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  روش کشف ماهیت اقتصاد اسالمی
  سید حسین میرمعزي

  
  چکیده

هـاي متفـاوتی بـه آن داده     دو پرسش اساسی پیرامون اقتصاد اسالمی وجود دارد که پاسخ
دو پرسش مـذبور  . وجود نیامده است شده و تا کنون نیز بین اقتصاددان مسلمان وحدت نظر به

  :عبارتند از
  اقتصاد اسالمی چیست؟ .1
  ف آن کدام است؟روش کش .2

بی تردید پاسخ پرسش دوم تا حدود زیادي بـه پاسـخ پرسـش اول بسـتگی دارد و بـر آن      
کند با ارائۀ روش ساده و عام به پرسش اول پاسـخ داده و راه   این مقاله تالش می. مترتب است

اسـتقراء نصـوص اقتصـادي و    «روش مـذبور، روش  . را بـراي پاسـخ بـه پرسـش دوم بـاز کنـد      
امیدوارم ارائه ایـن روش گـامی در جهـت وحـدت نظـر اندیشـمندان       . است» ها آنبندي  طبقه

  .اسالمی در این باره باشد
روش کشف، اقتصاد اسالمی، نصـوص اخالقـی، نصـوص اقتصـادي،     : واژگان کلیدي

  .نصوص علمی، نصوص حقوقی
  

  مقدمه
ب پرسش از ماهیت اقتصاد اسالمی ناشی از رشد علم اقتصاد پـس از رنسـانس در غـر   

داري متولـد شـد و بـه     بیش از دو قرن پیش از علم اقتصاد در دامان مکتـب سـرمایه  . است

                                                             
 28/7/1383: ، تاریخ تأیید 2/7/1383: تاریخ دریافت.  
 عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.  
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اي در  تکامل رسید و امروزه داراي موضوع، مسائل و روش مشخص و کاربرد پذیرفته شده
هایی چون اقتصاد خرد، کالن، پـول و   این علم به تدریج گسترش یافته و به رشته. دنیاست

در کنار آن در طـول زمـان   . منشعب شده است …الملل و  صاد بینبانک، بخش عمومی، اقت
اي از  مقوالتی چون فلسفه، مکتب، حقوق و نظام اقتصادي مطرح شده و به صـورت رشـته  

  . علم اقتصاد در آمده است
توان گفت اولین کسی است که به صورت علمی  دنیاي اسالم پس از ابن خلدون، که می

شهرها پرداخته است، به دلیل مختلف در مقابـل رشـد علـم     به تحلیل علل عمران و آبادي
  .اقتصاد در غرب منفعل و غالباً مصرف کننده بوده است

در طول فرایند رشد این دانش در غرب اندیشمندان اسالمی همواره خـود را در مقابـل   
د توان گفت اسالم داراي علم اقتصاد خاص خو یافتند که آیا می هایی از این قبیل می پرسش

است؟ اگر چنین است موضوع، مسائل، روش و اهداف این علم چیست و چه تفـاوتی بـا   
توان گفت اسالم داراي اقتصاد دستوري، نظام یا مکتـب   اقتصاد اثباتی غرب دارد؟ و آیا می

  اقتصادي است؟
هایی فـوق برآمدنـد، و    در چهار دهۀ اخیر اندیشمندان اسالمی در صدد پاسخ به پرسش

برخـی همچـون   . اي انجام دادند ولی به نتایج واحدي دست نیافتند   اً گستردهتحقیقات نسبت
ص : ق 1406الخالـدي،  . ك.ر( .به کلی منکر اقتصاد اسالمی شـدند ) شیخ علی عبد الرازق(

معتقد شدند اقتصاد اسالمی مذهب است و علم ) ره(برخی همچون شهید صدر ) 40و  37
برخی بین مذهب و نظام اسالمی تفکیک ) 319و  315ص : ق 1417الصدر، . ك.ر(  .نیست

کرده، قائل شدند که اسالم داراي مذهب اقتصادي ثابت است ولـی نظـام اقتصـادي ثابـت     
برخی نیـز بـه   ) 24و  15ص : ق 1417و الفنجري،  27ص : ق 1417صالح ، : ك.ر. (ندارد

