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توان یکه م يبندن دستهيتریدگاه من، کلياز د. است یات موجود اقتصاد اسالميادب ینقد و بررسن گفتار يهدف از ا

 ن است:يچن ادم دانجا یراجع به اقتصاد اسالم

 اقتصاد اسالمی به معناي تحليل کارشناسی .1

 یفقه ليتحل يمعنا به یاقتصاد اسالم .2

ن دو يدر ا .رديگیه قرار من دو دستياز ا یکيل ياست ذانجام شده  یات اقتصاد اسالميدر حوزه ادبآنچه تاکنون 

نها مشخص يا يرابطه یستيگيرند و باقرار می علم در مقابل هم /احکام  و عقل، /تخصص، وحی  /کرد، همواره فقاهت يرو

 شود.

 

رند و سپس ياسالم را از مکتب بگ يو خطوط نظام اقتصاد یدارند که اهداف کل یسع یات اقتصاد اسالميادب اولدسته 

، قواعد یاحکام فقه يقات، از فقه به جاين تحقيدر ا به عنوان مثال آن اهداف را محقق سازند. یمناسب يهايبا ارائه تئور

ن يکنند. ایحرکت م ین قواعد کليکنند و براساس این و ...( را استخراج مي)مانند قاعده الضرر، حفظ مصلحت مسلم یفقه

 یماً متکيستقم یفقهکرد يرو ن معنا کهي، بداست (یکرد فقهيدوم )رو کرديروتر از فيضع (بلحاظ استناد به اسالمکرد )يرو
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 یاصولن جا يحال آنکه در ا ؛رديگیقرار مرسد و احکام اصل یو به استنباط احکام م است بر نصوص اسالم )قرآن و سنت(

از  ،یاقتصاد اسالم یکل یدهن و ... را به عنوان اصول و جهتيصلحت مسلم، حفظ میاجتماع قسط، عدالتاقامه  لياز قب

به قواعد  یاحکام فقه کرديرو ني. در ااست کرد دوميروتر از ک درجه نازلي کردين رويان ي. بنابراميکنیخذ مأمکتب 

 گردد.یبه آن اضافه م یاقامه قسط و تحقق عدالت اجتماع لياز قب یاسالم مطلوبضوابط ن يهمچن وگردد یل ميتبد یفقه

هر  معتقدند که ،رابطه شرع و عقلرح با ط اند،شدهق يکمتر عمقات فوق يات که نسبت به تحقين ادبياز ا يگريبخش د

 زينها نيدر واقع ا چراکه اند،گرفتهن مطالب را از فقه يان محققان يگرچه او برعکس. پسندد یعقل هم مپسندد یآنچه شرع م

ند و ن ابزار توسط فقها نداريفاده اگاه استيبه جا يکار یول کنند،یگاه خودش از آن استفاده ميفقهاست که در جا يابزارها

ه ک یفقه ابزارن يبه عنوان نمونه اده است. يده است حتماً از نظر شرع هم پسندياز نظر عقل پسند يند اگر امريگویم صرفاً

 يااگر عقالً مفسده کنند کهیاستفاده من ياز آن چنو  رند،يگیرا م« دارد ياحرمت است حتماً مفسده يک امرياگر حکم »

حاً يتلوکشف آنها با  ،است یعقل يکشف مصالح و مفاسد امر م است، و از آنجا کهاشرع حر نظراز م ضرورتاً يرا کشف کن

وجود داشته، خداوند آن را  يامفسده هر ن است که چونياکرد ين رويجه اينتم. يرسیم)وجوب و حرمت(  یبه حکم شرع

گر يدم و يوبرجلو م يتوانیمن اساس يا بر است، پس داشته، خداوند آن را حالل کردهوجود  یهر مصلحتحرام کرده است و 

 راياست، زنگهبان  يشورال ياز قب یفقه ینظارت ينهادها از بهيکرد عدم نين روياز دالالت ا یکي .مينداشته باشبه فقه  يکار

 .ميکنیو قانون در جامعه اجرا مقاعده به عنوان و م يکنیرا کشف من است يبه نفع مسلمکه  يرواما عقالً م

 هستند. یدرجات مختلف يدارا، اندمدون شده یکه به نام اقتصاد اسالم یاتيادبدسته از  نيکه ا شودیمالحظه م نيبنابرا

 کنندیاکتفا م و ... ن، حفظ مصالح اسالمي، حفظ مصالح مسلمیقسط، عدالت اجتماع لياز قب یبه اصول کل از محققان یبرخ

ن ياهم به و ... را  الحرج والضرر مثل  یو چند قاعده فقه رفته، جلوتر ندهست يتريقو یل فقهيتحل يداراکه  گريد یبرخو 

 یاگر موضوع هستند:مصالح و مفاسد  گرفتننظردر یمدع تر رفته وشيز پين نيگر از ايد یو گروه ،کنندیاضافه م اصول

 پسندد.ین ضرر داشت، خدا هم آن را نميمسلمجامعه  يبرا

 :ث هدف آنهاستيات وجود دارد، از حين دسته از ادبيقات موجود در ايتحق يکه برا يگريد يبندميتقس
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ن هستند که چگونه از قرآن برداشت يو صرفاً ناظر بر ا ستينظام ن يارائه الگو انقات هدفشيتحقن ياز ا یگروه 

اللت کالم و دکالم خدا  درک یدر پصرفاً ست و ين نيامور مسلم يک مدل برايم يتنظ قاتين تحقيهدف ا 1.ميکن

 .هستندمعصوم 

  

 یچهارچوب کلدارند بر اساس  یشان سعيا. هستند ت نظاميريمد يالگوافتن ي گر از محققان بدنباليد یبرخاما  

و عمدتاً  ین پاکستانياز متفکر ياريبس .ديم کنيرا تنظنظام ت يريمد نيو مصالح مسلم یقسط و عدالت اجتماع

 کنند. یشروع م یحاکم بر نظام اقتصاد اسالم یرا با ارائه اصول کل یاهل تسنن، اقتصاد اسالم محققان

 

2 

بر  ینظام مبتن یتيريمد يک الگويدر ارائه  یسع، یکرد کارشناسيبا رو یاز محققان اقتصاد اسالم ین گروهيبنابرا

 : استوارد  کردين رويابه  یاساسدو اشکال من  دگاهياز ددارند.  یو اصول موضوعه اسالم یکل يهاچارچوب

Axioms

 یهيصورت بده علم ب کيدر که است  یاصول»ت است، يات حائز اهمياضيمنظور از اصول موضوعه که خصوصاً در ر

انسان  یعني) Rationality بودن يیعقال ،يدارهيدر اقتصاد سرما به عنوان مثال، .«شودینماثبات در آن علم و  شدهرفته يپذ

مربوط است و در علم  یشناسانسان به علمآن  يیچراکه ، ک اصل موضوعه استيش است( يحداکثر کردن منافع خو یدر پ

 گردد.یبرم یآن به معارف اسالم يیچرا است کهک اصل موضوعه ي یدر اقتصاد اسالم اقامه قسط. شودیاقتصاد اثبات نم

 دو خصلت داشته باشند:  یستيتعداد اين اصول موضوعه است که با ت استينجا حائز اهميآنچه در ا

 « سازگاري» .1

 بودن یو کاف« مستقل بودن» .2

-ا از هم مستقليآ و ر،يخا يدارند  يو سازگار یا با هم هماهنگيآ ،اندا ناقصي هستندکامل جامع و موضوعه اصول ا يآ

اصل موضوعه مشخص بنا شده است که با کنار نهادن  15به عنوان نمونه هندسه اقليدسی براساس . هستند رمستقليا غياند 

                                                 
 مراجعه نماييد. برداشت از قرآنزمينه اهلل خزعلي در حث آيتابما يتحقيقات دکتر شريعتي در امر برداشت از قرآن  . به عنوان نمونه به 1

2 . axiomatic approach 
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ن اصول موضوعه همه با هم سازگارند و در عين حال همه از همديگر يشود. اک از آنها هندسه اقليدسی متزلزل میيهر

اند. مستقل هر کدام براي خود يک اصل موضوعه ستند ويهم نديگر کيهم نيستند و تابع  مشمولو شامل اصول . اندمستقل

هندسه اقليدسی اين بحث  موردسازگاري و مستقل و کافی بودن باشند. در  یژگيوهر دو  يدارا یستبايپس اصول موضوعه 

موجود همين اصول يا اضافه کرد  توان به آن يک اصلمیا يآاست؟ « کافی»در منطق رياضی مطرح است که آيا اصولش 

 یدسيهندسه اقلکه بحث کافی بودن اصول  ل بودين دليهمعلت اينکه هندسه اقليدسی به نااقليدسی تبديل شد به  ؟کافی است

 در منطق رياضی به اثبات نرسيد.

