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چک د

يکي از اولين گامها در معرفي ساختار نظريههاي هريک از علوم ،تعريف و تبيين
چارچوب نهادي و اصول تغييرناپذير يا نقدناپذير حاکم بر اين نظريههاست .با
معرفي اين چارچوب ،هستة سخت نظريهها و همچنين ،بخش عمدهاي از ارکان آن
علم قابل شناسايي است .با توجه به اين بحث ،به منظور پيشبرد نظريههاي اقتصاد
اسالمي و تکامل آن ،معرفي ساختار ثابت و ارکان نظريههاي اقتصاد اسالمي و بيان
تفاوتهاي جوهري آن با ساير مکاتب فکري اقتصادي متعارف ضروري مينمايد.
اين مهم در اين مقاله شناسايي و بررسي ميشود و با تکيه بر اصول تکويني و
تشريعي حاکم بر نظريههاي اقتصاد اسالمي گزارههاي اصلي ارکان اول و دوم
اقتصاد اسالمي و همچنين با شناسايي برخي روابط اثباتي ميان متغيرهاي ارزشي و
اخالقي اسالمي و پديدههاي اقتصادي تعدادي از قضايا و روابط اثباتي اقتصاد
اسالمي به عنوان رکن سوم اقتصاد اسالمي معرفي ميشود.
ژگ

کل دي

اقتصاد اسالمي ،هستة سخت اقتصاد اسالمي ،اصول تکويني ،اصول تشريعي ،ارکان
علم ،ارکان اقتصاد اسالمي
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قد ه

علم اقتصاد علمي است که رفتار اقتصادي فردي و جمعي انسانها ،عوامل مؤثر بر اين
رفتارها و نهادهاي حاصل از اين رفتارها را بررسي ميکند تا به اين ترتيب امکان کشف
و تبيين روابط پايدار ميان متغيرها و پيشبيني رفتارهاي مورد بررسي براي کنترل و
تغيير وضعيت آنها را فراهم سازد.
بايد توجه داشت که رفتار هريک از انسانها وابسته به نوع نگرش آنان به جهان
هستي و همچنين ،ارزشهاي مقبول آنهاست .رفتار انسان مسلمان نيز بنا به تعريف بر
اساس همسويي با جهانبيني توحيدي و شريعت اسالم شکل ميگيرد؛ بر اين مبنا،
هرگونه تحليل رفتاري در جامعة اسالمي نميتواند از اين چارچوب فکري و ارزشي
ريشه نگرفته باشد.
9

اين چارچوب به طور حتم جوهرة اصلي هستة سخت نظريههاي اقتصاد اسالمي
را تشکيل ميدهد .ازآنجاکه اين چارچوب بر اساس تغيير مکتب فکري از جامعهاي به
جامعة ديگر متفاوت است ،هر نوع تحليل علمي در هر جامعه بدون توجه به اين
چارچوب ناقص و نارسا تلقي ميشود؛ بر اين مبنا ،تعريف نوع نگرش افراد جامعه و
چارچوب نهادي آن جامعه -بخش اعظم «ارکان علم» -از اهميت بااليي برخوردار
است .با توجه به اين مباحث ،تحليلهاي اقتصادي نيز نميتواند از اين قاعده مستثناء
باشد .بر اين اساس ،تحليل اقتصاد اسالمي به معناي تحليل علمي در چارچوب هستة
سخت در ميان اقتصاددانان اسالمي پذيرفتهشده است و هر تحليلگر اقتصادي قبل از
همه الزم است تحليلهاي خود را بر اين مباني استوار سازد.
 .0ظهو

ژة

گرچه اقتصاد در تفکر اسالمي داراي مباني شرعي و فکري قديمي است ،اصطالح
«اقتصاد اسالمي» بهطورکلي جز در قرن حاضر (قرن بيستم) بهويژه در نيمة دوم آن رايج
نبوده است .درواقع ،ظهور اين اصطالح با بعضي از امور ارتباط داشته است؛ مثل
احساس نياز به برپايي نظام اقتصادي که مطابق با عصر حاضر و در چارچوب شريعت
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اسالم باشد و طراحي نظريهها و سياستهاي اقتصادي که با نيازهاي جهان اسالم
هماهنگي داشته باشد و به پيشرفت آن کمک کند.
وقوع بحرانهايي که در ثلث آخر قرن نوزدهم و ثلث اول قرن بيستم بر نظام
سرمايهداري وارد آمد ،مکتب سرمايهداري را با چالشهاي جدي مواجه ساخت و به
دنبال آن ،راهکارهاي جديدي براي مقابله با اين بحرانها در سطح جهاني مطرح شد که
از آن جمله ميتوان به شکلگيري نهضت تعاوني و مکاتب اشتراکي اشاره کرد .در کنار
اين تحوالت روحية تحدي در ميان انقالبيان در سرزمينهاي اسالمي تقويت شد و
تمايل يافتند که هويت اقتصادي -اسالمي را در کنار نهادهاي رايج سرمايهداري
جستجو کنند .در اين بين ،در ميان متفکران ممالک اسالمي اين سؤال مطرح شد که چرا
به شريعت و عقيده خودمان برگشت نميکنيم و چرا به احياي تفکر اقتصاد اسالمي در
چارچوبي جديد نميپردازيم که بر اساس آن ،ثابت کنيم که اين نوع تفکر ،تفکر
متمايزي است که ميتواند با تحديها روبهرو شود و از طريق آن ميتوان به پيشرفت
اقتصادي دست يافت.
به داليل يادشده ،اهتمام به اقتصاد اسالمي به لحاظ يک نظام و علم از اوايل قرن
بيستم ميالدي در گرماگرم تحوالت جديد و تغييرات گوناگون پا به عرصة وجود
گذاشته است و بعد از آنکه مدتي از جنگ جهاني دوم گذشت ،سرزمينهاي اسالمي
يکي بعد از ديگري استقالل سياسي خود را از مجموعة استعماري غرب به دست
آوردند و تالش کردند که راه خود را براي نيل به استقالل اقتصادي بازيابند .در اين
راستا ،طي دهههاي پنجاه ،شصت ميالدي و بعد از آن ،همکاريهاي متعددي در اقتصاد
اسالمي شکل گرفت که بر اين امر تأکيد دارند که اين علم ،علم جديد و داراي
ويژگيهاي متمايزي است که قبل از اين بيان نشده بود .از اين يافتهها ميتوان اين
نتيجه را گرفت که اقتصاد اسالمي علمي همانند ساير علوم نيست؛ شرعي است اما
اصولش را به کمک قواعد علمي همين علوم استوار ساخته است و باز نميتوان آن را
در امتداد علم اقتصاد اثباتي تعريف کرد ،گرچه با آن مشابه است؛ لذا نبايد براي تحليل
بعضي از جوانب مشکالت اقتصادي و حل آنها خود را با آن درگير سازد (برگرفته از:
يسري9091 ،ق ،صص.)98-92
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نظر هه ي علم

به تعبير سيلبربرگ -صاحبنظر معروف اقتصادي -هر نظرية علمي از سه رکن تشکيل
شده است« :اصل موضوعي»؛ «تعيين شرايط وقوع حادثه» و «پيشبيني حادثه» يا اتفاقي
که رخ ميدهد (.)Cf. Silberberg, 1990, p.3
اصل موضوعي ،عبارت است از اصل ،انگيزه يا قضيهاي که خود محقق مفروض
ميگيرد .ويژگي اصل موضوعي آن است که تقرير آن ،نيازمند ارائة دليل و برهان
نيست .همچنين ،الزم نيست که در اثر تجربه پديد آمده باشد .اصل موضوعي بيان يک
علت يا انگيزه براي کنش و واکنش انسانها و اشياء در علوم انساني و طبيعي است و
محقق نيازي ندارد که براي صحت آن دليل ارائه کند؛ زيرا ديگران فرض ميکنند که
اين اصل بر قرار است .مهم آن است که اين اصل بتواند توضيحدهندة رفتار يا گرايش
شخص يا شيء مورد نظر باشد؛ براي مثال ،در نظرية مصرفکننده اصل موضوعي،
عقاليي بودن وي است.
رکن يا جزء دوم هر نظريه ،معرفي شرايطي است که حرکت مورد نظر از موضوع
مورد مطالعه در يک دورة زمان مشاهده ميشود .يکي از تفاوتهاي نظريههاي علمي
با قضاوتهاي فلسفي همين است که حوادث پيشبينيشده در علوم فقط در شرايطي
که در نظريه تعيين شده است ،رخ ميدهد ،درحاليکه قضاياي فلسفي هميشه و در همه
جا صادق است .البته ،اين شرايط بايد ملموس و قابل مشاهده باشد تا حضور و نبود
آنها به سهولت درك شود.
رکن سوم هر نظريه ،رخدادي است که پيشبيني ميشود در صورت حضور
شرايط يادشده اتفاق خواهد افتاد .اين حادثه يا رفتار نيز بايد قابل مشاهده باشد و از
نظر حدوث نيز به شکل يک قضيه باشد .چنان که پيشتر گفته شد ،همين حوادث و
رخدادهاي پيشبينيشده به وسيلة نظريههاي علمي و با محک تجربه سنجش ميشوند
و در صورت يافتن تأييد تجربي ،اعتبار علمي مييابند.
هر نظرية علمي مبتني بر يک الگوست که عبارت است از قالب يا چارچوبي که
طي آن دنياي خارج از عوامل غيرمؤثر تجريد ميشود و فقط عوامل اثرگذار باقي
ميماند؛ براي مثال ،در علم اقتصاد قالب بازار رقابت کامل انتخاب ميشود و رفتار
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مصرفکننده يا توليدکننده بهصورت فردي يا گروهي در اين قالب مطالعه ميشود.
چالش اصلي براي هر اقتصاددان آن است که بتواند به کمک برهان و استدالل و بر
اساس اصول موضوعه ،رابطهاي قابل مشاهده و ابطال ميان عواملي که به نظر او مؤثرند
(عوامل برونزا) و تصميم مصرفکننده يا توليدکننده (عامل درونزا) به دست آورد .به
همين منظور ،اقتصاددانان از برهانها و استداللهاي رياضي استفاده ميکنند .اهميت
اصل موضوعه در الگوسازي توضيحدهندگي آن است؛ بهطوريکه محقق بر اساس آن
بتواند استدالل و پيشبيني کند که فرد مورد مطالعه چه رفتاري از خود نشان ميدهد
(صدر ،9281 ،صص.)989-901
همانطوريکه از بحث سيلبربرگ روشن ميشود ،در هر نظرية علمي در حوزة
علوم انساني ابتدا بايد داليل و انگيزههاي رفتار هر فرد توضيح داده شود .اين داليل و
انگيزهها و اصول موضوعه و فرضيههاي اساسي در اقتصاد متعارف به تعابير مختلفي از
جمله عقالنيت و نفع شخصي بيان شده است.
به همين ترتيب ،براي آنکه بررسيهاي اقتصاد اسالمي از اعتبار الزم برخوردار
باشند ،ابتدا بايد نظام انگيزشي افراد آن جامعه -چه توليدکننده و چه مصرفکننده-
بهخوبي توضيح داده شود .در مرحلة بعدي ضرورت دارد که به عوامل درونزا و برونزا،
که در تصميمگيري عوامل اقتصادي مؤثر است ،توجه شود.
نظر هه ي