گروه در تعریف نظام البته این . این نتیجه رسیدند که اسالم داراي نظام اقتصادي ثابت است
و بـاألخره  ) 94ص : ق 1420ابراهیم و قحف، : ك.ر( .اقتصادي اسالم با هم اختالف دارند

.): م 1990(ق و  1410الزرقـا،  . ك.ر. (برخی بر وجود علم اقتصاد اسالمی استدالل کردنـد 
عدم اطالع کافی از ادبیات دانش اقتصـادي  . این اختالفات علل متعددي دارد) 40و  3ص 

در غرب، عدم استفاده از مفاهیم و اصالحات مشترك و عدم اطالع کافی از اسالم از جملۀ 
ولی یکی از علل اصلی آن عدم اتخاذ روش معین و منطقی براي پاسـخ بـه   . این علل است
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  .هاست این پرسش
کنیم ابتدا روشی ساده و عام را بـراي پاسـخ از ماهیـت اقتصـاد      در این مقاله تالش می

. ایم نهاده» ها بندي آن استقراء نصوص اقتصادي و طبقه«نام این روش را . رائه کنیماسالمی ا
  .سپس با استفاده از این روش به پرسش مذبور پاسخ خواهیم داد

هاي علوم نیز  الزم به ذکر است که این روش، روشی عام و قابل استفاده در سایر عرصه
 …سیاسی، علم حقوق، جامعه شناسی ودر علوم . هست و اختصاصی به علم اقتصاد ندارد

هاي مشابه درباره ماهیت جامعه شناسی اسـالمی، حقـوق اسـالمی و     براي پاسخ به پرسش
  .توان از این روش استفاده کرد می …سیاست اسالمی و

  
  ها بندي آن روش جمع آوري نصوص اقتصادي و طبقه

تـرین   این یکـی از منطقـی  بنابر. اسالم از طریق آیات و روایات معتبر به ما رسیده است
بردن به ماهیت اقتصاد اسالمی بررسی آیـات و   هاي پیشین و پی ها براي پاسخ به پرسش راه

امـا در ایـن راه بـا دو پرسـش اساسـی      . روایات و به عبارت دیگر نصوص اقتصادي است
  :مواجهیم

  نصوص اقتصادي کدامند؟ .1
  بندي کنیم؟ ها را طبقه چگونه آن .2

و نیز احاطۀ او به آیات و  ع محقق از دانش اقتصاد به مفهوم عام آنتردید میزان اطال بی
با توجه به همۀ آنچه که در ادبیات اقتصادي . روایات در پاسخ به هر دو پرسش مؤثر است

اختالفـاتی کـه بـین      شود، بـا همـۀ   پیرامون مکتب، نظام، علم و حقوق اقتصادي مطرح می
هاي اقتصادي و نیز ماهیت علـم اقتصـاد وجـود     ظاممکاتب و ن  اقتصاددانان غرب در زمینۀ

هاي مشترك وارد شده، تعریف جامعی که  دارد و نیز با توجه به آیات و رویاتی که در زمینه
  :نصوص مورد نظر را در بر گیرد چنین است  همۀ

دي شود كه دربارة رفتارها و روابط اقتصـا  نصوص اقتصادي به آن دسته از آيات و روايات اطالق مي«

                                                             
  شود باشد را شامل می قضایایی که در حوزه معرفت اقتصادي می  در این اصالح دانش اقتصاد به مفهوم عام آن همۀ .

  .شود بینی بر اساس آن می حلیل وضعیت موجود و پیشدر مقابل علم اقتصاد که تنها شامل ت
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مردم با يكديگر و با دولت در سه حوزة توليد و توزيع و مصرف و يا مباين بينشي و ارزشي رفتارها و 
  ».روابط مذبور باشد

هـایی کـه بـا آن مـواجهیم و نـوع       بندي نصوص باید با توجه به پرسـش  همچنین طبقه
الت از برخـی مقـو  . قضایایی که در دانش اقتصاد به مفهوم عام آن مطرح است، انجام شود

. انـد  بینی و برخی اخالقی، برخی حقوقی و برخی از سنخ مقوالت علوم تجربی سنخ جهان
این انواع دیده شده باشـد تـا بتـوانیم هـر       بر این اساس باید جدولی بسازیم که در آن همۀ