 یاساس ینقصن يخود را از دست خواهد داد و اد، آن علم انسجام کن رييتغ یبه راحتک علم ياگر اصول موضوعه 

 .ميشویبست مواجه مبا بن خود ياستداللهاتاً در ينها نمود،اد يکم و ز اصول موضوعه را بتوان. اگر آن علم است يبرا

ها را از هين پاياندانيم اً يو ثان ميرا مشخص سازش يهاهيپاحدود و ثغور بدون آنکه م يک ساختمان را بسازيم يتوانیچگونه م

 یاگر ساختمان را طراح و شده باشد ین ساختمان طراحيبالً ان است که قيا هان پرسشيپاسخ به اه م. الزمياکجا آورده

د يم، حتماً بايريبنا درنظر بگ يهاهين اصول را به عنوان پاين اگر ايبنابرا .خواهد بود یمبتنه يچند پابر ست که يم معلوم نينکن

حدود و ثغور و است شده  یکه قبالً طراح ميکنیمالحظه م، يدارهيسرماظام نمراجعه به با  .مياز بنا در ذهن داشته باش یطرح

  ن است.يقاً معلوم و معيدق و قلمرو آن

 یدر اقتصاد اسالم یمحققهر و ، نموداد يکم و زرا  آناصول از  یکي یبه راحت بتواناگر ز ين یدر اقتصاد اسالمن يبنابرا

يک  بر اساسن اصول موضوعه يد ايبا ست.آن ا کينشان دهنده ضعف متدولوژ یاز نظر علم، را ارائه دهد يزياصول متما

اصول موضوعه مشورتی  یا حتيمحققان و  یق شخصي، و اگر حاصل سالضابطه علمی و حاصل يک دستگاه تحليلی باشد

اصول د که از بعد رياضی ثابت کرار مشکل است که بتوان يبس است. یضعف علم يکرد داراين رويصورت انيباشد، در ا

ارائه شده است )اصول عدالت، احسان،  یکه توسط محققان اقتصاد اسالم یفعلل واصمحدود به  یموضوعه اقتصاد اسالم

 اند و يا با هم سازگارند؟مستقل اصول از همن يا ايآ کهاينو ، باشدیم، و ...( ینوعدوست

ک نظام يم و ييرا استخراج نما یوش مدلز اين راگر ما ان است که يشود اینجا مطرح ميکه در ا يتریسؤال اساس

آنچه که مربوط به خدا قت يدر حقمنسوب به اسالم نماييم؟ يا م يتوانیما شده رساخته و نظام مدلا يم، آين کنياقتصادي تدو

 م؟ ياشده «افتراء علی اهلل» قيدامصاز  یکيگرفتار م و ياکردهرا منسوب به خدا  نبوده است
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و يا حفظ مصلحت  ،یعدالت اجتماع ،مثل قسط یمين است که مفاهيا کرد وارد استيرون ياکه به  ینقطه ضعف دوم

حفظ مصالح مفهوم به عنوان نمونه  .دارد یر خاصيتفسف و يتعرم ين مفاهياز ا یهستند و هر کس یم کليمفاهمسلمين 

اقامه دارد.  خود را رين ستون و بنا تفسياز ا یست، هر کسيف شده نيطر و مقاومتش تعرکه ق استبنا  يبرا یستونمسلمين 

م يريبگرا  افراد يهاثروتاگر م؟ مثالً يد چه کنيما بادر جامعه برقرار شود  یعدالت اجتماعآنکه  يبرا؟ معناست چه بهقسط 

 يفضا يمساو يافراد مملکت مقدار همهبه  ا اگري ؟ميارا اجرا کرده یعدالت اجتماع ميم کنيتقس ين همه بصورت مساويو ب

از  ياري(، بسين و شورويچسابق ) یستيکمون يهانظامدر  ؟ميات کردهيعدالت اجتماعی را رعا ميدهاختصاص  یمسکون

ا ي دادندیماتاق به آنها  ،ک خانوادهيبه عنوان نمونه بر اساس تعداد نفرات . شدیف ميتعرنگونه يا یعدالت اجتماع يارهايمع

  .بودآنها  يبرا یق عدالت اجتماعياز مصاد یکين يا وکردند یم ميتقس يبه صورت مساواتاقها را 

ن يت را به مسئوليريو مد يريگن باشد که قدرت موضعيياز تب يدحد در آن يبا ياصول موضوعه در هر دستگاه فکر

 ل تفاسير خاص از اصول موضوعهي، بدلسميدر نظام مارکسنه به عنوان نمو. ندنچگونه عمل ک یستيند بانبدا نيمسئول تابدهد 

آنها را  که ي( وجود داشت، تا حدين و شوروي)چ یستيکمون ين کشورهايب یقينظر عماختالف ل عدالت اجتماعی،ياز قب

طرح شود به متفاوت م يهاک اصل موضوعه در نظاميکه  ینظر هنگامن اختالفيا .دادیمگر قرار يکديبا  یدر تقابل و دشمن

 در هر نظام یولرا داشتند،  یه عدالت اجتماعيسم داعياليو سوس يدارهيبه عنوان نمونه هر دو نظام سرما رسد.یت خود مينها

ن يل تأمي، از قبيدارهيدر نظام سرماهاي اقتصادي ند. بعضی سياستردکعدالت اجتماعی را به نحو خاصی تفسير می

د گويچگاه نمیيه يدارهينظام سرما. رديگیصورت متحت عنوان عدالت اجتماعی  ران و ...مه کارگيبتعاونی، و  ،یاجتماع

داند. در حالی که مارکس را عين عدالت اجتماعی می خود هايبرنامه بلکه استظلم و استثمار  يريزي برابرنامه که هدفش

دانند، مارکسيسم تعاونی را عين استثمار رگر میدانست. در غرب تعاونی را کمک به کارا عين استثمار میها برنامهاين 

جلوگيري از  رادر حالی که در شوروي اين کار  دانستند،یمعين عدالت اجتماعی تثبيت دستمزدها را داند. در انگلستان می

رد را در حالتی استثمار واقعی همين است که فمعتقد بودند که و  کردندیم یتلقاستثمار  در واکنش بهجامعه  و انقالب انفجار

د و موازين نشوکارگران استثمار می ان معتقد بودند که در شرق يغربمقابل،  که نظام استثماري حفظ شود. در مينگه دار

، ندتحقق عدالت اجتماعی هستبه دنبال نظام پس هر دو عين خيانت و استثمار است. سم يشود و نظام کمونانسانی رعايت نمی

اجراي  ينه الگو شودیم یتلقديگر الگوي تحقق استثمار  نظامي تحقق عدالت اجتماعی در ابر اماما الگو و تفسير يک نظ
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 ینيمتون دقسط در  ۀعدالت اجتماعی و اقام قيمصاداقتصاد اسالمی هم مطرح است.  نظام ها براياين بحث بعطبالعدالت. 

بکند و مبسوط مصاديق عدالت اجتماعی را معين  که به طور)ع( نيمعصومقرآن و از  یکالمتوان یتعريف نشده است و نم

در  ات زمان و مکانيمقتضبه علت تغيير دائمی  ن اصوليا مصاديق از آنجا که اساساً افت.ي بکندر آن يداللت بر معنی و تفس

 خالف عقل است. ين کاريتعريف، مصاديق عدالت را مشخص کند و چنتواند به عنوان شارع نمی ،حال عوض شدن هستند

درنظر اسالم اصول موضوعه به عنوان  را یاگر قسط و عدالت اجتماعهمچنان وجود دارد که  ین سؤال اساسين ايبنابرا

به عنوان مثال  ؟نمودمشخص  ين موضوعات کلی را چگونه می توانمصاديق ا ؟ميکنر يتفسد چگونه يآنگاه آن را با، ميريبگ

هاي تر است؟ در اقتصادسنجی در مدلر دارد، کداميک به عدالت نزديکايپولی که بانک مرکزي در اخت يهان سياستياز ب

عادالنه  يتر است؟ معيارمان براوها به عدالت نزديکيشود کدام يک از اين سناریمختلف مطرح م يسازي که سناريوهاشبيه

از عدالت  یمصداق ست؟ به عنوان نمونه مصاديق خدمت به مستضعفين و محرومين که خود به عنوان معيار ويبودن چ

 ست؟ي)ره( مطرح شده است چینيتوسط امام خم یاجتماع

ز ينو قسط  یعدالت اجتماعل ياز قب یاصول کلر يتفستعريف و ن است که خود يکرد ايک روين سؤال يدر پاسخ به ا

شه ياست و ر یيو مبنا يديکل یبحث نوع برداشت از قرآن و سنتگردد. یکتاب و سنت برمما  از  برداشتنوع درک و ه ب

 م پرداخت. ين بحث خواهيبعد به ا در قسمت. گرددیها به آن برمن بحثيهمه ا

-استيس يفکر يالگوا اقامه قسط در جامعه به ير از عدالت يتفسن است که يدهد ایاما آنچه اغلب در عمل رخ م

 یمدل ذهناز ت يگزار به تبعاستيفرد س نجايدر اد. ندانخاص را عين عدالت می یو يک تنظيمات اجتماعگردد یبرم گزاران

-یعرضه م ین اصول اسالمياز ا يريتفس باشد( اخذ شده یا غربي ی)شرقیراسالميغ يفکر يخود که ممکن است از الگو

به عنوان . دينمایدانند را به عنوان مصداق عدالت مطرح میم یا غرب مصداق عدالت اجتماعيو آنچه را که در شرق  دينما