 .1ک

با توجه به مباحث يادشده و بر اساس عوامل انگيزشي تأثيرگذار بر رفتار انسان ،ميتوان
ارکان اقتصاد اسالمي را به شرح زير بيان کرد:
.0-1

و

وضوعه نظ م نگ

2

اصول موضوعه و نظام انگيزشي براي رفتار انسان مسلمان قبل از همه بيان بينشها و
تصوراتي است که اين انسان از نظام خلقت و جهان هستي دارد .بديهي است بينش و
نگرش انسان نسبت به حيات ،انسان و جامعه در رفتار او تأثير خواهد گذاشت؛ بر اين
مبنا ،رفتار هريک از افراد بسته به اعتقادات و بينشهايي که دارند ،در مقايسه با افراد
ديگر جوامع متفاوت خواهد بود؛ براي مثال ،دنبال کردن منافع شخصي براي فردي که

044

ک ر ح ن ع وضلو

جهان را هدفدار ميداند و به جهان آخرت نيز ايمان دارد ،تفاوت زيادي با رفتار فرد
ديگري دارد که فقط به دنياي مادي توجه دارد؛ لذا به دنبال کسب حداکثر درآمد و سود
و رفاه مادي حاصلشدني در اين دنياست .مجموعة اصول موضوعه را ميتوان در
قالب چند گزارة وصفي 2بيان کرد که در بحث بعدي در چارچوب «اصول تکويني»
خواهد آمد.
 .1-1چ چوب نه ي نظ م

رکن دوم هر نظرية علمي را شرايط وقوع رفتار تشکيل ميدهد .برخي از اين شرايط را
ميتوان در چارچوب تعدادي گزارههاي ارزشي 0توضيح داد 5.اين گزارههاي ارزشي
توضيحدهندة نظام اخالقي ،موازين و مقررات و نهادهاي پذيرفتهشده در آن جامعهاند؛
به بيان ديگر ،ازآنجاکه رفتارهاي اجتماعي -اقتصادي در چارچوب اعتقادات،
جهانبينيها و ساليق افراد مختلف جامعه انجام ميپذيرد ،علوم اجتماعي و اقتصادي
نيز الزم است قبل از همه احکام ارزشي مرتبط با رفتار افراد و نهادهاي جامعة مورد
بحث خود را تعيين کنند؛ براي مثال ،در علم اقتصاد چنين فرض ميشود که «مالکيت
خصوصي افراد جامعه بهطور مطلق محترم است»؛ «افراد بهترين داور براي قضاوت
دربارة رفاه خويشاند»؛ و «مطلوبيت هر فرد تحت تأثير ثروت ،درآمد و فراغت آن فرد
است» .مشابه اين گزارهها را ميتوان در چارچوب نظام تشريعي اسالم بازسازي کرد که
در چارچوب «اصول تشريعي» در قسمت  3-0اين مقاله خواهد آمد.
 .1-1ج وعة و ن ن فرض هه ي ع و

لق به وضوع علم

رکن سوم نظريههاي علمي را مجموعة فرضيهها ،قوانين و روابط آزمونپذير تجربي و
ابطال تشکيل ميدهد .درواقع ،اين نظريهها که بخش اصلي علم را تشکيل ميدهد،
پيشبيني ميشود که تحت شرايط خاص (دو رکن پيشين) به وقوع بپيوندد .اين روابط
ميان متغيرهاي مورد بررسي رخ ميدهد که بخشي از آنها برونزا و بخش ديگر
درونزاست .عادتاً به اين رکن بيش از دو رکن پيشين تأکيد ميشود؛ چراکه اين مجموعه
مستقيماً هدف و دستاوردهاي علم را نشان ميدهد.
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در حوزة اقتصاد اسالمي نيز مجموعة قضايا و روابط و فرضيههاي ناظر به واقع
اقتصاد رکن سوم اقتصاد اسالمي را تشکيل ميدهد .نکتة مهم در اين رابطه آن است که
در اقتصاد اسالمي صرفاً به روابط ميان متغيرهاي مادي تأکيد نميشود بلکه عالوه بر آن
تأثيرگذاري متغيرهاي ارزشي و عوامل اخالقي بر شکلگيري و متغير پديدههاي
اقتصادي نيز بحث و تحليل ميشود .با بيان برخي از اين قضايا و روابط -در بحث
بعدي -رويکرد جديدي در تعريف و شناسايي اقتصاد اسالمي -مجموعهاي از
گزارههاي اثباتي اسالمي -معرفي ميشود .بر اين مبنا ،گرچه تصميمها و رفتارها در
اقتصاد اسالمي از اصول و موازين شرعي تبعيت ميکند ،اقتصاد اسالمي بيش از همه بر
شناخت اثباتي برنامة تکويني آفرينش و روابط اثباتي ميان متغيرها مبتني است.
.4
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در اين بخش تالش ميشود تا بهاختصار چارچوب کلي ارکان نظريههاي اقتصاد
اسالمي بر اساس تفاوتهاي جوهري نظريههاي اقتصاد اسالمي از نظريههاي متعارف
علم اقتصاد بررسي شود .اين تفاوتها فرااقتصادي هستند و به مباني فلسفي هر دو نوع
انديشه مرتبط است.
مباني فلسفي اقتصاد اسالمي با توجه به جهانبيني توحيدي و بر اساس اعتقاد به
اصول تکويني 0تعريفپذير است که نقش بسيار تعيينکنندهاي در تعريف قلمرو اقتصاد
اسالمي دارد .اين مجموعه اعتقادات و باورها -که مباني گزارههاي رکن اول اقتصاد
اسالمي را تشکيل ميدهد -با عنوان اصول تکويني يا مباني جهانبيني اقتصاد اسالمي
شناخته ميشود .بر مبناي اين اصول اعتقادي و با دقت در احکام تشريعي اسالم و
قوانين مدني مرتبط ميتوان اصول تشريعي و يا مباني حقوقي حاکم بر مجموعة
گزارههاي ارزشي رکن دوم اقتصاد اسالمي را کشف و دستهبندي کرد.
اين اصول و موازين ثابت و تغييرناپذير -که «حوزة جبر» اقتصاد اسالمي را تشکيل
ميدهد -بر دو قسم است:

8

يك .اصول تکويني :اين اصول مجموعهاي از روابط و گزارههاي اثباتي و وصفي

7

است که معرف جهانبيني اقتصادي حاکم بر نظريهها و رفتارهاي مورد بحث در اقتصاد
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اسالمي است .اين اصول درواقع ،معرف پيشفرضهاي حاکم بر اقتصاد اسالمي در
خصوص جهان هستي و جايگاه انسان در اين ميان و برنامهها و سنن حاکم بر جهان
هستي است.
.

و

تشر

:

اين اصول مجموعهاي از گزارههاي هنجاري و ارزشي 1در

خصوص موازين شرعي اسالم در حوزة روابط اقتصادي هستند .اين اصول معرف
مباني حقوقي اقتصاد اسالمي است .اين اصول و موازين در تحليل نهايي برگرفته از
اصول تکويني است و از آن اصول نتيجه ميشود 94.به بيان ديگر ،اصول تکويني اصول
بديهي و اعتقادي در حوزة اقتصاد اسالمي است که تقليدي نيست .عالوه بر اين ،اصول
تشريعي نيز نتيجة بديهي و عقلي اصول تکويني است که زمينه را براي توجيه عقلي و
همهفهم موازين اقتصاد اسالمي فراهم ميسازد.
و تکو ن

.0-4

جه ب ن

انسان مسلمان بهطور واقعي الزم است که خداوند را مؤثر اصلي در جهان آفرينش
بشناسد که مالکيت اصلي هرچه در آسمانها و زمين است ،از آن اوست و امور عالم را
تدبير ميکند .خلقت جهان و انسان که اشرف کائنات است ،هدفدار و به سوي کمال
است .عالم آفرينش بهطور تکويني بر اساس عدل بنيانگذاري شده است و بر اساس
سنتها و قوانين ثابتي هدايت ميشود.
انسان مؤمن ميتواند با تربيت اسالمي قواي نهفته خود را به فعليت تبديل کند.
اين تکامل با شناخت صحيح ،تزکيه و عبادت و عمل در چارچوب موازين و سنن
تکويني عملي ميشود.
بهطورکلي ،اصول تکويني اسالم به شرح زير است:
.0-0-4

لخ قت

بوب ت هلل

گ نگ

آفر نش

بر اساس فلسفه و جهانبيني اسالمي خداوند -برخالف نقش انفعالي معمار بازنشستة
مکتب دئيسم -کامالً فعال است 99و بر مخلوقات خود اشراف دارد و هدايت پس از
خلقت را نيز بر عهده دارد؛ به عبارت ديگر ،خداوند درعينحال که «خالق» و آفريننده
است« ،رب» نيز است و بر امور و شئون بندگان خود نظارت و اشراف دارد و نميتوان
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انسان را رهاشده تصور کرد که رابطهاش با خداوند قطع شده باشد؛ آيات زير بر اين
اصول داللت دارند؛

اْل خلق واألَمر تَبارَك اّلل ر ُّ ِ
ني » (اعراف)50:؛
ب الخ َعالَم َ
« ...أَالَ لَهُ خَ ُ َ خ ُ َ َ هُ َ
الس َماء( »...سجده)5:؛
«يُ َدبِهُر خاأل خَمَر ِم َن َّ

ِ
َعطَى ُك َّل َش خي ٍء َخ خل َقهُ ُُثَّ َه َدى» (طه)54:؛
«قَ َ
ال َربُّنَا الَّذي أ خ

بر اساس يگانگي خداوند و اصل توحيد ،وابستگي متقابل نظام آفرينش به اراده و

خواست الهي اثبات ميشود .اصل توحيد درواقع ،بهطور تکويني نشانگر جاذبه و
همرنگي و همبستگي ميان مخلوقات ،بهويژه انسانهاست.
.1-0-4

ل

ک ت هلل

بر اساس جهانبيني اسالمي مالکيت عالم هستي از آن خداست؛

السماو ِ
ِِ ِ
ات َوَما ِِف خاأل خَر ِ
ض( »...نجم)24:؛
« َو َّّلل َما ِف َّ َ َ

ِِ
السماو ِ
ات َو خاألَخر ِ
ض( »...حديد)94:؛
«َ ...و َّّلل ِم َري ُ
اث َّ َ َ

و وارث تمام (اهل) آسمانها و زمين خداست (که باقي ابدي است).