  .اش قرار دهیم نص را بر حسب داللت آن در جایگاه ویژه
  :کنیم تقسیم می بر این اساس نصوص اقتصادي را به چهار قسم

اي داللت دارند و زیربنـاي   بینی ویژه آیات و روایاتی که بر جهان: نصوص عقیدتی .1
  .کنند ها و روابط اقتصادي را بیان می بینشی رفتار

هـا و بایـدها و نبایـدهاي     هـا و ضـدارزش   که بر ارزش: نصوص ارزشی و اخالقی .2
  .انت اجراي دولتی نیستنداخالقی در حوزة روابط اقتصادي داللت دارند و داراي ضم

که بایـدها و نبایـدهاي حقـوقی را بیـان کـرده و داراي ضـمانت         :نصوص حقوقی .3
  .اند اجراي دولتی

انـد و بـه    هـاي خـارجی   عینی بـین پدیـده    که بیان کنندة یک رابطۀ  :نصوص علمی .4
  .شوند بیان می» اگرالف آنگاه ب«صورت 

ها  ق و ارائۀ چند نمونه براي هر یک از آنتر اقسام چهارگانۀ فو در ادامه به توضیح بیش
  .پردازیم می

  
  نصوص عقیدتی . 1

هـا   انسان و جهان را بیان کرده چگونگی ارتباط آن  این نصوص نوع نگرش به خداوند،
بینی توجه داریـم کـه بـه     البته ما فقط به بخشی از قضایاي جهان. کند با یکدیگر را بیان می

  .صادي مؤثرندنوعی در رفتارها و روابط اقت
  .کنیم در این باره به سه مثال اکتفا می

آیات و رویات فراوانی بر صفات فعل خداوند و چگـونگی ارتبـاط او بـا جهـان     ) الف
، ) 102): 6(انعـام (بر اساس ایـن نصـوص خداونـد خـالق     . ها داللت دارند هستی و انسآن
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): 4(نساء (، محیط )57): 11(هود (، حافظ)109): 3(آل عمران (، مالک)164): 6(انعام (رب
و روزي ) 2): 62(جمعـه  (جهان هستی و هدایت کننده) 255): 2(بقره (و برپادارندة ) 126

  .ها معرفی شده است انسآن) 12): 42(و شوري  52): 39(و زمر  27): 3(آل عمران (  دهندة
س بـر اسـا  . کنند بخشی از آیات و روایات نگرش اسالم به جهان هستی را بیان می) ب

  :دار است و بیهوده آفریده نشده است این نگرش جهان هستی هدف
»بِنيما العهنيا بو م ضاالَر و ماواتا السلَقْنا خم٣٨):  ٤٤(دخان(» و(  

  :و به سوي خداوند در حرکت است
    )٥٣): ٤٢(شوري(» أالَ إِلَي اهللا تصيِر االُمور«

  :آفريده شده است جهان براي انسان و رفع نيازهاي او
»الثَّمرات رِز نم بِه جراًء فَأخماِء مالس نلَ مزأَن ماَء بِناًء والس راشاً وضِ فاالَر لَ لَكُمعي جفَال الَّذ قاً لَكُم

    )٢٢:  )٢(بقره(» تجعلُوا هللا اَنداداً و اَنتم تعلَمونْ
  :در آن فراهم گشته استو هر آنچه مورد نياز انسان است 

»  كَفَّـار سانَ لَظَلُـومنوها إِنَّ االصحاِهللا ال ت تموا نِعدعإِنْ ت و وهألْتما سكُلِّ م نم آتاكُم ١٤(ابـراهيم (» و :(
٣٢(    

  .مهه چيز در اين جهان و از مجله منابع طبيعي در نزد خداوند متعال داراي خزائن است
»ن شإِن م لُوموعرٍ مإالّ بِقَد ـُه     )٢١): ١٥(حجر(» يٍء إِال عندنا خزائنه و ما ننزل

عامل هسيت داراي نظام علي و معلويل است و در اين نظام مهه چيز در جاي خود قرار دارد و هيچ عيب 
  :شود و خللي مشاهده مني