فعال غرب به خاطر  يرشد اقتصاد استدالل کند کهکه ذهنيتش از فرهنگ غرب يا شرق متأثر است  ين است فردممکمثال 

-کار را خانه يروياز ن یمين است که نيبه خاطر ا یاسالم يکشورها ضعفاست و  زنان یعني، از جامعه یميعظ يروينبودن 

در را اسالم  درمصاديق عدالت اجتماعی  از یکي، یاه غربدگين ديت از ايممکن است به تبع ين فرديچن. ن کرده استينش

ذهنيت جامعه را  ین استدالالتيو با چن ها بايد در صحنه اجتماعی فعال شوند و در اقتصاد مملکت سهيم شوندبيند که زنباين 

 يهاهينظردر  گر،يد يبرد که عدالت اجتماعی مترادف با مشارکت بيشتر زنان در صحنه اجتماع است. از سویبه اين سمت م

-یجاب ميان يمسلم مصلحتن استدالل که يسپس با ا د فعال شود.ياست و با رشد یاساس کار شرط يروي، نيرشد اقتصاد
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ن يادر عرصه اقتصاد فعال شوند.  یستيز بايزنان ن که  دريگیمجه ينت دنشو يقو يلحاظ اقتصاده ب یاسالم يکند که کشورها

 است و گرفته یغرب يهامدل ق آن را ازيمصاد یگرفته است ولاسالم  را ازن يظ مصالح مسلمو حفعدالت بحث قسط و  فرد

م امور يتنظ از موارد یکياجتماعی زنان را به عنوان  -ب مشارکت اقتصاديين ترتيبدو  داده استق يتطب هاآن باخود را 

 د.ينمایمطرح من يمسلم

قشان روشن ياند و مصادیکل یميفاهن اصول، مين است که ايست اکرد وارد اين نوع رويکه به ا ین اشکاليدومپس 

 ، و ...آن رشد کردهبستر که فرد در  یفرد، فرهنگ ینيشيپها و ادراکات قه فرد، دانستهيق به سليمصاد نين اييتع یگاهست. ين

 گردد.یبرم

قلمرو  یستيک نمود، بايگر تفکيکديرا از  هت و تخصصافقکه مسئله نيعالوه بر ا یستيبااسالمی  بنابراين در اقتصاد

از ما که  رسدبه نظر مینزديک است.  اريقبل بسبه تفکيک  کين تفکيک نمود که البته ايز از هم تفکيرا نوحی و عقل 

ن ييله عقل تعيق آن را بوسيمصاد یم وليريگیما رمثل عدالت اجتماعی، قسط، حفظ مصالح مسلمين و... اصول کلی  ،وحی

ن ييو تع استفه فقيه صرفاً استخراج حکم موضوع يوظ. ن مورد شرع سکوت کرده استيشود که در ای، چون گفته مميکنیم

 بهبحث جايگاه عقل  بيترتنيبد. (تبيين کرده باشدرا يقی که خود شارع آن  مصاد )بجز مصاديق موضوع کار فقيه نيست

 . ابديمی ياديزت ياهمهاي اصلی اقتصاد اسالمی يکی از ستونعنوان 

تشخيص دهند، عقل را و ... مصالح مسلمين  و یق عدالت اجتماعيمصاد یستيباعقالء و متخصصين که اگر گفته شود 

ن يالء و متخصصجزء عق یشود که چه کسانین سؤال مطرح مياکنون ا .تخصصيعنی  نجايبه چه معناست؟ عقل در ا در اينجا

شود يا خير؟ جزء عقالء محسوب می يدارهيک اقتصاددان سرمايا يآاند؟ اين تخصص را از کجا آوردهشوند و یمحسوب م

د اسالم است؟ در يين کنند مورد تأيين اقتصاددانان گرد هم جمع شوند و مصاديق عدالت اجتماعی را تعياز ا ياو اگر عده

 يبراکسانی که ا يآواقعاً جزء عقالء و متخصصين نيستند؟ (  )در بلوک شرق یستياليسوسصاد کارشناسان اقتا يصورت آ نيا

 د؟بودنند، عاقل نردکرا اداره میکردند و آن یريزي مبرنامهسابق  يوسعت شوروکشوري به 
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ان يبت نظام يريبا هدف مداقتصاد اسالمی از شرع ج اصول موضوعه بر استخرا ین مبنيش از ايکه پ یدگاهيدر کنار د

ب اصول طرح شده ين ترتيرا از قانون اساسی بگيريم، و بد ین است که اصول کلی اقتصاد اسالميگر ايدگاه ديک ديشد، 

 عدم اصل ،همهل اصل تأمين مسکن براي همه، اصل اشتغال براي همه، اصل آموزش و پرورش براي ياز قب یدر قانون اساس

ن اصول قانون يند. البته اينمایطرح م یره را به عنوان اصول موضوعه اقتصاد اسالمياستثمار، اصل دادن وسايل کار به همه و غ

ن اگر از نظر عقلی بتوانيد به موازين خاص ديگري برسيم و عدم مغايرتشان را با اسالم ياساسی ممکن است کامل نباشد، بنابرا

 ن استيشان ان دسته از محققين و کارشناسان طرفدار قانون اساسی استدالليتوانيم اين اهداف را اضافه کنيم. اثابت کنيم، می

و ما همان اصول را به عنوان اصول  .است ین اسالميبنابراشناسان است و سی مصوب فقها و اسالمکه اصول قانون اسا

ه يبا فقها و حوزه ندارند و داع یکه ارتباط ارشناسان اقتصاد اسالمیکنيم. نوعاً محققان و کاخذ می یموضوعه اقتصاد اسالم

ريزي اقتصادي، اهداف را از قانون اساسی أخذ شان جهت برنامهيکنند. ایرا اتخاذ م يکردين رويندارند، چن یشناساسالم

 دهند.یخود را ارائه م يکنند و بر اساس آن مدل اقتصادیم

ق اصول موضوعه خود را از يترين استداللی است که ارائه شده است و مصادرسد در سير بحث، اين قويبه نظر می

قانون اساسی ارائه شده  يان و فقها شناساسالم ين اصول از سوين استدالل که ايدانند، با ایبودن مبرا م یو شرق یانتقاد غرب

 م:ير را وارد کنيز تم اشکااليتوانیاست، و صرفاً ماست. مقابله کردن با اين استدالل مشکل 

 تزاحم در تحقق اهداف .1

مثل کار براي همه، مسکن براي همه،  یاهداف يريزي براتزاحم وجود دارد. برنامه یبين تحقق اهداف قانون اساس

کار، عدم واردات،  يايجون شغل و ابزار توليد براي افراد يگان تا پايان دوره دبيرستان، تأمين بهداشت، تأميآموزش را

تزاحم منجر به جمعيت موجود با توجه به منابع محدود )حاصل از صادرات نفت و ...( بطور حتم  ياستقالل اقتصادي و ... برا

هايی ها بايد به بخشهمه بدهد، سرمايه يت را به اشتغال برايز اولويرشود. به عنوان نمونه اگر برنامهیبين تحقق اهداف م

ر خواهد يت نخواهد نمود. بنابراين تزاحم بين اهداف ناگزيهمگان کفا يه مسکن برايته يجه منابع براييی برود و در نتزيربنا

ها را ارائه حلدر بهترين شرايط  بهترين راه معموالًن موارد يکادر کارشناسی در ا .کندار پيچيده میيريزي را بسبود و برنامه

را از کانال قانون اساسی منسوب به اسالم  يزيرن برنامهيکنند. سپس ایسازي مبهينههاي رياضی با استفاده از روش دهند ومی

 دانند. یيد دستگاه حاکمه ميو مورد تأکنند یم
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  یر اسالميغ يهااصول مشترک با نظام  .2

سابق  ینيد يهاميست و در رژين اهداف منحصر به اسالم نيا ن است کهيشود اینجا مطرح ميکه در ا يگريد اشکال

ا اهداف بودجه يدا يدر زمان هوعمرانی سوم  ۀبه عنوان نمونه اهداف برنام .( دقيقاً همين اهداف وجود داشتی)نظام شاهنشاه

ها گنجانده شده است، مثل کار، مسکن براي همه، و تعاونی یدقيقاً همان مواردي است که در قانون اساسی فعلم يدر آن رژ

همانند  یک حکومت اسالمين در يقوان ظاهرن يقسط(. بنابرا ۀل کمک به محرومين و مستضعفين و اقاميقباز  يی)بجز تفاوتها

قانون است و نه ظاهر آن و  محتواين انتقاد ممکن است گفته شود که اصل، يدر پاسخ به ااست.  یراسالميک حکومت غي

اساسی اسالمی با اهداف نظام غيراسالمی صرفاً اشتراک لفظی دهد و نه باطن را. اهداف قانون قانون اساسی ظاهر را به شما می

 دارند، و داراي محتواي متفاوتی هستند. 