.1-0-4

ل هدفد ي آفر نش

خلقت جه

ن

به تصريح آيات قرآن ،آفرينش آسمان و زمين و هرچه در آن است ،بر اساس
«حق» است؛

«وهو الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ض ِب خحْلَ ِهق( »...انعام)82:؛
الس َم َاوات َواأل خَر َ
َ َ
ََُ

«وما خلَ خقنَا َّ ِ
ض َوَما بَخي نَ ُه َما إِالَّ ِب خحْلَ ِهق( »...حجر.)75:
الس َم َاوات َواأل خَر َ
ََ َ

در آيات ديگري بر اين حقيقت تأکيد شده است که انسان در اين دنيا عبث و

بيهوده آفريده نشده است:

ح ِسخب تُ خم أَََّّنَا َخلَ خقنَا ُك خم َعبَ ثًا َوأَنَّ ُك خم إِلَخي نَا َال تُ خر َج ُعو َن» (مؤمنون.)995:
«أَفَ َ

بلکه خلقت انسان براي آزمايش و ابتالء و به فعليت رساندن استعداد و

قابليتهاي او و نيل به رشد و تکامل است:

«وما خلَ خقت خِ
اْلنس إَِّال لِي عب ُد ِ
ون » (ذاريات)50:؛
ََ َ ُ
اْل َّن َو خِ َ َ خ ُ
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ِ
«إِ ََّّن َج َع خلنَا َما َعلَى خاأل خَر ِ
س ُن َع َم ًل» (کهف)8:؛
ض ِزينَةً ََّّلَا لنَ خب لُ َوُه خم أَيُّ ُه خم أ خ
َح َ
«الَّ ِذي خلَق الخموت و خ ِ
س ُن َع َم ًل» (ملک.)3:
احْلَيَاةَ ليَ خب لُ َوُك خم أَيُّ ُك خم أ خ
َ َ َخ َ َ
َح َ

بنابراين نميتوان انسان را رهاشده و بدون هدف معيني براي تکامل و رشد تلقي

کرد بلکه انسان از روح خدايي الهام گرفته است (نفخت فيه من روحي) و هدف اصلي
و کمال انسان ،حرکت او در جهت خداگونه شدن است؛ بر اين مبنا ،رسالت اصلي دين
و شريعت ،نشان دادن راههايي است که امکان به فعليت رساندن قواي نهفته در سرشت
انسان را فراهم ميسازد؛ بنابراين ،اقتصاد اسالمي نيز بهطور عمده بايد بتواند زمينة الزم
را براي تکامل پايدار انسان بهطور فردي و اجتماعي فراهم سازد .اين نوع تکامل با
«عمل أحسن» توصيفشدني خواهد بود که اثربخشي فعاليتهاي انسانها را در جهت
تطبيق با برنامة نظام تکوين نشان ميدهد.
.4-0-4

ل خ فت ج نش ن

ن

أو ت ن

ه به ع ر

آب ن

ن

در ديدگاه اسالمي در مبنا بودن اين اصل ترديدي وجود ندارد که انسان جانشين و
خليفة خداوند در زمين تعيين شده است؛

« ...إِِّن ج ِ
اع ٌل ِِف األ خَر ِ
ض َخلِي َفةً( »...بقره)24:؛
ه َ

ِ ِ
ِ
ني فِ ِيه( »...حديد)8:؛
«َ ...وأَنف ُقوا مَّا َج َعلَ ُكم ُّم خستَ خخلَف َ

ِ
َنشأَ ُكم ِهم َن األ خَر ِ
يها( »...هود.)09:
«ُ ...ه َو أ َ
ض َو خ
استَ خع َمَرُك خم ف َ

او خدايي است که شما را از خاك آفريد و براي عمارت و آباد ساختن زمين
برگماشت .انسانها در عمل در موارد زيادي بهويژه در بخش توليد و عمران و آباداني
زمين وظيفة تحقق توحيد افعالي خداوند 93را بر عهده دارند.
.1-0-4

ل

ئو ت ذ ري ن

حبت ق بل

السماو ِ
ات َو خاأل خَر ِ
ض...
انسان به سبب امانتي که قبول کرده است (إِ ََّّن َعَر خ
ضنَا خاأل ََمانَةَ َعلَى َّ َ َ
(احزاب ))83:در طول حيات خود امکان رشد و ارتقاي معنوي و کيفي و بايستة خود
را به دست ميآورد و به کماالت مورد نظر در خلقت خود دست مييابد .چنين
انسانهايي اين شايستگي را مييابند که وارث خداوند در زمين باشند و هرکس که در
اين مرحله رشد کيفي توفيق يابد ،از مسئوليت بيشتري برخوردار ميشود.
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َّ ِ
ِ
ِ
«ونُِر ُ َّ
ضعِ ُفوا ِِف خاأل خَر ِ
ني» (قصص)5:؛
استُ خ
ض َوَخَن َعلَ ُه خم أَئ َّمةً َوَخَن َعلَ ُه ُم الخ َوا ِرث َ
ين خ
يد أَن َّنُ َّن َعلَى الذ َ
َ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
« ...إِ َّن األَر ِ ِ
ني» (اعراف.)937:
ض هّلل يُوِرثُ َها َمن يَ َشاء م خن عبَاده َوالخ َعاقبَةُ ل خل ُمتَّق َ
خ َ
و در صفات کساني که وارث زمين قرار ميدهد ،ميفرمايد:

َّ ِ
الزَكاةَ وأَمروا ِبلخمعر ِ
الص َلةَ َوآتَ ُوا َّ
َّاه خم ِِف خاأل خَر ِ
وف َونَ َه خوا َع ِن الخ ُمن َك ِر
ض أَقَ ُاموا َّ
ين إِن َّم َّكن ُ
«الذ َ
َ َُ َ خُ
َوَِّّللِ َعاقِبَةُ خاأل ُُموِر» (حج)09:؛

(آنان که خدا را ياري ميکنند) کساني هستند که اگر در روي زمين به آنان اقتدار

و تمکين دهيم ،نماز به پا ميدارند و زکات به مستحقان ميدهند و امر به معروف و
نهي از منکر ميکنند؛ بازگشت امور به سوي خداست.
عالوه بر اين ،از انسانها در برابر نعمتهاي بيشماري که خداوند در اختيارشان

گذاشته است ،سؤال ميشود ( ُُثَّ لَتُ خسأَلُ َّن يَ خوَمئِ ٍذ َع ِن النَّعِي ِم (تکاثر ))7:و موظفاند از اين
نعمتها براي رسيدن به کمال مطلوب استفاده کنند .مرحوم عالمه طباطبايي(ره) در
تفسير «نعمت» ميفرمايد :اين مواهب در صورتي نعمت خواهد بود که در راه سعادت
و نيکبختي استفاده شود وگرنه چيزي جز نقمت و بال نخواهد بود (طباطبايي9098 ،ق،
ج ،34صص.)048-045
از سوي ديگر ،مسئوليتپذيري انسان مستلزم مسئوليت متقابل افراد جامعه نسبت
به يکديگر و طبيعت و جهان آفرينش است تا برنامة آفرينش عملي شود .از اين اصل
حاکميت محبت متقابل ،انصاف و مودت و بسط مکارم اخالق در روابط اجتماعي
نتيجه ميشود؛

ود» (هود)14:؛
« ...إِ َّن َرِهّب َرِح ٌيم َوُد ٌ
ود» (بروج)90:؛
ور الخ َوُد ُ
« َوُه َو الخغَ ُف ُ

و امام باقر(ع) ميفرمايند« :هل الدين اال احْلب» (آيا دين جز محبت است؟)

(تميمي ،9275 ،ج ،9ص.)89
و امام علي(ع) استواري ستونهاي دين را بر پاية محبت دانسته است (نهجالبالغه،
خطبة .)917
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بنابراين ،بر اساس سنت تکويني ،در نظام أحسن آفرينش محبت و انصاف متضمن
بقاي اين نظام و دشمني و قساوت و خودخواهي اموري ناپايدار و برهمزنندة اين نظام
و برنامة الهي تلقي ميشود؛ بر اين پايه ،بنيان اقتصاد اسالمي به جاي «خودخواهي» بر
اساس «مسئوليتپذيري و محبت و اخالق اجتماعي» استوار خواهد بود.
.4-0-4

ل تأ ن

ي

نظام تکوين بر اين مبنا قرار گرفته است که همة موجودات در اين نظام از روزي
بايستة خود برخوردار باشند .در قرآن کريم آمده است:

« َوَما ِمن َدآبٍَّة ِِف األ خَر ِ
اّللِ ِرخزقُ َها( »...هود)0:؛
ض إَِّال َعلَى ه

هيچ جنبندهاي در زمين نيست جز آنکه روزيش با خداست؛

َّن ُن نَخرُزقُ ُك خم َوإِ ََّّي ُه خم( »...انعام)959:؛
«َ ...والَ تَ خقتُلُواخ أ خَوالَ َد ُكم ِهم خن خإملَ ٍق َّخ

و اوالد خود را از بيم فقر نکشيد ،ما شما و آنها را روزي ميدهيم.
درواقع ،اين آيات نشانگر برنامة تکويني خداوندند ،اما به جهت قدرت اختياري،

که انسانها دارند ،ممکن است درعمل مانع تحقق اين ارادة تکويني شوند .البته
چنين کساني در برابر ارادة خداوند ميايستند؛ لذا بايد منتظر عواقب تکويني اين اعمال
نيز باشند.
نکتة مهم در اين زمينه آن است که هر نظام تشريعي الزم است اين اصول را پاية
رفتار و تصميمهاي خود قرار دهد و نميتواند بر ضد اين اصول برنامهريزي کند وگرنه
آن نظام اسالمي يا توحيدي نخواهد بود و امکان موفقيت نخواهد داشت.
.1-0-4

ل عد ت تکو ن

از ديگر اصول مهم مربوط به جهانبيني توحيدي اصل عدالت تکويني است .به اين معنا
که کل نظام خلقت بر اساس حق و عدل بنا شده است؛ در قرآن مجيد آمده است:
اّللُ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ ُه َو َوالخ َملَئِ َكةُ َوأ خُولُواخ الخعِخل ِم قَآئِ َماً ِبلخ ِق خس ِط( »...آلعمران)97:؛
« َش ِه َد ه

خداوند به يکتايي خود گواهي ميدهد که جز ذات اقدس او خدايي نيست و

فرشتگان و امامان و علماي رباني نيز به يکتايي او گواهي ميدهند و اينکه او نگهبان
عدل و قسط است.
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ض َع الخ ِم َيزا َن » (الرحمن)94:؛
« َو َّ
الس َماء َرفَ َع َها َوَو َ

يعني آسمان را کاخي رفيع گردانيد و ميزان (عدل و نظم) را در عالم وضع کرد.