ثُم ارجِعِ الْبصر كَـرتينِ ينقَلـب   * الْبصر هلْ تري من فُطُورٍ  ما تري في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت فَارجِعِ«
سيِرح وه ئاً وخاس رصالْب ك٤٣): ٦٧(ملك(» إِلَي(  

در این نصوص هدف . کنند بخشی از نصوص، انسان را در نگرش اسالمی تبیین می) ج
  :از آفرینش انسان عبودیت است

ـُِدونوما خلَقَت الْ«     ) ٥٦): ٥١(ذاريات (» جِن و اإلنس إال ليعب
  :است) بدن(و بعد مادي ) روح(انسان داراي بعد جمرد 

» ونسنإ ممح نلْصالِ من صراً مشق بكَه إِين خالالئلْمل كبإِذْ قالَ ر ـن    * ويِـه مف ـتفَخن و هتيوفَإذا س
 وا لَهي فَقع٢٩.٢٨  ) :١٥(حجر(» ساجِدينروح(    

تواند عقل را بر غزائزش حاكم كند و راه كمـال بپيمايـد و يـا     و داراي عقل و غرائز نفساين است و مي
العقـل  : فرمايـد  در ايـن بـاره مـي   ) ع(حضرت علي . عقل را به اسارت غرائزش در آورد و سقوط كند
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. بينهما فايهما غلب كانت يف حيـزه  بةمتجاذ صاحل اجليش الرمحن و اهلوي قائد جيش الشيطان و النفس
    ) ٢٠٣٨، ص ٣ج : ق ١٤١٦الري شهري، (

  :انسان خليفة خداوند در زمني است
  ) ١٦٥): ٦(انعام(» ضِ و هو الَّذي جعلَكُم خالئف االر«

هایی از آن ذکر شـد مبـانی اعتقـادي اقتصـاد      مجموعۀ نصوصی که در این بخش نمونه
اي  بر این اساس می توان گفت اسالم داراي مبـانی اعتقـادي ویـژه   . کنند میاسالمی را بیان 

بسـیار  ) دئیسم، نظام طبیعی و اصـالت فـرد  (داري  است که با مبانی اعتقادي اقتصاد سرمایه
متفاوت است و این مبانی در رفتارها و روابط اقتصادي مردم و نیـز در تعریـف جایگـاه و    

  .ماندهی نظام اقتصادي مؤثر استنقش دولت در اقتصاد و کیفیت سا
  

  نصوص اخالقی. 2
ها و روابط اقتصـادي   رفتار  نصوصی که داللت بر مستحبات و مکروهات در حوزة  همۀ

ها بـر عهـدة    کنند که رعایت آن کنند و نیز نصوصی که بر واجبات و محرماتی داللت می می
در ایـن  . شـود  ب نمـی فرد است و ضمانت اجراي دولتی ندارد و تخلف از آن جرم محسو

  این نصوص فراوانند و مجموعۀ کاملی از احکام اخالقـی را در حـوزة  . گیرند قسم قرار می
   .دهند رفتارهاي اقتصادي تشکیل می

  :براي نمونه نصوص متعدد بر حرمت اسراف و تبذیر داللت دارند
رفيِنسالْم بحالي هرِفُوا إِنسال تبوا وراْشكُلُوا و٣١): ٦(اعراف( و (  

  ) ٢٧): ١٧(اسراء (إِنَّ الْمبذِّرين كانوا إِخوانَ الشياطني 
. داري کامالً در تضـاد اسـت   گرایانه و مسرفانه در مکتب سرمایه این امر با اخالق تجمل

  :همچنین آیات و رویات متعددي بر استحباب صدقه و قرض الحسنه داللت دارند
ـَّةقُونَ أَموالَهم في سبِيل اهللا كَمثَل مثَلُ الَّذين ينفَ« ـَب ـْع سنابِلَ في كُلِّ  ح ـَب  ئُة حبـة ما سـنـبلةأَنبتت س

ليمع عاهللا واسيشاُء و نمل فضاعاهللا ي٢٦١):٢(بقره(» و (  

                                                             
  ك.براي نمونه، ر. هاي متعددي نوشته شده است در موضوع اخالق در اقتصاد اسالمی کتاب. 12ج: وسائل الشیعه .