 یاصول قانون اساس ين محتواييتع .3

ن محتوا چيست؟ مثالً ياوالً اين محتوا چيست که بايد تغيير کند، و کيفيت ا شود کهین اشکال وارد ميا صورتنيدر ا

م آن را متعلق به اسالم و منسوب به خدا کنيم؟ مقتضيات يپر کنيم تا بتوان یستيچه محتوايی باهدف استقالل اقتصادي را با 

ز با همان مشکل فوق در تفسير قسط، ينجا نين در ايبنابراکند؟ ین هدف اقتضا ميتحقق ا يرا برا یزمانی چه الگوي اله

ريزي مورد استفاده در منابع اصلی برنامهز يمل ندر ع م بود.يعدالت اجتماعی و حفظ مصلحت مسلمين و ... مواجه خواه

 . نکرده است یکنند( تفاوتین مييقانون را تع يها )که در واقع محتوادانشگاه

 کارشناسان  یاسالم عدم دغدغه .4

ت ياز کارشناسان اقتصادي که از قانون اساسی حما ياريبس ن است کهيکرد وارد است اين رويکه به ا يگرياشکال د

که  یدر مقابل کسانندارند) ياهتمام جدو به بعد اسالمی قانون اساسی  ندارند یچنداناسالمی  يهاتعهدات و دغدغهکنند یم

 .(قانون اساسی است اصولح بر شان مرجّيدارند اسالم برا ینيد يهاقتاً دغدغهيحق

 یابزار تحقق اهداف قانون اساس .5

هاست. نظام مشترک در همه یعلم يهمان ابزارهاقانون اساسی  ياجرا يابزارهان انتقاد وارد است که ياگر يد ياز سو

کند، و در نظام که گرچه اهداف واحد است، اما ابزار تحقق آن فرق می نديبگوممکن است در پاسخ کرد ين رويان ايحام

-یر مييهداف را تغکيفيت ابزار تحقق اما اً يت دارد. ثانيتحقق اهداف مشروع يبرا یخاص يهاصرفاً ابزار و روش یاسالم



 /  دکتر مسعود درخشان اسالمي اقتصاد به موجود يدهاکريرو يبررس و نقد

 

10 

 

ک جهت خاص تعبيه شده است در جهت ديگر استفاده يتوان ابزاري را که در ا میيد که آيد دين صورت بايم. در ايده

 ابد. يیت مينجا بحث کيفيت ابزار الزم جهت تحقق اهداف موضوعياز ا کرد؟ به چه نحو بايد تغيير انجام شود؟

 ت آنهايفيو ک ابزار تحقق اهداف .6

ار ين پرسش، بسيکسان است؟ پاسخ به اي یراسالميو غ یکرد اسالميک رويدر  هازار تحقق اهداف و کيفيت آنا ابيآ

و  یکه اقتصاد را کامالً در قالب علم ياريدگاه بسيشود. از دیاست. کيفيت ابزار در رابطه با مسئله علم مطرح م یمهم و اساس

اسالمی همانند تفاوت بين الگو و معماري است: اقتصاد يک فن است  ن علم اقتصاد و اقتصادينند، تفاوت بيبیرياضی م

دهند که یم یکند و مهندسين معمار نظر کارشناسیرا اقتضاء م یخاص يک فضايهمانند معماري. به عنوان نمونه اسالم 

که ممکن است در دستگاه دارد  یز اسالم احکام و اقتضائاتيا فروخواهد ريخت. در اقتصاد نيتواند بنا شود می يین فضايچن

 براي آن وجود نداشته باشد. یا دستگاه مارکس جوابينز و يک یليتحل

ن مدوّ اصول  يصرفاً بر مبنا، ندارندبه اسالم  یتعلقا اصالً يو  ندارند یاز اقتصاد اسالم یکه اطالعات کاف یکارشناسان

ند. اما در نکیم یالگو طراح و دنکنیم يزيربرنامه ودخ ياقتصاد يهافرمولبر اساس  ود نکنیبحث م یقانون اساس ياقتصاد

نگهبان(  يل شوراي)از قب یاسالم ينهادهاو  ل سازمان برنامه(ي)از قب یکارشناس ين نهادهايب یعمل مشکالت و تعارضات

ه بر يا تکو ب یقانون اساس یخطوط اصل يبر مبناندارد  يیصرف، که با اسالم آشنا یک دستگاه کارشناسيد. يآیبوجود م

ن يبنابراستد. يبا آنممکن است در مقابل نگهبان  يشورااما دهد، یم ارائه يابرنامه، يزيربرنامه یچارچوب و اصول علم

ن يشه اير. وجود دارد ينگهبان و کارشناسان اقتصاد يشورا یعني یان کارشناسان اسالميتعارض و برخورد مداد رخاحتمال 

توجه  یثمرات اسالم در قانون اساسبه  کارشناسانگردد که یجا برمنيشناسان به ان و اسالمن کارشناسايتفاوت و تعارض ب

نه يبا هدف تحقق بهدر برنامه  يسازنهيبه بدنبالکارشناس کند. یتوجه م ت حرکتيفيکبه  نگهبان يشورا يفقهاد و ندار

حرکت  هنحو ندارند به يکه تخصص اقتصاد یاسانشندر مقابل، اسالم. ندبا توجه به امکانات کشور یاهداف قانون اساس

متوقف ن تقابل وجود داشته باشد حرکت يا که ی. تا مادامشنهاد کننديپ ینيگزيحل جابدون آنکه راه کنندیاشکال وارد م

 يماهو یست که تفاوتين نيبحث ا جانيدر ا .ن مانع حرکت استينجا فقه بزرگتريو ممکن است گفته شود در ا شدخواهد 

 یو فقاهت است. تحقق اهداف قانون اساس یشرق و غرب وجود دارد، بلکه بحث بر سر تعارض کارشناس يزيران برنامهيم

-هيسرما. دارد يگذارهيسرما از بهين "همه ياشتغال برا"ا ي، "همه يمسکن برا"دارد، به عنوان مثال، اصل  يزيراز به برنامهين

 ازمندينپول  چرخش. ش داشته باشدچرخ د پوليو با دارد یشبکه بانک ياز سو یلن ماياز به تأميبه نوبه خود ن يگذار
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 یکرد ول يگذارهيسرما توانیمد، مگر يبحث فکر کن يرو یشما کم .است يربو نظامن کار يالزمه ا است و یموسسات مال

 يممکن است از سو نگهبان، يو شورا ن برنامه به مجلسياما هنگام ارائه اتوجه نکرد. و...(  ی)اعتبارات مالبه لوازم آن 

خأل  ن تعارضيحل اد توجه داشت که راهيبا ص داده شده و رد شود.ير اسالم تشخيندارند مغا يکه تخصص اقتصاد یکسان

 .یاسياست و نه س یبرخورد علم ،یکيتئور

 

 

علم  دگاه،ين دياز ا .داردعلم اقتصاد  يسازیاسالم در یسع یاقتصاد اسالم به یکارشناس يهاکرديرواز  گريد یکي

و  است یعقالنکه علم اقتصاد  يهايمجموعه تئور و متعارفعلم اقتصاد  از يیهارش قسمتيپذ  د وييتأ یعني یاقتصاد اسالم

 . ر، حذف آنييتغ يیدر صورت عدم توانا واست اسالم  مخالفکه  يیهار قسمتيياصالح و تغو  ست،ينمخالف شرع 

ات اقتصاد يد نظرييدالّ بر تأ یثيات و احاديآند که ينمایم یسع، کردين رويت اياسالماثبات  يبرادگاه ين ديان ايحام

در جهت  يقو يابزارها صرفاً بدل به ین شرعيو مواز یاحکام اسالمکرد، ين رويدر ان ي. بنابراابنديبشرع  ياز سو متعارف

 کنند.یقلمداد م یاقتصاد اسالم ات را به عنوانين ادبيشوند و ایاقتصاد متعارف مات يت ادبيد و تثبييتأ

است  یک علم اثباتي یميا شيک يزيف همانندن است که علم اقتصاد يشان ايهابحث ین، محور اصلياز محقق ياريبس

 2ندارد و فارغ از ارزش یبار ارزش 1یگر اقتصاد اثباتي. به عبارت دندارد« دهايبا»به  يپردازد و کاریها م«هست»به  که صرفاً

ک يز يرا اقتصاد نيم، زيندار یاسالماقتصاد  م،يندار یاسالم یميک و شيزيو ف اتياضيردگاه، همانگونه که ين دياز ا. است

  شود.ینم یاسالم و متصف به صفتپردازد یم ياقتصاد يدارهايکم بر پدحا يهايکه به شناخت قانونمندعلم است 

 یاقتصاد شرقد و چرا فرضاً يارا به منزله علم گرفته یاقتصاد غرب یعنيک علم اقتصاد خاص، ي. اوالً چرا صرفاً 1

و در عمل هم  دانندیم یخود را کامالً علم یستيمارکس يکردهايکه اتفاقاً رو ید در حاليدانینم یرا علم (یستي)مارکس

                                                 
1 . positive economics 
2 . value-free 
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 بودن اقتصاد یکه معتقد به علم ید کسانيآیبه نظر نم د.نياداره نما يمتماد يسالها يا را براياز دن یقسمت بزرگ ندتوانست

 بودن اقتصاد شرق را رد کنند.  یعلمتوانسته باشند هستند  متعارف

توسط بار  نياول 1ي/ هنجاریز اثباتيتما. مطرح شد يدارهياقتصاد سرماش در يپاز چند دهه  یبحث اقتصاد اثبات