امام علي(ع) فرمودهاند« :بالعدل قامت السموات واألرض» (رك .حکيمي و ديگران،
 ،9207ج ،2صص 07-08و )71-78؛
يعني همانا آسمان و زمين به موجب عدل برپاست.
بر اين مبنا نظامهاي تشريعي و اعتباري نيز الزم است بر پاية عدل و قسط بنا شود.
. 1-0-4

لت لط ت خر

از ديگر اصول مهم تکويني توجه به اين حقيقت است که خداوند در برنامهريزي خود
براي نظام تکوين ،جهان هستي را در خدمت انسان قرار داده است تا امکان تعالي و
پيشرفت براي او فراهم شود .در آيات بسياري به اين مهم اشاره شده است:
ض َع َها لِ خْلَ ََّنِم» (الرحمن)94:؛
ض َو َ
« َو خاأل خَر َ

و زمين را (با هزاران نعمت) براي (زندگاني) خلق مقرر فرمود.

«وس َّخر لَ ُكم َّما ِِف َّ ِ
ات وما ِِف خاألَر ِ ِ
يعا ِهمخنهُ( »...جاثيه)92 :؛
ض ََج ً
خ
الس َم َاو َ َ
ََ َ

و آنچه در زمين و آسمانهاست ،تمام آنها را براي شما مسخر گردانيد،

درحاليکه همه از اوست.

ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
سونَ َها»...
« َوُه َو الذي َس َّخَر الخبَ خحَر لتَأخ ُكلُواخ مخنهُ َحْلخ ًما طَراَّي َوتَ خستَ خخر ُجواخ مخنهُ ح خليَةً تَ خلبَ ُ
(نحل)90:؛
و او خدايي است که دريا را براي شما مسخر کرد تا از گوشت تازه ماهيان آن
تغذيه کنيد و از زيورهاي آن مانند در و مرجان و خز و سنجابها استفاده کنيد و تن را
بياراييد.
اين آيات بر اين نکته داللت ميکنند که خداوند اجازة سلطة موقتي و عاريتي بر
منابع طبيعي «تخويل» را به انسانها داده است.
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.1-0-4

ل تف

ايمان و اعتقاد به اصول يادشده چارچوب ويژهاي را بر رفتار انسانها حاکم ميکند .در
حوزة اقتصاد نيز رفتار ايدهآل مسلمانان در جهت تعريفشدهاي هدايت ميشود که
ميتوان داليل زير را براي تبيين آن بر شمرد:

الرز َق لِمن يشاء ِمن ِعب ِ
ادهِ َويَ خق ِد ُر لَهُ( »...عنکبوت)03:؛
« َّ
اّللُ يَخب ُس ُ
ط هِخ َ َ َ خ َ

خداست که هرکس از بندگان را بخواهد به او در روزي وسعت دهد و يا وي را

در تنگروزي قرار دهد.
ميتوان از اين آيه چنين نتيجه گرفت که گشايش و تنگدستي در روزي به علل
تکويني نيز مرتبط است؛

ط ِ ِ
ِ
السماو ِ
ات َو خاأل خَر ِ
شاء َويَ خق ِد ُر( »...شوري)34:؛
«لَهُ َم َقال ُ
الرخز َق ل َمن يَ َ
يد َّ َ َ
ض يَخب ُس ُ ه

کليد (گنجهاي نعمتهاي) آسمانها و زمين دست اوست و به هرکس
بخواهد رزق وسيع دهد و به هرکس بخواهد (بر اساس ارادة تکويني) او را دچار
تنگروزي گرداند.
اين تفاوتها و برتريها از جهتي به علت اقتضاي زندگي و ضرورتهاي آن
است تا افراد جامعه بتوانند در خدمت هم باشند و از يکديگر روزي بخورند .خداوند

ِ ِ
ضا ُس خخ ِراَّي( »...تا
ض ُهم بَ خع ً
در آية  23سورة زخرف علل اين تفاوتها را « ...ليَتَّخ َذ بَ خع ُ
عدهاي در استخدام عدهاي ديگر قرار بگيرند) ،عنوان کرده است.
البته ،بايد توجه داشت که اين تفاوتها تفاوتهاي طبيعي و بر اساس سنت
تکويني خداوند است؛ لذا با تفاوتهاي اختياري که علل موجدة آن ،خود انسانها
هستند ،فرق دارد .تفاوتهاي اختياري عموماً بر اثر ظلم و تبعيض در نظامهاي اجرايي
يا در اثر کمکاري و تنبلي و رخوت افراد جامعه يا به جهت تفاوت امکانات و
فرصتها به وجود ميآيد.
 .01-0-4ن جهگ ري

با توجه به اصول تکويني اشارهشده ،گزارههاي زير را ميتوان به عنوان مباني جهانبيني
اقتصادي انسان مسلمان بر شمرد که رکن اول نظريههاي اقتصاد اسالمي است:
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يک .خداوند خالق و رب جهان آفرينش و انسان است؛
دو .نظام تکوين بر مبناي عدالت تکويني مستقر است؛
سه .جهان آفرينش با برنامه و هدفدار است و دنيا مقدمة جهان آخرت است؛
چهار .انسان -نمايندة خداوند در زمين -از جايگاه ويژهاي در نظام هستي
برخوردار است و به همين دليل ،بهطور تکويني داراي مسئوليت و رسالت براي عمران
و آباداني زمين و اصالح امور در چارچوب سنن تکويني است؛
پنج .حرکت در مسير سنن الهي باعث ازدياد روزي و نعمت ميشود؛
شش .اصل توحيد ،مأموريت انسانها نسبت به عمران و آباداني زمين و اصل
مسئوليتپذيري انسان ،به عنوان نيروي جاذبه ،وحدت و سازگاري نظام آفرينش را در
روابط اجتماعي نتيجه ميدهند.
.1-4

بن

و تشر

حقو

اصول تشريعي و حقوقي مبتني بر اصول تکويني است و بر اساس تعاليم وحياني
اسالمي يا احکام مدني استخراج ميشود .اين اصول را ميتوان به شرح زير برشمرد:
.0-1-4

ک ت ع ب ي ظل

مالکيت انسانها بر اموال فقط در ظل مالکيت خداوند اصالت دارد .مالکيت انسانها-
چه حقيقي و چه اعتباري -در ظل مالکيت خداوند تعريف ميشود .مالکيت خداوند،
مالکيت حقة حقيقية ذاتيه است؛ اما مالکيت انسان ،مالکيت حقة حقيقيه ظليه يا حقة
اعتبارية ظليه است؛ 92بنابراين ،مالکيت انسان بر منابع دستيافتني زماني مشروع و مجاز
است که در چارچوب اصول تکويني و موازين شرعي توجيه شود.
 .1-1-4عد ت ج

ع

ي

در فرهنگ معارف اسالمي آمده است« :عدل مقابل ظلم و به معناي احقاق حق و اخراج
حق از باطل است و امر متوسط ميان افراط و تفريط را نيز عدل گويند» (سجادي،
 ،9203ج ،2صص.)385-380

014

ک ر ح ن ع وضلو

بر اساس ديدگاه مرحوم شهيد مطهري(ره) ،عدالت اجتماعي عبارت است از:
«ايجاد شرايط براي همه بهطور يکسان و رفع موانع براي همه بهطور يکسان» (مطهري،
9042ق ،صص.)958-950
مرحوم عالمه طباطبايي نيز عدالت اجتماعي را چنين تعريف کردهاند« :با هريک از
افراد جامعه طوري رفتار شود که مستحق آن است و در جايي قرار داده شود که سزاوار
آن است» .عالمه طباطبايي عدالت اجتماعي را خصلتي اجتماعي ميشناسند که افراد
مکلف مأمور به انجام آن هستند .وي چنين استدالل ميکند« :خداي سبحان دستور
ميدهد که هريک از افراد جامعه عدالت را برقرار کنند .الزمة آن اين است که اين امر
متعلق به مجموع (افراد) نيز بوده باشد .پس هم تکتک افراد مأمور به اقامة حکماند و
هم جامعه که حکومت عهدهدار زمام آن است (طباطبايي9098 ،ق ،ج ،30ص.)305
هنگامي که «بيشتر داشتن» براي يکي از موارد قابل بررسي از لحاظ معيارهاي
عدالت مستلزم «کمتر داشتن» براي ديگري است ،مسئلة توزيع ،مسئلة عدالت توزيعي
است .مهمترين کاربرد عدالت توزيعي در تخصيص کاالها ،خدمات ،منابع يا در مورد
اجناس کمياب است که بهطور مستقيم يا غيرمستقيم موجب پيدايش خواستهاي رقيب
ميشود (.)Kolm, 1996, p.31
ازآنجاکه نظام تکوين بر مبناي حق و عدل قرار دارد ،هرگونه تصرف انسانها بر
اموال بايد مبتني بر حق و عدل باشد وگرنه ظالمانه خواهد بود .آنچه در بحث عدالت
اجتماعي مهم است ،تساوي هريک از افراد در برابر قانون و برخورداري يکسان آنان از
امکانات جامعه و لزوم رعايت تساوي در زمينة استحقاقهاي مساوي است .عالوه بر
اين ،تحقق عدالت اجتماعي در جامعه منوط به تعيين موازين و شئون الزمالرعايهاي
است که متضمن حفظ شأنيت و هويت هريک از افراد در عين حفظ شأنيت و هويت
جامعه است (رك .عيوضلو ،9275 ،صص.)05-00
 .1-1-4حر ت کل