  .اخالق در بازار: االخالق فی االقتصاد االسالمی؛ حسن صنعتکار: المستشار عبدالحکیم الجندي
Rafik Issa Bee Kun : Islamic Business Ethics. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
    

    
    

    
 

می
سال

اد ا
تص

ت اق
اهی

ف م
کش

ش 
رو

  

  

95  

): ٩(توبـه  (» أخذُ ألصدقات و أنَّ اهللا هو التواب الـرحيم َ عن عباده و يبةأَلَم يعلَموا أنَّ اهللا هو يقْبلُ التو«
١٠٤(  

» كفَأولئ فِْسهن حوق شي نمو فُِسكُمرياً النفَقُوا خأَن وا وأطيعوا وعماسو متطَعتقوا اهللا ما اسونَ فَاتحاْملُفْل مه
 *ضاً حوا اهللا قَرقْرِضإِنَّ تليمح كُوراهللا شو لَكُم رفغي و لَكُم فْهاعضا ين١٧.١٦):٦٥(تغابن(» س(  

داري  این دستور اخالقی نیز با اخالق حداکثر کـردن نفـع شخصـی در مکتـب سـرمایه     
  .سازگار نیست

  
  نصوص حقوقی. 3

یند نیـز  نما آیات و روایاتی که داللت بر احکام حقوقی در رفتارها و روابط اقتصادي می
کاملی از نصوص اقتصادي، که بسیار متفـاوت از حقـوق     این نصوص بر مجموعۀ. بسیارند

توان گفـت اسـالم داراي حقـوق     صورت قطع می لذا به. اقتصادي غرب است، داللت دارند
این نصوص در کتب روایی اهل تشیع و تسنن ابواب زیادي را بـه  . اي است اقتصادي ویژه

  .شود در ادامه به ذکر چند نمونه از آیات قرآن کریم اکتفا می .اند خود اختصاص داده
  :ـ حرمت ربا

لُوا إِنمـا الْبيـع   الَّذين يأكُلونَ الربا ال يقُومونَ إال كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطانُ من الْمس ذلك بِأّنهم قا«
لَّ اُهللا الْبأَح با وثْلُ الرمفَلَه هيتفَان هبن رم ظَهعوم اَءهن جبا فَمالْر مرح و عي    ـنمإِلَـي اِهللا و هرأَمو لَفما س

  )٢٧٥): ٢(بقره)  (١٣و ١٢ج : ١٤١٣احلر العاملي، (» عاد فَأولئك اَصحاب النار هم فيها خالدونَ
»و اتنآم ها الَّذينيا اَي ننيم مؤمتبا إِنْ كُنالر نم يقوا ما بذَراهللا  * قُوا اهللا و ـنبٍ مروا بِحلُوا فَاذْنفْعت ن لَمفَا

  )٢٧٩و٢٧٨): ٢(بقره(» و رسوله و إِنْ تبتم فَلَكُم رؤوس أَموالكُم ال تظلمونَ وال تظْلَمون
  :ـ حرمت کنز

عن سـبِيلِ اهللا   ن آمنوا إِنَّ كَثرياً من األحبارِ واَلرهبان لَيأكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِأْلباطلِ و يصدونَ يا ايها الَّذي«
و بون الذَّهكْنِزـَّةوالَّذينِ ي في نارِ  يوم يحمي علَيها* أليمٍ  وال ينفقُونها في سبيل اهللا فَبشرهم بِعذاب الفض

» جهنم فَتكوي بِها جِباههم و جنوبهم و ظُهـورهم هـذا مـا كَنـزتم َألنفُِسـكُم فَـذُوقُوا مـاكُنتم تكْنِـزون        
  )٣٥.٣٤):٩(توبه(

  :ـ حرمت اکل مال به باطل
امِ لتأكُلُوا فَريِقاً من أَموالِ النـاسِ بِـاالثْمِ و أَنـتم    وال تأكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وِ تدلُوا بِها إِيل الْحكّ«