نجا يدر ا. متمرکز است یارزش يهاو نظام ياقتصاد يهااستيس ياقتصاد رو يبخش هنجار. مطرح شداقتصاد  در« لکسيو»

و  یعلم یشوند که مبانیم ی، مدعیثباتاقتصاد ا با مبنا قرار دادندگاه ين ديدر ا. علم اقتصاد است یقسمت اثبات يبحث ما رو

 ها وکيکالس اتيز همان نظرينمارکس  یعلم يمبنا ؛ به عنوان نمونهکسان استي يات اقتصادينظر یتمامک يدئولوژيرايغ

د مارکس و اثبات يعقا یارزش يهاکنار نهادن جنبه يبرا یشين راستا، در غرب گرايدر ا است. نز و ساموئلسنيوالراس و ک

قاٌ در يدق« سميمارکس یاضير یمبان»بوجود آمد. به عنوان نمونه کتاب  يدارهين سرمايکسان مارکس و متفکريک يتئور یمبان

 يهاها با فرمولن فرمولياآن جدا کرده نشان داده است که  یارزش یاز مبانسم را يمارکس يفکر يها، مبناتمام فرمول

. رند که اقتصاد يک علم واحد استيگیجه ميو نت شودیافت ميوفور  هب یلعاتمطان يچنامثال ندارد.  یتفاوتنز يکوالراس و 

 مورداقتصاد غرب به شدت  ياز سوکرده است که  يیکارهانه ين زميز در ايک اقتصاددان شرق نيبه عنوان « ندااوساال»

شد نش يگز یاقتصاددانان غرب يسو ازا امکرد،  يزيریپرا  يديجدک نظام ياگرچه  زين« پُسالکانتا»است.  واقع شدهاستقبال 

مدتها  که یاضي)اقتصاددان ر« رسيفربا» و« نيپسکالکارب» با أخذ کردند. يرا از و یکرد اثباتين رويد ايمؤ يهاو قسمت

به  یغرب يگرااثباتاقتصاددانان در مجموع  ن صورت برخورد کردند.يز به همي( نبود يشورو یاضيمسئول مؤسسه اقتصاد ر

 است.  ک علم واحديآنها را کنار بگذاريم  اگر مبناي ارزشیکنند که نشان دهند اقتصاد شرق و غرب یرکت من سمت حيا

-یج ميتروغرب  متعارف است که در ک علم اقتصاد وجود دارد و آن هم علم اقتصاديفقط دگاه، ين دياز ان يبنابرا

درون علم اقتصاد را  یم اسالميمفاهصرفاً  ،دگاهين دياز ااقتصاد اسالمی . ميندار یاقتصاد اسالمدگاه ين دياز ا جهينت در .شود

نه بُعد يدر زمق يتحق ، رسالت خود رادگاهين ديا يمحققان مسلمان دارا. دکنیمکامل  یآن را از بُعد اسالم و رديگیبکار م

ن کار، در چهارچوب يا يپردازند. برایکننده مؤمن مرفتار مصرف یبه بررسان مثال . به عنودانندیماقتصاد متعارف  یاسالم

 ؛نديافزاید بودجه ميرا به ق ياخرو يهاپاداشکردن آخرت، با فرمولهحرکت نموده و صرفاً  خرد کننده اقتصاده مصرفينظر

                                                 
1 . positive   / normative distinction 
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 يند حداکثرسازين فرآيا یب کلچهاچوا و آخرت است. يت دنيتابع مطلوب يکننده مؤمن درصدد حداکثرسازمصرف

ت هر دو جهان را حداکثر يمطلوب یستيباکننده مؤمن مصرفصرفاً چون ندارد.  یراسالميو غ یاسالم ، واحد است وتيمطلوب

 يا به عنوان نمونه در مدلهاي. استتر دهيچيپآن  يسازنهيبهو  يسازیکمّات يو عمل مواجه است يتردهيچيد، با تابع پينما

صورت آن  يبه جاگر يک پارامتر دي ینيگزيو جانرخ بهره ق حذف ياز طر يسازی، اسالمLM-ISا مدل ي 1یعمومتعادل 

 شود. یل به زکات ميهم تبد اتيمال و رديپذیم

ات اقتصاد ينظرو  یاضير يهارمولبه همراه فث يحد ايه يک آياز  یبيترکنوعاً ن حوزه يدر ا یقات اسالميتحق

توانند با اقتصاددانان یم ین به راحتيبنابراست. دگاه اين ديا يو عرب غالباً دارا یسندگان پاکستانينوات قيتحق. متعارف است

  ند.يات متعارف مفاهمه برقرار نمايجر

م در يتوانیم ن چگونهيبراهماهنگ هستند؛ بنا گريکديبا  ک مدلي يهمه اجزا ن مسئله غافل است کهيا کرد ازيرون يا

 شده است ین نظام طراحآحاکم بر  يشهيآن توسط اند يهاچ و خميپ و هایها، تمام وجود، هستکه تمام حرکت ین مدليا

کننده اقتصاد خرد ه مصرفيدر چارچوب نظراگر به عنوان مثال . مين آن کنيگزيرا جا يگريم و جزء ديک جزء را برداري

. در ميانمودهخالصه  یمحدوده خاصقالب و ک يدر را کننده رفتار مصرف م آنگاهيينما يبندصورتا کننده رروابط مصرف

ن يبا ا م؟يآن بگذار يکننده مؤمن را جارفمصک يو  دهجدا نمواز بطن مدل کننده را آن مصرف ميتوانیا ميصورت آنيا

  ت کند.يتبعها ن فرموليهماز که  مياختهلب محدود سااق کين فرد مصرف کننده مؤمن را در يدر واقع ا کار

ن و يياست که با آن رفتار فرد را تب ينظام اقتصادما،  یليتحل یدستگاه اصلد گفت که ين مطلب بايجهت روشن شدن ا

 «تعلق»و بحث  «هاستميه سينظر»بر طبق گردد. ینجا مشخص ميدر ا يو نظام اقتصاد یل علميحلقه ارتباط تحل م.يکنیل ميتحل

واحد ک نظام يهستند و اگر مرتبط به هم نباشد متعلق به  یوحدت و ارتباط درون ياراستم ديک سي ياجزا، یاضير در منطق

ک يستم يهر نظام و سشود. ینگونه تمام ميا يفکر نظامک يبه  يک تئوريتعلق و ک مجموعه يک عضو به يتعلق  ستند.ين

ن تفکر که يصورت انيدر اگر مرتبط هستند. يکديآن با  ياجزا یمامک خصلت واحد و جامع دارد و تيت مستقل و يهو

اعتقاد  .داشته باشد یمتفاوت يهايريگد جهتتوانیمن آن واحددر  ک نظامي واساساٌ صحيح نيست  ندارد ینظام هدف خاص

 ن هم نموديگزيء متفاوت را جاتوان اجزایست و ميان اجزاء نيم ياچ رابطهيو ه دارد یيمجزا از نظام هدف یهر جزئ نکهيبه ا

                                                 
1 . General Eqalibrea 
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 «جهينت يارتقا» هيو نظر ،جدا نموده نز در باب پوليک ياز تئور کس رايکننده هه مصرفيتوان نظرینمجه يدر نت. اشتباه است

تواند ینم ينظام فکرک يدر را اجزاء با هم مرتبطند و يز ،ميقرار دهگر يز از چهارچوب آن جدا نموده و در کنار همدينرا 

متعلق به آن نظام نبوده است. باشد، آنگاه  يک نظام فکريک جزء قابل جدا نمودن از ياگر . ست وجود داشته باشدگس

ر يم اصل نظام را زيگر قرار دهيکديهر چه از شرق و غرب و اسالم خوب بود را جدا نموده و در کنار که  ن تفکرين ايبنابرا

 . دسازیمفهوم میبرد و وجود نظام را بیسؤال م

-ات و استدالليات و روايآاعم از  یاسالم يتمام ابزارهاشود که با استفاده از یم یسع ی، گاهين خط فکريل ايدر ذ

گرفته شود و آنها را منتسب به سم بهره يا مارکسي يدارهيسرماسب به تمن ين مجموعه فکريه ايتوج ي، برایفقهف يضع يها

 . شودیات مينظرن يگر اهيتوج بدل بهاسالم  و ندياسالم نما

حاکم بر  یاخذ اصول اصل بر یمبنسابق ) يکردهايتر از روخطرناک یستيويتيپوزکرد يرو یاقتصاد اسالم يايدر جغراف

ک يو آکادم یعلم يقوک پشتوانه يکرد از ين رويرا ايز باشدی( میقانون اساسا با استفاده از ي یبا روش عقلنظام اسالم 

رفته است که به محض وارد نمودن يانجام پذ يدايز یمطالعات علمکرد ين رويه جامعه بر اساس اادار يبرابرخوردار است. 