به ب طل

حق از نظر لغوي به معناي ثبوت چيزي در نفساالمر ،صدق و مطابق با واقع و مشروع
به کار ميرود؛ اما در اينجا منظور حق ثابت براي ذيحق است.
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مرحوم آيتاهلل خويي ميفرمايد« :حق» در لغت به معناي ثبوت است؛ لذا صحيح
است که آن را به چيزي که در وعاء مناسب خود قرار دارد ،نسبت دهيم؛ خواه اين امور
تکويني و در ظرف عالم واقع باشد ،يا اينکه اعتباري و در ظرف عالم اعتبار باشد
(خويي ،9289 ،ج ،3ص .)08باطل در برابر حق به کار رفته است و مقصود از آن
چيزي است که وجودش پايه و اساس نفساالمري ندارد و داراي وجود صوري و
تخيلي است.
در آية  89سورة آلعمران آمده است:

احْل َّق ِبلخب ِ
ِ ِِ ِ
اط ِل َوتَكختُ ُمو َن ا خحْلَ َّق َوأَنتُ خم تَ خعلَ ُمو َن»؛
« ََّي أ خَه َل الخكتَاب ِلَ تَ خلب ُسو َن خَ َ

اي اهل کتاب چرا آگاهانه حق را با باطل مخلوط ميکنيد و چرا حق را کتمان
ميکنيد ،درحاليکه ميدانيد.
از اصل «اصالت حق و بيپايگي باطل» چنين استنباط ميشود که امر باطل و
بياساس در مسائل حقوقي و در مکتب اقتصادي اسالم ارزشي ندارد و فعاليتهاي
باطل موجب تعلق منفعت و درآمد براي فرد يا سازمان اقتصادي نميشود .مهمترين
فعاليتهاي مبتني بر أکل مال به باطل از ديدگاه اسالم عبارت است از :درآمدهاي
ناشي از مکاسب محرمه نظير ربا ،رشوه و ...هرگونه درآمد حاصل از طرق غيرحق باطل
و حرام است؛

در آية  31سوره نساء آمده است« :الَ ََتخ ُكلُواخ أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِبلخب ِ
اط ِل إِالَّ أَن تَ ُكو َن ِِتَ َارةً
خ َ خ َخ خ َ
عن تَر ٍ ِ
س ُك خم»؛
اض همن ُك خم َوالَ تَ خقتُلُواخ أَن ُف َ
َ َ
بر اساس اين آيه ،نتيجة قهري أکل مال به باطل هالکت جامعة انساني يا هالکت

گروهي به دست گروهي ديگر است.
.4-1-4

ل ثب

کت

ل تب ت ن ء

ل

بر اساس ديدگاه اسالم و احکام مشهور فقهي مالکيت هرگونه نماء يا رشد متصل و
منفصل حاصل در مال در طول فعاليت اقتصادي از آن کسي است که مال متعلق به
اوست؛ براي مثال ،مالکيت بذر و نهال ،مالکيت زراعت و درخت توليدشده از آن دو را
به دنبال دارد (رك .دفتر همکاري حوزه و دانشگاه ،9289 ،صص 354و  .)381-385بر
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اين مبنا ،مالکيت ارزش افزوده حاصل در مال به صورت افزايش طبيعي قيمت مال و يا
نماء يا ضرر حاصل در سرماية مشارکتي از آن دارندة سهم است .به همين ترتيب،
مالکيت هرگونه نماي حاصل در مال قرضي از آن قرضگيرنده و نه قرضدهنده است.
اين اصل کاربرد زيادي در نظام مالي اسالمي دارد و درواقع ،علت حرمت ربا در عقد
قرض و جواز مشارکت در سود و زيان در عقد مشارکتي به همين اصل مرتبط است.
 .1-1-4حر ت ر ف ضر

ف ةع

نه

با توجه به اصل اول -که اشاره شد -تصرف در اموال و داراييها نميتواند با فلسفة
کلي نظام اقتصاد اسالمي در تعارض باشد .بر اساس اين نگرش ،اموال -چه حقيقي و
چه اعتباري -از آن خداوند است و خداوند اين اموال را بهطور اماني در اختيار
بندگانش قرار داده است تا از آنها بهنحوي استفاده کنند که باعث قوام اقتصادي فرد و
جامعه شود.
بر اساس شريعت اسالم معيار اصلي در استخراج و بهرهبرداري از منابع و اموال
عمومي (و بلکه در خصوص ساير اموال که شخصي است) ،بهرهبرداري عاقالنه و در
موضع قوام از آنهاست.

الس َف َهاء أ خَم َوالَ ُك ُم الَِِّت
خداوند سبحان در آية  5سورة نساء دستور ميدهدَ « :والَ تُ خؤتُواخ ُّ
اّللُ لَ ُك خم قِيَاماً»...؛
َج َع َل ه

يعني اموالتان را که خداوند سبب قوام (برپايي و استواري) زندگي شما قرار داده

است ،به دست کمخردان و نااهالن نسپاريد« .قوام» به معناي «ما يقوم به الشيء» يعني
«آنچه که ماية ايستادگي و سبب پايداري و استواري و سامانيابي است ،آمده است.
«موضع قوام» به معناي موضع مناسب براي رسيدن به آثار مفيد همه چيز است .به بيان
اقتصادي ،نيل به آثار مفيد هر چيز به معناي استفاده و بهرهبرداري در بهترين موقعيت
ممکن از آن است که معادل همان «کارايي فني و تخصيصي» در ادبيات اقتصادي است.
براي يک اقتصاددان بديهي است که استفادة عاقالنه از مال تنها در اين وضعيت تحقق
مييابد .متأسفانه اين معنا و تعبير در جوامع اسالمي مغفول مانده و به «حق مال» کمتر
توجه شده و در شناسايي حق مال کمتر به اقتصاددانان رجوع شده است؛ برعکس ،با
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درك نادرست مفاهيم اقتصادي حتي به اصول اوليه حمله شده و در موارد زيادي به
بحثهاي مرتبط با «اقتصادي بودن» يک طرح بيتوجهي شده است!
درواقع ،اسرافي که خداوند ،عز و جل ،از آن نکوهش کرده (همانطورکه رسول
خدا(ص) به ما آموخته است) ،فقط در مورد مخارج مصرفي نيست بلکه در هر امري از
امور زندگي و همين طور احساني است که خداوند ،عز و جل ،در کتاب خود آن را
تحسين کرده است ،فقط به معناي اعطاي صدقه به ديگري ،همانطورکه بسياري چنين
استنباطي را دارند ،نيست بلکه به معناي اراده و تصميم براي کار درست و با مهارت
کامل در همة اعمال براي کسب رضايت الهي است .دوري جستن از اسراف ،در حداقل
آن ،متضمن عدم خرج مخارج غيرضروري در عمليات توليدي است و تصميم بر کار
نيکو ،در نهايت ،متضمن فعاليت براي استفاده از مناسبترين روش براي به کارگيري
عناصر توليد در عمليات توليدي مورد نظر است (رك .يسري9091 ،ق ،ص.)34
حضرت علي(ع) در بخشنامهاي به نمايندگان خود در استانها نوشت:
«أدقوا أقالمكم وقاربوا بين سطوركم واحذفوا من فضولكم واقصدوا قصد المعاني
وإياكم االكثار ،فان اموال المسلمين ال تحتمل االضرار»؛
قلمهاي خود را تيز کنيد .در نوشتن ميان سطرها فاصله زياد نگذاريد .موارد اضافي
را حذف کنيد .به جاي عبارتپردازي به بيان مطلب اکتفا کنيد .از زيادهگويي و مصرف
اضافي کاغذ خودداري کنيد؛ چون اين کاغذها از بيتالمال است و اموال مسلمين
تحمل ضرر را نميکند (مجلسي9042 ،ق ،ج ،9ص.)945
مالحظه ميشود همة اين دستورات درواقع ،به ضرورت استفادة بهينه از اموال
مسلمين داللت دارد که نبايد تلف گردد و يا از ايجاد آثار مفيد بازداشته شود.
امام خميني(ره) در اوايل پيروزي انقالب اسالمي در خصوص بنياد مستضعفان
فرياد بر آوردند« :آيا راست است که بنياد مستضعفين ،بنياد مستکبرين گرديده است؟
اگر چنين است ،تصفيه ضروري است و غفلت از اين امر مهم حرام .بايد اين دو نهاد
(بنياد مسکن و بنياد مستضعفين) دقيق ًا براي مردم شرح دهند که چرا از اين سريعتر
نتوانستهاند کار کنند و اگر کساني به اسم مستضعفين خالف ميکنند ،بر دادگاههاي
سراسر ايران است که سريعاً اقدام کنند (امام خميني ،9201 ،ج ،93ص.)39
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.4-1-4

م تد

ثر

جر

ن

اصل جاودانة اسالمي در خصوص اموال اين است که اموال براي استفادة عموم در
اختيار گذاشته شده است؛ به همين دليل ،نبايد فقط در ميان ثروتمندان به گردش درآيد.
در آية  8سورة حشر هدف از تعلق فئ در اختيار امام ،همين مبنا دانسته شده است
ني خاألَ خغنِيَاء ِمن ُك خم .)...اين حکم براي آن است که آن غنائم ميان
(َ ...ك خي َال يَ ُكو َن ُدولَةً بَ خ َ
ثروتمندان دست به دست نگردد.
پيامبر گرامي اسالم(ص) ميفرمايند:
«لم نبعث لجمع المال ولكن بعثنا إلنفاقه»؛ ما براي جمع مال مبعوث نشدهايم بلکه
براي انفاق و توزيع آن مأمور شدهايم.
از مفاد آيات مربوط به اين اصل اين نکته استنباط ميشود که حاکميت اسالمي
نبايد انحصارات را به وجود آورد يا تقويت کند تا جريان فعاليت اقتصادي و جريان
ثروت بهنحو سالم و در ميان همة افراد جامعه جريان يابد؛ در غير اين صورت ،جامعه
در عمل محکوم به نابودي و هالکت تدريجي است.
 .1-1-4حق فقر

و

غن ء

اين اصل بيانگر اين حقيقت است که مالکيت بخشي از واجبات مالي از جمله زکات از
آنِ فقرا و مستحقان است.
بيشک در جامعه همواره افراد نيازمندي وجود دارند که يا توان تالش و کوشش
ندارند و يا اينکه درآمد حاصل از کار آنان تمام مخارج و هزينههايشان را تأمين
نميکند .درواقع ،نياز و فقر يک پديدة اجتماعي است که به داليل گوناگون اختياري و