  )١٨٨): ٢(بقره(» تعلَمون
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»ارجكُونَ تلِ إِالّ أَنْ تكُم بِالْباطنيوالَكُم بأكُلُوا أَمنوا ال تآم ا الَّذيِنهلُـوا      ةًيا أّيقْتال تكُم وـناضٍ مـرـن تع
  )٢٩): ٤(نساء (» اهللا كانَ بِكُم رَِحيِماً أَنفُسكُم إِنَّ

  :حرمت تطفیف ـ 
» طفِّفنيلْملٌ ليوفُونَ * وتساسِ يلَي النالُوا عإِذا اكْت نَ   *الَّذينِسـروخم يوهنزو أَو مإِذا كالُوهمطففـني  (» و

٣١:٨٣(  
  :وجوب زکات ـ 

ـَا ةَواقيموا الصال« ـُقدموا الَنفُِسكُم من خيرٍ تجِـدوه عنـداهللا انَّ اهللا مبـا تعملُـونَ بصـير     و ةَوآتوا الزك » ما ت
  )١١٠):  ٢(بقره(
»دص هِمالوأَم نذْمقَةخ     يعـمـم واهللا سلَه ـكَنس كـالتنَّ صهِم الَيصلِّ عكِّيهِم بِها وزت و مهـِّر ـَه ـُط » علـيِم  ت
  )١٠٣):  ٩(توبه(

  
  نصوص علمی. 4

علّی و معلولی را   شود که رابطۀ نصوص علمی به آن دسته از آیات و رویات اطالق می
اگـر  «شرطیۀ   ها را به صورت جملۀ توان مدلول آن و می. کنند بین دو پدیدة تکوینی بیان می

ینگونـه نصـوص   در منـابع اسـالمی ا  . بیان کرد» الف اتّفاق افتد آنگاه ب اتّفاق خواهد افتاد
در قرآن کریم از این قوانین که خداوند بر جهـان هسـتی حـاکم کـرده اسـت بـه       . فراوانند

هـاي االهـی در جوامـع انسـانی      قرآن کریم بارها به وجود سـنّت . تعبیر شده است) سنّت(
  :کند ها تاکید می تصریح کرده بر تغییر ناپذیري آن

ـَذِّبني قبةا في االرضِ فَانظُروا كَيف كانَ عاقَد خلَت من قَبلكُم سنن فَسيرو«   )١٣٧:٣عمران  آل(» الْمك
ولـني فَلَـن   استكباراً في االرضِ ومكر السيي وال يحيِق الْمكْر السيي الّا بِاَهله فَهلْ ينظَرون االّ سنت اال« 

  ) ٤٣:  )٣٥(فاطر(» ن تجِد لسنت اهللا تحويالتجِد لسنت اِهللا تبديِالً ولَ
از این . اند تر توجه کرده متأسفانه اندیشمندان اقتصاد اسالمی به این دسته از نصوص کم

هایی از قوانین حـاکم   در ادامه به ذکر نمونه. تري را ذکر کنیم هاي بیش رو الزم است نمونه
هـا در تجزیـه و تحلیـل رفتارهـا و وقـایع       آنبر جهان هستی و جوامع انسانی که شناخت 

  .پردازیم  اقتصادي مفیدند می
  :ـ تقوا سبب نزول برکات االهی است

ـُوا فَاخذْ« نا بِما كانوا ولَو أنَّ أهلَ القُري آمنوا و اتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركات من السماء واالرضِ ولكن كَذَّب
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  )٩٦: ٧اعراف (» يكِْسبونَ
  :ـ تقوا موجب گشایش مشکالت و روزي غیر منتظره است

هللا  ةَا الشهادفَاذا بلَغن اَجلَهنّ فَامِسكُوهن بِمعروف أَو فَارقُوهن بِمعروف وِأَشهِدوا ذَوي عدل منكُم وِاَقيمو«
والْين بِاهللا وؤمن كانَ يظُ بِه موعلْ لَهذلكُم يعجقِ اهللا يتي نمرِ وجاً   مِ اآلخرخـثُ ال    * ميح ـنم قْـهرزيو

و  ٢): ٦٥(طـالق  (» يحتِسب ومن يتوكَّلُ علي اهللا فَهو حسبه إِنَّ اهللا بالغُ اَمرِه قَدجعلَ اهللا لكُلِِّ شيٍء قَدراً
٣(  