س دروس خرد يعلت آنکه تدرشود. ید بسته مياشکال و تردو راه بر  شودیم مطالعات استناد مين حجم عظيبه اک اشکال، ي

 اندکارشناسان سازمان برنامه و بودجه اشکال کردهاز  یمواجه نشده است اما بر طرح برخ یو کالن در دانشگاهها با مشکل

-ینگهبان نم يشورال ياز قب يینهادهاجتاً ينتو  دنکنیپنهان م یعلمک پوسته ين دروس خود را در يا. ن امر بوده استيهم

-آشکار  دنتوانیرا م یسازمان برنامه با نظام اسالم يهاطرح دتضا که یدر حال ،نشان دهند رت آنها را با اسالميمغاد نتوان

خطر آن  و ص استيقابل تشخ یوجود دارد انحراف آن به سخت یستيتويپوزکرد يکه در رو یل ابهامين به دليبنابرا د.نينما

 شتر است. يب

-یم اا آنچه که فقهبعلم اقتصاد  يهايتئورن يب ین است که اگر اختالفيا یستيويتيکرد پوزيروگر از ثمرات يد یکي

را  ن بحثيد. ايگویه مينه آنچه فقو ند، درست است يگویم ياقتصاد يهايل بر آن است که آنچه تئوري، مديش آيپ دنيگو

مطرح کردم. « نزيد از کيو تقل یاصالت وح»، تحت عنوان در اوج خود بوده بحث حوزه و دانشگاه ک 1362در سال 

رش يپذ یعنيد يرند. تقليپذینز را بدون بحث ميستدالل کا یعني کنند،ید مينز تقليهستند اما از ک یان معتقد به وحيدانشگاه

ک يعمدتاً ز ين یمربوط به اقتصاد اسالم يان در بحث هايکه دانشگاهاست ن روش برخورد باعث شده ي. ابدون چون و چرا

قتصاددانان طراز اع اقتصاد متعارف و يکامالً مط يات اقتصادينه نظريدر زمداشته باشند. د و اطاعت ي، تقليحالت فرمانبردار
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ده يناد ياآن را به بهانهباشد آنگاه  یات علمين نظرير با ايمغا یهيفقر نظرات . اگهستند« دمنيفر»و « نزيک»ل ياز قب یاول غرب

کرد يطره رويست بلکه بخاطر سيبا اسالم ن ین افراد دانشگاهيا ین امر بخاطر عناد و دشمنيازنند. یگرفته و کنار م

-یمت متفاوت يآنگاه وضعکردند ید ميدر علم متعارف ترد يالحظهن افراد يااگر  .طلق انگاشتن علم استو م یستيويتيپوز

ر ييدر حال تغ علم متعارف دائماًو  اندگشتهدر طول زمان نقض  ياقتصاد اتين نظرياز ا ياريبس کهنيل اياز قب یمسائلبود. 

د راهگشا ين تردياات باشد. ين نظريدر ا يديتواند به عنوان نقطه تردیستد مين يشمول و ابدچ عنوان جهانيو به هباشد یم

 خواهد بود. 

 

هاي فقهی اقتصادي اسالمی شامل در تحقيقات اقتصاد اسالمی تحليل فقهی است. تحليلگر يدروش و متدلوژي 

هاي فقهی و اصولی و تفسيري و براساس منابع اصلی و از طريق استدالل تحقيقاتی است که در بهترين حالت، توسط فقها

يعنی کتاب و سنت انجام گرفته است؛ و در بدترين حالت، تحقيقاتی است که توسط کارشناسان دانشگاهی )و ناآشنا به روش 

اده است و اگر نويسنده فقيه ها توسط فقيه صورت گرفته باشد قابل استفاجتهاد و فقاهت( نوشته شده است. اگر اين تحليل

دان هاي رياضی، اگر نويسنده رياضینباشد، قابل استفاده نيست و اشکال فقهی دارد، همانگونه که فرضاً در مورد تحليل

ترين تحليل توسط ترين و منسجمهايش معتبر و قابل استناد نيست. به عنوان نمونه در بحث احتکار و انفال، قوينباشد، تحليل

ها در اين شود که بهترين تحليلتواند انجام شود، و عمالً هم در ادبيات موجود اقتصاد اسالمی، مالحظه میيه میيک فق

 است. موضوعات توسط فقها ارائه شده

روش تحليل در اين دسته از ادبيات، استفاده از منابع دست اول يعنی آيات قرآن و روايات و احاديث پيامبر)ص( و 

باط حکم خداوند از آنها و فهم ظاهر و دالالت قول معصوم از طريق روش اجتهادي است. بنابراين کسی که ائمه)ع( و استن

هاي ضروري دهد بايستی به علم اصول، رجال، درايه، تفسير، ادبيات عرب، و ساير دانشهاي فقهی را ارائه میچنين تحليل

 براي فقاهت مسلط باشد.
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تصويري که در مراکز دانشگاهی از اسالم و اقتصاد اسالمی وجود دارد درک ناقصی است و اساساً نسبت به نظام 

رسد آگاهی کافی وجود اجتهاد و مبناي استنباط احکام توسط فقها و مکانيسمی که بر آن اساس فقيه به استنباط حکم می

توان با مراجعه به قرآن و روايات حکم حتی بدون آگاهی از روش اجتهاد، میندارد. در اين مراکز غالباً تصور اين است که 

خداوند را استنباط نمود. تحقيقات بسياري داراي اين ويژگی هستند که توسط دانشگاهيانی که در مسائل فقهی و علوم قرآنی 

استفاده کرده و نتيجه دلخواه خود را اند. اين افراد بدون کسب مقدمات الزم، از متون دينی اند تأليف شدهمتخصص نبوده

 اند. گرفته و به اسالم منسوب کرده و به نام اقتصاد اسالمی مطرح ساخته

کند)حکم يک موضوع را کند، يا قياس میيک دانشگاهی در بهترين حالت، وقتی در زمينه اقتصاد اسالمی تحقيق می

اند. ها در فقه شيعه رد شدهي اين روشکند، که همهرأي می کند( و يا استحسان و اجتهاد بهبه موضوع ديگر منتقل می

شوند. چنين تحقيقات فقهی در اقتصاد اسالمی خصوصاً در بين بنابراين دانشگاهيان نوعاً از مواضع فقه شيعه منحرف می

 متفکرين پاکستانی و عربستانی که ملتزم به فقه شيعه نيستند رايج است.

شود. آسيبی که هاي ايشان عموماً از سوي فقها طرد میقهی محققان دانشگاهی، تحليلبنابراين بدليل عدم تخصص ف

دهی ادراکات اجتماعی، برحذرداشتن اين مسئله بدنبال دارد اين است که بدليل قدرت اين دانشگاهيان و متفکرين در شکل

. وقتی ادراکات اجتماعی جهت خاص دهی فکر جامعه در جهت ديگري خواهد شدهاي فقهی، منجر به جهتآنها از تحليل

 کند.پيدا کند، با همان نظام فقاهت مقابله می

کاري وجود دارند که هنوز روش اجتهادي را بطور کامل در کنار اين گروه دانشگاهی، معموالً حوزويان تازه

کند، شان تغيير میتغيير جو، استدالل خواهد بود و با« جو»اند و نتيجتاً اظهارنظرشان در اين مباحث غالباً متأثر از فرانگرفته

کنند. اين گروه برخالف فقهايی که با انگيزه علمی و با يک آرامش و دقت علمی، راجع به مسائل تحقيق و کار فقهی می

از  شوند. بنابرايندانشگاهيان( متمايل می -کند به يکی از دو سر طيف )فقهاحاکم چه چيزي را اقتضاء می« جو»بسته به اينکه 

هاي فقها معتبر و قابل ديدگاه من، تحقيقات فقهی اين گروه نيز در اقتصاد اسالمی سنديّت ندارد و صرفاً در اين زمينه تحليل

 اتکا هستند.
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يث، بحث اقتصاد اسالمی يک دکور و واقعيت اين است که بدون حل شدن مسئله نحوه استنباط و برداشت از قرآن و احاد

ظاهرسازي بيش نيست و غيرقابل دفاع خواهد بود. اساساً اگر چگونگی برداشت از قرآن و سنّت ترسيم نشده باشد، چگونه 

مسائل و اختالفات زيادي در زمينه استفاده از کتاب و سنت در تحقيقات مربوط به  ؟توان راجع به اقتصاد اسالمی انديشيدمی

يابی علت اين اختالفات داراي اهميتی حياتی است. مگر ل اقتصادي بين فقها و محققان دانشگاهی وجود دارد. ريشهمسائ

اسالم چيزي غير از کتاب و سنت است، هنگامی که ما در نحوه استفاده از کتاب و سنت ترديد داشته باشيم، ديگري چيزي 

توسط ماست.  آنها نيست، بلکه منظور نحوه برقراري ارتباط با آنها و کاربردت ماند. در اينجا منظور خود کتاب و سنّباقی نمی

شود، به چند از ديدگاه بسياري ثمره تمام ارتباطات ما با کتاب و سنت، فقه است. اشکالی که به فقه و ثمرات آن وارد می

گردد و نجا به ناتوانی علم اصول برمیگردد. يعنی اشکال در ايحلقه واسطه از جمله کيفيت رابطه ما با کتاب و سنت برمی

)که البته بحثی کامالً تخصصی بين متخصصين مربوطه، يعنی  شود که بايد ابعاد جديدي در علم اصول مطرح شودگفته می

 بين خود فقهاي حوزوي است(.