قهري به وجود ميآيد .عواملي که معموالﹰ خارج از اراده و اختيار انسانهاست،
نابسامانيهايي را به وجود ميآورد که در اثر آن عدهاي گرفتار فقر و درماندگي
ميشوند .در اينگونه موارد مالك تصميمگيري استحقاق افراد در کار و فعاليت نيست
بلکه نياز آنان است .درواقع ،اين افراد نياز طبيعي خود را طلب ميکنند؛ نه حقوق
اکتسابي خود را .انتقال ثروت و درآمد در اينگونه موارد الزامي است؛ نه اختياري.
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درواقع ،فقرا و مساکين مالک واقعي صدقه و زکات هستند .آيات زير بر اين مدعا
داللت دارند:

لسائِ ِل والخمحر ِ
«والَّ ِذين ِِف أَمواَّلِِم ح ٌّق َّمعلُ ِ
وم» (معارج)35-30:؛
َ َ خَ خ َ خ ٌ
وم * له َّ َ َ خ ُ
لسائِ ِل والخمحر ِ
ِ
ِِ
ِ
وم» (ذاريات)91:؛
« َوِف أ خَم َواَّل خم َح ٌّق له َّ َ َ خ ُ
ات لِخل ُف َقراء والخمساكِ ِ
ني( »...توبه.)04:
«إََِّّنَا َّ
الص َدقَ ُ َ َ َ َ

 .1-1-4نقش ؤثر

ندة حکو ت (

ت)

اختيارات حکومت (دولت) اسالمي در طول مالکيت و حاکميت حقيقي خداوند قرار
دارد؛ لذا چنين دولتي در چارچوب اصول تکويني و تشريعي و بر اساس مقررات و
قوانيني که در شرع اسالم وجود دارد ،از اختيارات خود براي مديريت منابع و امکانات
طبيعي و عمومي استفاده ميکند و براي تحقق اهداف شريعت اسالم تالشهاي الزم و
مفيدي را اعمال ميکند؛ البته عملکرد حکومت يا دولت اسالمي نيز خود تابع قواعد و
موازين شريعت اسالم است و دولت اسالمي نمايندگي دارد تا اين موازين را در جامعه
اجرا کند.
.1-1-4

ل «ال ضر

ال ضر »

از ديدگاه اسالم هرگونه حق مالکيتي که باعث ايجاد ضرر به ديگري شود ،ممنوع است.
بر اساس اين اصل فعاليت براي ازدياد مال و ثروت در صورتي جايز و مشروع است که
موجب اضرار به غير نباشد .اين اصل يکي از قواعد عام فقهي است و به اين معناست
که احکام ضرري در شريعت اسالم وجود ندارد.
منشأ پيدايش قاعدة «الضرر» به جريان اصرار سمرة بن جندب بر اصل مالکيت او
بر درخت خرما ،که در منزل يکي از اصحاب پيامبر(ص) قرار داشت ،برميگردد .به
جهت اينکه سمره همة پيشنهادهاي جايگزين را رد کرد و بر مزاحمت خود اصرار کرد،
پيامبر(ص) اسالم به صحابي خود دستور فرمودند که درخت خرما را قطع کند و پيش
سمره بياندازد و فرمودند:
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«ال ضرر وال ضرار في االسالم» (حر عاملي9042 ،ق ،ج ،98باب ،9از ابواب ارث،
حديث.)94
روايت ديگري در اين زمينه از پيامبر اسالم(ص) نقل شده است که فرمودند:
« ...إنک رجل مضار وال ضرر وال ضرار علي مؤمن» (حر عاملي9042 ،ق ،ج،98
باب  93فاحياء الموات ،حديث)3؛ تو مرد بسيار زيانرساني هستي .درحاليکه در اسالم
ضرر و زيان بر مؤمن روا نيست.
امام خميني(ره) در حاشية «رسائل» سند اين حديث را از عامه و خاصه بهتفصيل
نقل کردهاند .ايشان «ال» را ناهيه دانستهاند؛ به اين معنا که حکومت اسالم دستوري را که
به ديگران ضرر برساند ،صادر نميکند .اما شيخ انصاري(ره) «ال» را نافيه گرفته است؛ به
اين معنا که در اسالم حکمي که در آن ضرر وجود داشته باشد ،وجود ندارد (مهدوي
کني ،9281 ،ص.)921
 .01-1-4ن جهگ ري

م

بر اساس مباني تشريعي يادشده گزارههاي ارزشي زير را ميتوان گزارههاي رکن دوم
اقتصاد اسالمي تلقي کرد؛ اين گزارهها را ميتوان به عنوان «چارچوب نهادي» يا «هستة
سخت» نظريههاي اقتصاد اسالمي ياد کرد:
يک .مالکيت -چه به صورت حقيقي و چه به شيوة اعتباري -در ظل مالکيت
خداوند است .اسالم حقوق مالکيت را براي فرد همانند جامعه به رسميت شناخته است
و درعينحال ،به مالکيت دولتي نيز توجه دارد .مالکيت خصوصي امانتي است که
متضمن تعهداتي در اکتساب ،استفاده و تصرف است.
دو .از ديدگاه اسالم درآمدهاي حالل درآمدهايي است که منشأ صحيح و موجهي
داشته باشد .موجه بودن درآمد منوط به انطباق آن با موازين حق و عدل است.
بر اين مبنا هرگونه درآمد ديگري که با اين موازين منطبق نباشد ،باطل و غيرموجه
تلقي ميشود.
سه .از ديدگاه اسالمي فعاليت اقتصادي و هرگونه تصرف در اموال و ثروتها در
چارچوب نظام تکويني و موازين تشريعي تعريف شده است .به همين دليل ،بر استفاده
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عاقالنه و شايسته از اين اموال بهنحوي که موجبات قوام اقتصادي جامعه را فراهم
سازد ،تأکيد شده است؛ بنابراين ،استفاده ناکارآمد از اموال و تضييع آنها ،اعم از اينکه
مالک آن ،چه کسي باشد ،جايز نيست.
چهار .در تعاليم اسالم ،گرچه ضرورت رشد و نمو اموال و ثروتهاي جامعه
تأکيد شده که متضمن رشد اقتصادي پايدار جامعه است؛ اما استفاده و بهرهمندي
فردي از آن منوط به رعايت حقوق ديگران ،عدم اسراف و تحقق توازن اقتصادي و
رفع فقر است.
پنج .براي اطمينان از تحقق اهداف اسالمي ،دولت اسالمي به شرط رعايت موازين
تشريعي اسالم داراي مسئوليت و توان الزم براي هدايت افراد از طريق فعاليتهاي
دستهجمعي و نظارت بر توزيع اموال و داراييهاي عمومي است (نقش مثبت و سازندة
دولت) .افراد نيز داراي حقوقي خدشهناپذيرند.
 .1-4گ

هي

ف

90

ثب ت

بخش وصفي اقتصاد اسالمي را مجموعهاي از گزارههاي اثباتي و وصفي تشکيل ميدهد

که عمدتاﹰ به بيان و توصيف رابطة عوامل معنوي و ارزشي با پديدههاي واقعي اقتصادي
ميپردازد؛ بر اين اساس ،ميتوان به گزارههاي زير استناد کرد:

گزارة  :9انسانها اگر احساس بينيازي کنند ،از رعايت موازين تعيينشده خودداري
ميکنند.

ِ ِ
استَ خغ َن» (علق)8-0:؛
نسا َن لَيَطخغَى * أَن َّرآهُ خ
َ « -ك َّل إ َّن خاْل َ

اّللُ ِ
الرخز َق لِعِبَ ِادهِ لَبَغَ خوا ِِف خاألَخر ِ
ض( »...شوري)38:؛
 « َولَ خو بَ َس َط َّ ه
 امام صادق(ع)« :فيما قال اهلل ،عز وجل ،لموسي(ع) ...فان مع كثره المال تكثرالذنوب لواجب الحقوق» (کليني ،9205 ،ج ،3ص.)925
بر اساس اين آيات که همگي بر رفتار واقعي انسانها داللت دارند ،انسانها عموم ًا
به اين گرايش دارند که به انواع قدرت دست يابند.
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گزاره  :3انتخابها و تصميمهاي انسانها بر اساس عقالنيت و منطق استوار است؛
درعينحال ،انتخاب منافع اخروي و رضوان الهي عاقالنهتر است.
ب الشَّهو ِ
ات ِمن النِهساء والخبنِني والخ َقنَ ِ
الذ َه ِ
اط ِري الخم َقنطَرةِ ِمن َّ
 « ُزيِه َن لِلن ِب َوالخ ِفض َِّة
ُ َ َ
َ َ ََ َ َ
َّاس ُح ُّ َ َ
اْلي ِل الخمس َّوم ِة واألَنخع ِام و خ ِ ِ
احْلياةِ الدُّنخيا و ِ
نده حسن الخم ِ
آب * قُ خل أ َُؤنَبِهئُ ُكم
احْلَخرث ذَل َ
َ َه
ك َمتَاعُ خََ
اّللُ ع َ ُ ُ خ ُ َ
َو خَخ ُ َ َ َ َ َ
ِِب ٍري ِمن ذَلِ ُكم لِلَّ ِذين اتَّ َقوا ِعند رّبِِم جنَّات َِت ِري ِمن ََتتِها األَنخهار خالِ ِد ِ
اج ُّمطَ َّهَرةٌ
خ َ خ َ َه خ َ ٌ خ
خَ
َخ ه
ين ف َيها َوأ خَزَو ٌ
َُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اّللُ بَصريٌ بلخعبَاد» (آلعمران.)95-90:
َوِر خ
اّلل َو ه
ض َوا ٌن هم َن ه
و در حديث آمده است:

 «ولو أن البن آدم واديين من مال ألحب أن يكون معها ثالث» (ابنماجه ،بيتا ،ص ،0250حديث .)0371
بر اساس اين آيات و روايات ميتوان نتيجه گرفت:
الف .ثروتدوستي انسان حدودي ندارد؛ اين نتيجة مشابه فرض اشباعناپذير بودن
مطلوبيت است.
ب .ايمان به ثواب آخرت عشق و عالقه انسان را به ثروت دنيا کاهش ميدهد.
درواقع ،نگرش اسالم به مسائل اقتصادي را ميتوان از آيات  90و  95آلعمران
نتيجه گرفت .اين آيات ضمن توجه به رفتار طبيعي اقتصادي انسانها درعينحال ،دايرة
انتخاب آنها را گسترش ميدهد تا با حداکثرسازي مطلوبيت خود با توجه به اين دنيا و
جهان آخرت انتخاب عاقالنهتري را انجام دهند.

