أصدلى دولدت در صدحنهاست، وظیمه
.اشد اقتصاد  اسالم، یعنى تدالت اقتصاد  وقدرت اقتصاد ، مى

اسدالم، گیشت که  را  رسیدن  ه تدالت اقتصاد  از دیددگاهوقبالً •
. ها تعدیل شود اید رفاه تمومى در جامعه تأمین وثروت

149مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسالمىمسئولیت دولت 
رور  شد که رشد اقتصاد  واستقالل وتودکمایى از لوازم ضواشاره •

(. 305)شودقدرت اقتصاد  حکومت اسالمى محسوب مى
ه در تارج مشدرو   د» نظام اقتصاد  اسالم«سو  دیگر، تحقز از •

ارد، حصول مبانى وشکل گیر  نهادها  آن است، که دولت وظیمه د
.امکان آن را فراهم سازد

149مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مسئولیت دولت اسالمى

وظائف دولت اسالمى 
ى اقتصاددر زمينه

اقتصادى اسالماهدافتحقق . 1

زمينه سازى براى تحقق عينى . 2
اقتصادى اسالم مبانى

اقتصادى اسالمنظامتحقق . 3
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اسالمىمسئولیت دولت 
  اقتصداد  ا این وصف، رئوس وظدائف دولدت اسدالمى در زمینده•

:تبارتند از
:تحقق اهداف اقتصادى اسالم از راه. 1•
فقر از گستر  تدالت اقتصاد ، در پرتو  سط رفاه تمومى، رفع. أ•

.جامعه و تعدیل ثروت
  در گیار  هدا   نیدادتقویت اقتصاد کشور، از طریز سرمایه. ب•

ت از زمینه زیرساتت ها  اقتصاد ، گستر  تولید داتلى وحماید
...آن، تقویت صادرات، حمایت از پول ملّى، 

149مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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اسالمىمسئولیت دولت 
: يقزمینه سازى ب اى تحقق عینى مبانى اقتصادى اسالم از ط. 2•
ولید، ها در پرتو کنترل  ازار، گستر  تحمظ ارز  اموال وثروت. أ•

...جلوگیر  از کاهش ارز  پول، 
ال دولتى   شناسایى اموصیانت و سط مالکیت مختلط، در سایه. ب•

ى وتمومى ودر اتتیار گرفتن آنها، حمایت از مالکیت ها  تصوصد
...وتعیین محدوده   آن 

ه،   شرع  را  تمام آحاد جامعتأمین آزاد  اقتصاد  در حیطه. ج•
از راه وضع قوانین مناس  وایجداد امنیدت اقتصداد ، فدراهم آوردن

...فرصت ها  اقتصاد   را  همه 
149مكتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 