 

اي تفسير نمود که توان آيات قرآن را به گونهشود اين است که آيا میيکی از مسائلی که ذيل اين موضوع مطرح می

يک نظريه و نتيجه دلخواهی را از آن استنتاج کرد؟ يا اينکه بدون کسب صالحيت تفسير آيات، اصالً حق استنباط از آيه را 

نش تفسير و ل تسلط به ادبيات عرب، داي)از قب ینداريم؟ ديدگاه فقهی مبتنی بر اين است که براي استنباط از آيات، مقدمات

علوم قرآنی( الزم است، و به همين ترتيب براي استنباط حکم از روايات معصومين)ع( علم اصول، رجال، درايه و ... الزم 

توان بدون کسب مقدمات، در مقام استنباط حکم قرار است. گرچه براي مسائل اخالقی، نقل احاديث اشکال ندارد اما نمی

که در مراکز دانشگاهی رايج است اين است که اقتصاد اسالمی کامالً از حوزه فقاهت گرفت. در مقابل، ديدگاه ديگري 

 هاي اقتصاد اسالمی وجود ندارد(. جداست )و ضرورتی براي تمسک به روش فقهی در تحليل

هاي اصلی اين يکی از ريشهنظر فقهاست. ياي اختالفشود ريشهبحث بسيار بنيادين ديگري که در اينجا مطرح می

هاي فقهی از شرايط اجتماعی و حتی جغرافيايی فقيه است. به عنوان مثال، فقيه مازندرانی نظرها، اثرپذيري تحليلاختالف

کند. فقيهی که در دامن يک خانواده ثروتمند رشد کرده، استنباطش راجع به فرق می یاستنباطش از نجاست با فقيه سيستان

عی و احکام، متفاوت از فقيهی است که در يک محيط فقيرانه رشد کرده است. فقيهی که درد و رنج زندگی را مسائل اجتما
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شود که با دانستن چشيده استنباطش از احکام خدا غير از فقيهی است که در ناز و نعمت بزرگ شده است. و حتی گفته می

حکمش چه خواهد بود. اين مسئله نيز بايستی در اقتصاد اسالمی  توان فهميد کهاينکه فقيه در چه شرايطی رشد کرده است می

 مطرح گردد و به آن پاسخ داده شود. 

-بحث ديگر در زمينه نحوه استنباط احکام، توجه به مقتضيات زمان و مکان در فقه است. گاهی اين اشکال مطرح می

ربط ست: درست است چون مربوط به زمان خاصی بوده است، و بیربط اشود که يک مجموعه فقهی درست است اما بی

 است چون زمانه عوض شده است و نياز به ابواب جديد و موضوعات جديد فقهی متناسب با موضوعات جديد است.

ري( فوق، ثمراتی عينی در هاي فقهی در عينيت است. هر کدام از مسائل )نظبحث ديگر، مربوط به کارايی تحليل

بنابراين بايستی در مورد اين مسائل تحقيق کند و جامعه دارند. از آنجا که اقتصاد اسالمی يعنی 

-پاسخی براي آنها بيابد و نشان دهد که هر يک از اين مسائل طرح شده، ثمره اش در تنظيم امور مسلمين در کجا ظاهر می

زند و به کند و بر رفتارش حد میفقه تنظيم امور مسلمين است. آنچه که يک فرد را ملزم به رفتار خاص میشود. اساساً هدف 

 کند.زند و رفتار جامعه را مقيد میدهد، احکام فقه است. فقه است که به حرکت فرد حد میآن جهت می

ه احکام اهلل يرا از زاو یاقتصاد اسالم است که يکرديرو م،يل کنيتحل نجايکه در ا یاقتصاد اسالم کرد بهيرون يآخر

-بنابراين ديدگاه فقهند. يگویم یاقتصاد اسالم «ياز احکام اقتصاد يامجموعه»کرد، به ين رويبر طبق ا. کندیممالحظه 

ه يکه به استنباط فق یاحکام اله کرد،ين روياهد. کااالقتصادي به اقتصاد اسالمی اقتصاد اسالمی را به احکام اقتصادي فرومی

آن  ، البتهاست ياحکام اقتصاد يقتصاد رواالفقهتمرکز . دهدیمقرار  اقتصاد يرا مبنا ده و از کانال فقاهت گذشته استيرس

دگاه اقتصاد ين دياز اشده باشد.  يیآن کار فتوا يه گذشته و رويک فقي یکه از دستگاه استنباط ياقتصاد احکام دسته از

و  انهيفق و ستيقابل فهم ن عامه يکتاب و سنت است. کتاب و سنت هم که برا ز همانياسالم ن بر اسالم است. یمتک یاسالم

 یاحکامن يهم یاقتصاد اسالمشود. یدر احکام ظاهر م زيننظام فقاهت  يهاتالش حاصلد. نباشیآگاه م ازآن اسالم شناسان،
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از  یرا در متون فقه يهر امر اقتصادز نظر داده است فلذا يهمه چ ياز آنجا که اسالم درباره. فقهاستکه در دسترس است 

  م.يابيیدست م یاقتصاد اسالم به نظاماحکام  نينمودن ا يبا جار. افتيتوان یمله امام يرالوسيتحرل يقب

راجع به مفهوم حکم و  يامقدمه ئاًبتدااکار الزم است  نيا ي. براميپردازیمکرد يرون يا یمثبت و منف وجوهاکنون به 

  اده شدن دارد.ينظام احکام چگونه قدرت پ م کهيآنگاه مالحظه کنو  ستيچم حکم ينيببابتدا  یعنيم، يکنان يگاه احکام بيجا

حکم و  شارع هم یعنيان نشده است. يا بيان شده است و يا توسط شارع بيکه ک موضوع دارد ي د که هر حکميدانیم

، ربامثالً در بحث حرمت ان شده باشد. يل و حکمت حکم هم توسط شارع بيممکن است دل یحتهم موضوع را گفته است. 

ف آن توسط يو تعر است چون موضوع را خود شارع فرمودهو  ان شده استيباشد توسط شارع بیکه چه م باخود موضوع ر

از وضوع آنگاه مان نشده باشد يموضوع ب یان شده باشد وليهم حکم ب اگر .شودیجاد نميا ی، اختالفان شده استيشارع ب

ث کار کند و به يو احاد اتيآ يق علم اصول روياز طر ن است کهياه يفقفه يوظ .گرددیمروشن  ق مراجعه به عرفيطر

ن ييتع هيشأن فقت. سينن ين ايمسلم یفعلم و مسئله مبتالبه يندار یمشکل نحکم و موضوع آن يين در تعيبنابرا حکم برسد.

-ین مييحکم تع یموضوع کل ،یک نظام فقاهتين در يبنابراگردد. یص مصداق به خود فرد بر ميشخت واست موضوع حکم 

 ق موضوعات.ياست نه مصاد یگردد و فقه متکفل ارائه حکم موضوعات کل

ق يص مصادي، بلکه تشخن هستنديرا احکام معيست زين حکم نييتعن يمسلم یاصلمبتالبه  همسئل چنانکه گفته شد

. است یق تخصصين مصادياحکام منوط به شناخت ا يو اجرا ستيهر کس روشن ن يباشد که شناخت آن برایم یتخصص

که در رابطه با انسان است را  یخداوند احکام موضوعات به اعتقاد مام. يق حکم را نداريمصاد یول روشن استحکم  یعني

ن يع سنگيصنا يد نظر خداوند دربارهيبگو یست که کسان معنا ين سخن به ايا ايآن کامل است. يت و دان کرده اسيب

ن يقائل به ا یاگر کس ؟درصد 30ا يدرصد شود نزد خداوند بهتر است  20ک موضوع يدر  يگذارهينکه سرمايا ايست؟ يچ

م به عنوان مثال يتوانیچگونه م، «وب به خداوند باشدد منسيدر اقتصاد با یهر حرکت»نکه يا یعني یاقتصاد اسالمباشد که 

 موارد»ن يا يرا ندارد چون همه ين کاريچ کس جرأت چني؟ همييوند نماپنج ساله توسعه را منسوب به  خدا يبرنامه

ش يباز فقه  ی. کسق موضوعاتياست نه مصاد یمتکفل ارائه حکم موضوعات کلصرفاً  ینظام فقاهت هستند و «احکام قيمصاد
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ن يرا تضم یاحکام اله يت اجرايقابل یشناخت موضوع کلاما . ندارد يرا استنباط کند، انتظار ینکه احکام موضوعات کلياز ا

ن يدر اق ربا يمصادرا يست زين نيمسلم یدر نظام مال يربو يقراردادها ين کننده عدم اجرايتضمربا حرمت . مثالً کندینم

 ياز نظام ربو یمصداقما  یفعلا نظام يآ دارد.وجود اختالف نظر ق ربا ين مصادييدر تع ست ويکامالً روشن نمقطع از زمان 

 ست. يقاً مشخص نياز به شناخت و استدالل دارد و دقيپاسخ نباشد؟ ینم

ق ين مصادييتع. احکام است يق حکم جهت اجراين مصادييتعدر  یما در اقتصاد اسالم یاصلمشکل ن يبنابرا