گزارة  :2رعايت موازين شريعت اسالم باعث قوام و پايداري اقتصاد ميشود ،اما عدم
رعايت اين موازين بهويژه چنانچه منشأ درآمد از راههاي صحيح و تعريفشده
«حق» نباشد ،که بهاصطالح به آن «اکل مال به باطل» گفته ميشود ،باعث نابودي
و هالکت جوامع ميشود.
ِ
َنف ُقواخ ِِف سبِ ِيل ِ
 «وأ َِّهلُ َك ِة( »...بقره)915:؛
اّلل َوالَ تُ خل ُقواخ ِِبَيخدي ُك خم إِ ََل الت خ
َ ه
َ
در راه خدا انفاق کنيد و با دست خود ،خود را به هالکت نياندازيد.

 « ...الَ ََتخ ُكلُواخ أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِبلخب ِاط ِل إَِّال أَن تَ ُكو َن ِِتَ َارةً َعن تَ َر ٍ
اض ِهمن ُك خم َوالَ تَ خقتُلُواخ
خ َ خ َخ خ َ
س ُك خم( »...نساء)31:؛
أَن ُف َ
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اموالتان را بين خود به باطل (ناحق) نخوريد؛ مگر اينکه رضايت طرفين را احراز
کرده باشيد و به جان يکديگر نيافتيد و همديگر را نکشيد.
امام علي(ع) :من لم يحسن االقتصاد اهلكه االسراف» (حکيمي و ديگران،9207 ،
ج ،2ص)12؛
آن کس که حد ميانه و اقتصاد را رعايت نکند ،زيادهروي او را تباه ميسازد.
 امام علي(ع)« :لن يهلک من اقتصد» (حکيمي و ديگران ،9207 ،ج ،0ص)351؛هرکس اقتصاد و اعتدال را رعايت کند ،به هالکت نميافتد.

95

گزارة  :0اجراي عدالت در جامعه به بينيازي و رفع فقر منتهي ميشود و سطح
قيمتها را متعادل ميسازد.
 امام موسي کاظم(ع) :لو عُدل في الناس ال ستغنوا (کليني ،9205 ،ج ،3ص)015؛اگر ميان مردم به عدالت رفتار شود ،بينياز ميشوند.
 پيامبر اسالم(ص) :عالمة رضي اهلل في خلقه عدل سلطانهم ورخص اسعارهم،وعالمة غضب اهلل عن خلقه جور سلطانم وغالء اسعارهم (طوسي ،9205 ،ج ،8ص،957
روايت )844؛
عالمت رضايت خداوند از مردم اجراي عدل توسط سلطان و پايين بودن قيمتها
و عالمت خشم خدا از مردم ،ظلم سلطان و باال رفتن قيمتهاست.
بديهي است در شرايط امروز ما ميتوان به جاي «سلطان» ،دولت و سياستهاي
آن را جايگزين کرد که اگر اين سياستها مبتني بر عدالت باشد ،قيمتها تعادلي و در
سطح پايين خواهند بود؛ اما چنانچه دولت و سياستهاي آن از عدالت دور شوند و
ظالمانه باشند ،سطح قيمتها باال خواهد رفت.
 .4-4ن جهگ ري وم

همانطوريکه مالحظه ميشود ،روابط يادشده بخشي از گزارههاي بنيادي اقتصاد
اسالمي را تشکيل ميدهد؛ اين روابط جنبة اثباتي و توصيفي دارد؛ با اين تفاوت که در
اين روابط بهطور عمده تأثيرگذاري متغيرهاي ارزشي و معنوي بر رفتارها و
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تصميمگيريهاي اقتصادي مورد تأکيد واقع ميشود .اين روابط بخش اصلي بدنة اقتصاد
اسالمي را تشکيل ميدهند .با جمعبندي و استقصاي اينگونه روابط اثباتي شناخت
نظام تحليلي اقتصاد اسالمي ميسر ميشود .عالوه بر اين ،اين نظام تحليلي امکان بررسي
و تحليل و تفسير پديدههاي جهان امروز از قبيل بيکاري و فقر را بهخوبي فراهم
ميسازد و ابزار مناسبي را براي استنباط حکم و سياستگذاري مناسب در اختيار
کارشناسان اسالمي قرار ميدهد.
دقت و تأمل کارشناس اقتصاد اسالمي در اينگونه روابط تحليلي تشابه گزارههاي
اثباتي اقتصاد اسالمي با گزارههاي مشابه آن در اقتصاد متعارف را نشان ميدهد؛ براي
مثال ،الگوي رقابت کامل الگويي است که در آن اوالً ،شرايط عدالت اجتماعي به عنوان
شرايط اوليه مطرح است .از جمله اين شرايط ميتوان به منزلت يکسان افراد جامعه و
اطالعات متقارن و فرصتهاي برابر اشاره کرد؛ ثانياً ،در چارچوب شرايط رقابت کامل
و تصميمگيري آزادانه افراد در اين شرايط رضايتمندي مصرفکنندگان و توليدکنندگان
به حداکثر مقدار خود ميرسد .اين رضايت حداکثر را ميتوان به عنوان متغير
جايگزين

90

از رضايت خداوند تلقي کرد .درواقع ،اين تفسير از شرايط بازار
98

با ممنوعيت تلقي رکبان در بازار اسالمي و ممنوعيت تعيين قيمت توسط حاکم
اسالمي هماهنگي دارد .پيامبر گرامي اسالم(ص) در برابر کساني که تقاضاي تعيين
قيمت در بازار ميکردند ،فرمودند« :قيمتها را خداوند تعيين ميکند»؛ درواقع ،تعيين
قيمت در شرايط بازاري ميتواند يکي از سنن الهي تلقي شود (رك .عيوضلو،9275 ،
صص .)399-341امري که توضيح آن در شرايط آن روز تمدن اسالمي ممکن نبود.
 .1ب ن

نگ

ف

ي

پيشتر اشاره شد علم اقتصاد علمي است که به بررسي رفتار اقتصادي انسانها ميپردازد.
اما بايد توجه داشته باشيم که رفتار هريک از انسانها وابسته به نوع نگرش آنها به
جهان هستي و همچنين ،ارزشهاي مورد قبول آنهاست.
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رفتار انسان مسلمان نيز بنا به تعريف بر اساس جهانبيني توحيدي و شريعت
اسالم شکل ميگيرد .بر اين مبنا هرگونه تحليل رفتاري در جامعة اسالمي نميتواند از
اين چارچوب فکري و ارزشي ريشه نگرفته باشد.
مهمترين مباني انگيزشي که رفتار اقتصادي در اقتصاد اسالمي را تحت تأثير قرار
ميدهد ،عبارتاند از:
 .0-1ظل

ن

ک ت بر و

بو

ازآنجاکه اصل مالکيت ،چه حقيقي و چه اعتباري ،از آن خداست ،اموال و ثروتها نيز
اوالً ،در مالکيت حقيقي خداوند قرار دارند؛
در اين زمينه به دو دليل زير اکتفا ميشود:

آَت ُك خم( »...نور)22:؛
وهم ِهمن َّم ِال َّ
اّللِ الَّ ِذي َ
«َ ...وآتُ ُ

و از مال خدا که به شما داده است ،به آنان بدهيد.

امام صادق(ع) « ...المال مال اهلل» (عياشي ،9274 ،ج ،3ص.)92
ثانياً ،اموال و ثروتها بهصورت اماني در اختيار انسانها قرار گرفته است تا در
مسيري که خداوند تعيين کرده است ،استفاده شود؛ اين مطلب در ادامة حديث قبلي
آمده است که بهصورت کامل نقل ميگردد:
 امام صادق(ع) ...« :فيما رواه ابان بن ثغلب :اتري اهلل اعطي من أعطي كرامته عليهومنع من منع من هوان به عليه؟ ولكن المال مال اهلل يضعه عند الرجل ودائع( »...عياشي،
 ،9274ج ،3ص)92؛
از طريق ابان بن ثغلب از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود :ثروت را
خداوند به عنوان امتياز و کرامتي بنا بر آنچه گفته شد ،انسانها در چارچوب ويژهاي
حق تصرف در اموال را دارند .بيان جزئيات اين چارچوب در اينجا ضرورت ندارد.
 .1-1ضر

تب ت

آد

ه ي حق عد

ازآنجاکه نظام آفرينش بر مبناي حق و عدل بنيان نهاده شده است ،الزاماً هرگونه افعال و
رفتار فرد مؤمن نيز الزم ميآيد از معيارهاي حق و عدل پيروي کند .بدينگونه است که
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ضرورت تبعيت از نظام تشريعي اسالم که ريشه در روابط اثباتي مربوط به جهانبيني
توحيدي (اصول تکويني) دارد ،براي مؤمن و فرد معتقد به نظام تکوين معلوم ميشود.
اين شناخت او را ملزم ميسازد تا رفتار عملي خود را با اين نظام هماهنگ سازد؛ زيرا
اين فرد رستگاري و تعالي خود را در تبعيت از اين نظام ميداند .لذا سعي اصلي او بر
اين است که از درآمدهاي حرام دوري کند.
معيارهاي حق و عدل بر مبناي تبعيت از نظام تکويني و تشريعي اسالمي در
مباحث تخصصي اقتصاد اسالمي قابل تعريف است که مجال ديگري ميطلبد؛ در اينجا
فقط به اين نکته اشاره ميشود که يکي از مهمترين اصول تشريعي اسالم «اصل حرمت
أکل مال به باطل» است که بر اساس آن هرگونه درآمدي که ريشة قابل اثبات و موجهي
نداشته باشد ،باطل محسوب ميشود و تداوم چنين درآمدهايي در جامعه به انحطاط و
فروپاشي اين جوامع منجر ميشود؛ عالوه بر اين ،چنانچه عملکرد افراد جامعه سبک
شمرده شود و پاداش آنان در حد ارزش افزوده و کارکرد واقعي آنان يقيني نشود ،به

فساد در زمين منجر ميشود ( ...والَ تَبخسواخ النَّاس أَ خشياءهم والَ تَعث واخ ِِف األَر ِ ِ ِ
ين
خ
َ َ ُ خ َ خَخ
ض ُم خفسد َ
َ خَُ
(هود.))75:

.1-1

ت توأم «فر » «ج ه»

بر اساس جهانبيني اسالمي ،که پيشتر اشاره شد ،آفرينش انسان و جهان هدفدار بوده
است و انسانها در مسير کمال در معرض ابتالء و آزمايش قرار ميگيرند و ارزش آنها
در حد به فعليت رساندن قواي نهفتهشان است و موظفاند در جهت خداگونه شدن
قدم بردارند و صفات الهي را در زمين گسترش دهند .به اين دليل مسئوليت دارند تا
آنچه را خدا خواسته است ،در زمين اجرا کنند .اين فرآيند به اين معناست که بر اساس
اين نگرش ،فرد و جامعه هر دو اصالت دارند و هدف جامعه برآيندي از خواستههاي
افراد نيست بلکه انسانهايي که اسالم را پذيرفتهاند ،در برابر تحقق هدفهاي اقتصادي
اسالم مسئوليت دارند؛ براي مثال ،نميتوان در جامعة اسالمي در برابر تفاوت فاحش
فقير و غني بيتفاوت بود و صرف ًا به تحقق خواستههاي فردي بسنده کرد .بر اين مبنا در
تبيين رفتار مطلوب مسلمانان بايد گفت :آنان تنها به حداکثرسازي ثروت ،درآمد و
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فراغت خود نميانديشند بلکه عالوه بر اين سطح مطلوبيت و رفاه گروههاي ديگري از
جامعه نيز در توابع مطلوبيت و رفاه آنان مستقيماً تأثير دارند؛ به عبارت دقيقتر ،توابع
مطلوبيت براي مسلمان ايدهآل بهصورت متقاطع است؛ نه جدا از هم و مستقل.
 .4-1تأث رگذ ي

شه

عو ل خ

نکتة مهم در تحليلهاي متعارف اقتصادي آن است که در اين تحليلها عمدتاً فرض
اساسي اين است که هيچ ارزش از پيشتعيينشدهاي وجود ندارد .بديهي است در مبناي
جهانبيني اومانيستي افراد بهطور مستقل و بدون توجه به چارچوب ارزشي برونزا
تصميم ميگيرند .با توجه به اين بحث جهانبيني اومانيستي کامالً با تفکر ناميناليستي و
مفاهيم اختراعي زاييدة ذهن انسانهاي مستقل هماهنگ است؛ اما برعکس ،بر اساس
جهانبيني اسالمي انسانهاي مسلمان از ابتدا خود را با چارچوب ارزشي شريعت اسالم
و بهويژه دستورات و تعاليم قرآن هماهنگ ميسازند .اين نوع مراقبت و نظارت
بهصورت درونزا در رفتارهاي انسانهاي مسلمان تأثير ميگذارد و رفتارهاي آنان را
تغيير ميدهد و تکامل ميبخشد.
ج عبندي

اقتصاد اسالمي همانند علوم متعارف بر پاية سه رکن اساسي آن و نتيجهگيري امکان
انسجام علمي و گسترش دارد؛ بر اين مبنا ،تحقيقات و پژوهشهايي که با ارکان و
چارچوب نهادي اين رشتة علمي سازگاري داشته باشند ،زمينهساز گسترش و تعميق
اين رشته خواهند بود .بخش عمدهاي از ابعاد اقتصاد اسالمي جنبة شناختي و اثباتي
دارد و در چارچوب موازين ثابت آفرينش و نظام تکويني امکان دستيابي به روابط
اثباتي (رکن سوم) اقتصاد اسالمي وجود دارد و همين روابط به کمک دو رکن اول آن
ميتواند به عنوان مبناي استنباط و استنتاج در اين حوزه فکري استفاده شود.
بهاينترتيب ،اين چارچوب نهادي و ارکان مورد بحث زمينة الزم را براي تعميم
نظريههاي اقتصاد اسالمي در خصوص مسائل امروز جامعه ما را نيز فراهم ميسازند.
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ته
 .9اصطالح «هستة سخخت يخا هسختة مقخاوم» ) (hard coreاولخينبخار توسخط ايمخره الکخاتوش
) (Imre Lakatosمطرح شده است .منظور او از هستة مقاوم يک برنامخة پژوهشخي ،فخروض
پايه يا فرضيههاي اساسي نهفته در آن برنامة پژوهشي است که نبايد در معخرض ابطخال قخرار
گيرد .اين فروض راهبرد سلبي يک برنامه تلقي ميشود که بخر اسخاس قاعخدة روششخناختي
الکاتوشي نبايد در طول پيش روي برنامه ابطال يخا اصخالح شخود (رك .گخالس و جانسخون،
.)9282
 .3در تنظيم ارکان سهگانه عالوه بر نظرية سيلبربرگ از منبخع زيخر اسختفاده شخده اسخت :انخس
الزرقاء9094 ،ق ،مجلد ،3صص.94-8

3. positive
4. normative
 .5البته ،همة شرايط وقوع يک رفتار يا پديده ،ارزشي و اخالقي نيستند ،اما آنچه در تحليلهاي
اقتصاد اسخالمي مخورد تأکيخد اسخت ،تأثيرگخذاري عوامخل اخالقخي و ارزشخي و معنخوي بخر
شکلگيري رفتار و پديدههاست (براي بررسي بيشتر اين مبحث به جزوههاي اقتصاد اسالمي
 9و  3نويسنده که در دانشکدههاي اقتصاد دانشگاه تهران و امام صادق(ع) تدريس ميشخود،
مراجعه شود).
 .0خالقيت ،ربوبيت و مالکيت مطلق خداوند بر جهان آفرينش و هدفداري آفرينش و....
 .8البته ،بخش تغييرپذير اقتصاد اسالمي که مرحوم شهيد صدر از آن به «منطقةالفراغ» ياد کرده،
بحث ديگري است که حوزة اختيار در نظام تصميمگيري اقتصاد اسالمي را نشان ميدهد که
به بحث مستقل ديگري نياز دارد.

8. positive statements
9. normative statements
 .94فکر اصلي نويسندة مقاله در اين خصوص بر اساس درسهاي آيخات اقتصخادي قخرآن کخه
توسط حضرت آيتاهلل مهدوي کني طي سالهاي  9201-9207در دانشگاه امخام صخادق(ع)
ارائه شده ،شکل گرفته و تکامل يافته است .به تعبير ايشان اصول تکويني محدودکنندة اصول
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تشريعي است و اصول تشريعي يا حقوقي مبتني بر اصول فلسفي و تکويني است و از آنهخا
برداشت ميشود؛ ليکن برخالف آن اصول اعتباري و قخراردادي اسخت (رك .مهخدوي کنخي،
 ،9281ص.)974
 .99بر اساس متافيزيک علوم طبيعي که بعد از عصر نوزايي (رنسانس) در غرب شخکل گرفتخه
است ،تفکر دئيستي (در برابر تئيسم) ،تفکر اومانيسم ،مکتخب طبيعخيگرايخي ) (naturalismو
تفکر ناميناليسم رواج يافتند که نتيجة نهايي آن افول تأثيرگذاري خداوند از ربوبيت به خخالق
اتمها و دادن نقش معمار بازنشسته به خداوند و اصالت قوانين طبيعخي و همچنخين ،اصخالت
ذهن و خواسته انسان بود که اثر آن در تفکر اقتصادي اصالت دادن به فرد و خواستههخاي او
در چارچوب نظام بازار بوده است (براي مطالعه بيشتر رك .عيوضلو.)9270 ،
 .93در اين زمينه و دربارة بعضي از موضوعات مورد بحث در اين قسمت رك .رجايي.9273 ،
 .92در اين زمينه ميتوان به اين آيات و احاديث استناد کرد« :وأنفقوا ممخا جعلکخم مسختخلفين
فيه( »...حديد)8:؛ از آنچه شما را در آن وارث گذشتگان گردانيد ،در راه خدا انفاق کنيد؛ امام
علي(ع)« :المال عارية»؛ يعني مال عاريه و امانت است؛ امام صادق(ع)« :المال مخال اهلل جعلخه
ودائع عند خلقه»؛ مال از آن خداست و خداوند آن را بهصورت امانخت و وديعخه در اختيخار
بندگانش قرار داده است؛ رك .حکيمي و ديگران ،9207 ،ج ،2صص.71-78
 .90چارچوب نهادي ديگري توسط دکتر نجاتاهلل صديقي پيشنهاد شده اسخت (رك .صخديقي،
 ،9270صص.)23-29

 .95توضيح اين نكته الزم است كته منظتو از «اااااا» د استمم بت توجته بته معنت
لغو صيغهه «ااا» و «اااااا» ،بي نگر قصد توأم ب توجته و غبت بيشتتر
به طرف هدف اس و «مقتصد» كسي اس كه ب ميل و غب اه مي نه ا انتخ ب كند؛
ك .عيوضلو ،8338 ،صص.34-38

86. proxy
 .98لزوم تقارن اطالعاتي ميان خريداران و فروشندگان.
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ک بن ه
القرآن الكريم.
ابنماجه ،محمد بن يزيد (بيتا) ،سنن ابنماجه ،تحقيق محمدفؤاد عبدالباقي ،بيروت :دار الفكر.

انسالزرقاء ،محمد (4141ق)« ،تحقيق اسالمية علم االقتصاد :المفهووم و المونه » ،مجلوة جامعوة
الملک عبدالعزيز ،مجلد4991 ،2م.
تميمي ،نعمان بن محمد (4831ق) ،دعائم االسالم ،مصر :دار المعارف ،چاپ دوم.
حر عاملي ،محمد بن حسن (4118ق) ،وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة ،تهوران :مكتبوة
االسالمية ،چاپ ششم.
حكيمي ،محمدرضا و ديگران (4833ش) ،الحياة ،تهران ،مكتب نشر الثقافة االسالمية.
خويي ،سيد ابوالقاسم (4834ش) ،مصباح الفقاهه ،قم :وجداني ،چاپ اول.
دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ( ،)4834مباني اجمالي اقتصاد اسالمي ،تهران :سمت.
رجايي ،سيد محمدكاظم ( ،)4832معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن ،مركز انتشوارات مؤسسوه
آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
سجادي ،سيد جعفر ( ،)4832فرهنگ معارف اسالمي ،ج ،8شركت مؤلفان و مترجمان ايران.
شهيدي ،سيد جعفر ( ،)4832ترجمه نه البالغه ،انتشارات و آموزش انقالب اسالمي ،چاپ چهارم.

صدر ،سيد كاظم (« ،)4839ارتباطات متقابل علم اقتصواد بوا مكتوب اسوالم» ،فصولنامه پژوهشوي
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