 یستيدرست است که چ است که فقه درباره آن ساکت است و نظر ندارد. یک مسئله تخصصي زين یموضوعات کل

ا يآشده است اما  نيمعز توسط شارع يان شده و احکام آن نيسط شارع بتوانفال، خمس، زکات  لياز قب يموضوعات اقتصاد

در مورد مسائل و  یکتب فقه ست؟او رشد و توسعه  يکاريل تورم و بياز قبن يمسلم یفعل ياقتصاد مسائل يفقه پاسخگو

مواجه  یمشکل اساسنجا با يدر ا يکردين روين چنيدهند؟ بنابرایارائه م یحلچه راه يا بانک مرکزيسازمان برنامه  مشکالت

 گردد. یم

کند که  یسع يدر هر امر يهر فرد ند اگريبگو ین مشکل اساسيبه اپاسخ کرد ممکن است در يروک يطرفداران 

جامعه هم آنگاه ، ديم نمايو هر حرکت خود را بر اساس احکام خداوند تنظ دينما يعت را جاريو احکام شر ندعمل ک یشرع

باشد،  یما اسالم ینکه نظام بازرگانيا يبرا :شروع به کار نمودفکر تن يهم با یوزارت بازرگان .شدخواهد  منطبق بر شرع

شروع به  بين ترتي. بداند، فقه بدانندیوزارت بازرگان یها که محور اصلع کااليه و توزيداران، تجار و مراکز تهمغازه یستيبا

که به تجارت  یکس»که  ش قرار دادنديرا شعار خوامام صادق )ع(  تين روايو اآداب تجارت کردند  یمتون فقه يترجمه

يا اين که خير، شود؟ یم یتجارت اسالمرفتار کند،  یاسالم يهر تاجراگر واقعاً ا يآاما «. د احکام فقه را بدانديپردازند بایم

آيا شود؟ یم یشوند جامعه اسالم یا اگر همه اسالميآتجارت به عنوان يک سيستم خصلتش غير از خصلت اجزا آن است. 

نظام اسالمی باشد، اما جهتی که نظام  ءممکن است اجزامن به نظر شود؟ همه اجزا اسالمی شدند، همه سيستم اسالمی می

نظام  یبدون ربا مطابق با اسالم باشد ول يقانون بانکدار ين ممکن است تک تک بندهايبنابرا .ند، اسالمی نباشدکحرکت می

 نباشد. یت خود اسالميدر کل يبانکدار

توسط و است  ینوعاً تخصصز ين یک حکم کليمصداق ن ييتعق است. ي، مشکل شناخت مصادیاصلمشکل  جهيدر نت

، اگر در آن دکنیمه يرا تجزآن ، متخصص ماده به عنوان نمونه در مسئله ادکلن. هيسط فقشود نه تویم نييتعن يمتخصص

ق هم تحت يحرمت داشت، آن مصادبر ه روشن است و آن احکام داللت يفق يدند که احکام آن برايدل الکل ياز قب يمواد
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ماده را  رود ویشگاه نميبه آزما هيفق ن خوديبنابراشود. یم يجار زينو حکم حرمت بر آن  ديآیدرمشمول آن موضوع 

 ميرا دار Cو A ،Bموضوع د سه يه کند. فرض کنيهد که آن را تجزدیک متخصص ميماده را به بلکه کند، ینمش يآزما

قرار  C اي B اي Aر مجموعه يکارشناس آن را ز صيتشخم که يدار Kک مصداق به اسم  يروشن است و  هاکه احکام آن

ه و يفق فهيظو .شودیم يبر آن مصداق جار یحکم آن موضوع کل آنگاهقرار گرفت،  Cمجموعه موضوع ريز Kاگر  دهد.یم

. است Kن مصداق ييتع یو تخصص ینظام کارشناسحوزه فه يوظ، است Cو A ،B ص حکم موضوعاتيتشخنظام فقاهت 

ن منظور از يبنابرااست. حوزه و دانشگاه  وندين دو، پين ايوند بيپاست. متفاوت  یليو دستگاه تحلفه مربوط به ديوظ ن دويا

 .ک گردنديآکادمهان يو فقشوند ه يان فقيکه دانشگاهنيوند است نه اين پيوحدت حوزه و دانشگاه ا

 

اصول  یکارشناس يکردهايم. روينقد کرد و یبررس را طرح و یدر اقتصاد اسالم وجودم يکردهاين مقاله رويدر ا 

با سپس براساس آنها و  و رنديگیماز اسالم را ن يو حفظ مصالح مسلم یقسط و عدالت اجتماع ليقباز  یميمفاهو  یکل

 يل هايه بر تحليد که با تکهستن يیگر فقهايکرد ديرو. کنندیم يسازاقدام به نظام الضرر ل قاعدهياز قب یقواعد فقهکمک 

وارد  و کندیش را از حوزه فقاهت خارج ميه پايکه فق يین، جان را دارند. به نظر ميامور مسلم ميو تنظ ريتدبدر  یسع یفقه

بر  یاست گرچه مبتن کيو استدالل تئور و برنامه یازمند مدل تخصصيم، نيرا حوزه تنظياشکال دارد؛ ز شودیم ميعرضه تنظ

 یه اقتصاد، موضوعاتن در حوزيو مسائل مبتالبه مسلماند ی، مربوط به موضوعات کلیفقه احکاماسالم و کتاب و سنت است. 

ن خصوص نظر داده است و نه ي، نه شارع در استيه نيفقو انطباق مصداق با آن موضوع کار  هااند که شناخت آنیتخصص

ه زگاه ما در حوتکيه يگرچه شناخت احکام اقتصاد .است یمربوط به حوزه کارشناسنه نظر دهد و ين زميتواند در ایعرف م

قرار گرفتن با در انطباق و شناخت مصاديق است  ،حرکت حرکت غير از خود حرکت است.گاه يهاقتصاد است اما تک

حوزه تخصص، يکی نظام فقاهت و ديگري نظام  -2حوزه فقاهت  -1انطباق دو حوزه داريم: نه يمزدر  است.مصاديق 

نطباق مصداق بر حوزه شناخت حکم يک موضوع )حوزه فقاهت( و حوزه ا .تخصص، اينها دو متدولوژي مختلف دارند

توانيم اين دو وجه را در دو شخصيت متمايز حکم )حوزه کارشناسی( دو حوزه کامالً متمايز از هم هستند. به همين دليل می

داشته باشيم: فقيه و متخصص. گرچه ضرورت دارد اين دو حوزه با يکديگر جمع گردند ولی اين به معناي ضرورت جمع دو 

ک يآنگونه که اگر يعنی ست، ينپيوند )وحدت( حوزه و دانشگاه، پيوند متدولوژيک ت. حوزه در يک شخصيت واحد نيس
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حکم فقيه م. ياعمل نمودهاشتباه م يرا تشخيص ده مصاديقم و يبده ياقتصاد تئوريرسد، در حوزه فقاهت به حکم می هيفق

و باکمک  یواقعاساس مشاهدات . تئوري برگرددینباط ماستاصول فقه  یشناسو با کمک روشبراساس کتاب و سنت 

نظام اقتصادي را در يک نسبت  اجزاءق مدل، يشود. از طرید و منتج به ارائه مدل ميآیبدست م یو روش علمابزارهاي عقلی 

تقسيم  ینيمع ق مدل اوالً اقتصاد را به وجوهين از طريم. بنابرايدهیمطلوب قرار م يهاو ربط خاص با هم و به سمت جهت

م يکنیمترکيب  ياگونه را بهآنها روابط  و، ميينمایک از وجوه را مشخص ميزان و نحوه حرکت در هر يسپس م م،يکنیم

و  گذارداثر میاجتماعی مسلمين روي زندگی  که و مالی ابزارند هاي پولی. سياستميدا کنيبات مورد نظر دست پيبه ترتکه 

يا به  و که يا به موازات اسالم است شوندیخاص م جهت کينتج به و م د،نکنمسير حرکت مردم را مشخص می جهيدر نت

 گذارد. اثر می یاجتماعزندگی  يرومدل . اين قرار داردموازات اسالم نيست و در مقابل آن 

اقتصاد م اک نظيدر کند. یمتعيين  وندخداجهت زندگی اجتماعی مسلمين را گيري خاصی را دارد. هر نظام جهت

ن ارتباط هر مدل با اسالم يبنابرا .ابديدست الهی  يريگجهتآن  که به حرکت کند ياگونه به بايد يصاداقتمدل  یاسالم

 یندگز يثر آن روا یستيست بايبا اسالم چدومار -مدل رشد هارودرابطه م ينيم ببيگردد. فرضاً اگر بخواهینگونه مشخص ميا

ا در تقابل با اسالم قرار يم است اسالمطابق  يريگن جهتيکه ام ينيسپس ببم و ييمشخص نماآن را  يريگو جهت یاجتماع

وحدت رويه  ياست که داراواحد کل ک يو است مرتبط  گريکديآن با مختلف  ءاجزااست و اقتصاد نظام  نيبنابرادارد. 

 تواند اسالمی يا غير اسالمی باشد. کند، میحرکتی که می واست خاص 
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