  :شود ـ عدل سبب افزایش برکات می
، ص 1ج : الري شـهري، همـان  ( .بالعدل تتضاعف البرکات): ع(قال علی بن ابی طالب 

  )1702، ح 256
  :شود ـ ظهور جنایت سبب زوال نعمت می

، ح 257ص : همان(  .اذا ظهرت الجنایات ارتفعت البرکات): ع(قال علی بن ابی طالب 
1705(  

  :ـ شکر نعمت موجب ازدیا آن است
» اد يسيغه و يأْتيه الْموات من كُلِّ مكَـانٍ ومـا هـو بِميـت ومـن ورآئـه عـذاب غَلـيظٌ        يتجرعه وال يك«
  )١٧): ١٤(ابراهيم(

  :آورد طغیان را در انسان فراهم می  ـ غنی و ثروت زمینۀ
  )7و   6): 96(علق(» أن رآه استَغْنَی* کَالَّ إِنَّ اإلنسانَ لَیطْغَی «

»لَوصـ         وب ـبِريخ هِادبـِع » ريبسطَ اهللا الرزق لعباده لَبغوا في االَرضِ ولكن ينـزلُ بِقَـدرٍ مـا يشـاُء إِنـه بِـ
  ) ٢٧): ٤٢(شوري(

ـ استعانت از خداوند، تقدیر معیشت، نیکو کاري و صدقه دادن و صلۀ رحم فقـر را از  
خیانت در امانت، تنبلی، گدایی کردن،   است از خداوند،برد و اظهار فقر، عدم درخو بین می

، بـاب  3همـان، ج  ( .عادن به دروغ، عدم تقدیر در معیشت و قطع رحم موجب فقـر اسـت  
  ) .3233و  3232

توانـد بیـانگر    هـا مـی   آیات و روایات در این زمینه بسیار فـراوان اسـت و مجموعـۀ آن   
به کمـک  . هاي اقتصادي باشد تارها و پدیدهاي از قوانین ثابت و قطعی حاکم بر رف مجموعه

  .هاي اقتصادي را تحلیل کرد توان برخی پدیده این قوانین می
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  سازگاري نصوص 
انتظـار آن اسـت کـه مجموعـۀ     . از آنجا که منشاء این نصـوص خداونـد حکـیم اسـت    

نصوصی که در هر قسم وجود دارد از سازگاري درونـی برخـوردار بـوده و افـزون بـر آن      
توانـد بـه عنـوان     اصل سازگاري نصوص می. چهار گانه نیز با یکدیگر سازگار باشنداقسام 

بدین معنی که اگر یک نص اخالقی با نصوص اعتقـادي  . شرط اعتبار یک نص مطرح شود
  .یا علمی مسلم تعارض داشت کنار گذاشته شود و غیر معتبر محسوب گردد

  ـ ارتباط نصوص چهار گانه 
. علل نصوص اخالقی و حقوقی قرار دارنـد   و علمی در رتبۀ تردید نصوص اعتقادي بی

ایـن  . انـد  به عبارت دیگر نصوص اعتقادي و علمی بیانگر فلسفۀ احکام اخالقی و حقـوقی 
سازد که گاهاً از نصوص اخالقی و حقـوقی یـک    ارتباط منطقی بین نصوص، ما را قادر می

اعتقادي یا علمی به یک حکم  اصل اعتقادي یا علمی را کشف کنیم و بالعکس از یک نص
  .اخالقی یا حقوقی برسیم

  
  ـ استنباط مذهب اقتصادي اسالم از نصوص 

بر اساس آنچه که گذشت آیات و روایات به صورت مستقیم بر مبانی اعتقادي، احکـام  
  .اخالقی و حقوقی و برخی قوانین علمی در حوزة رفتارهاي اقتصادي داللت دارند

و بـدین  . توان اسـتنباط کـرد   مذبور مذهب اقتصادي را نیز می افزون بر این، از نصوص
ترتیب اثبات نمود که اسالم داراي مذهب یا مکتب اقتصادي به مفهـومی کـه شـهید صـدر     

  .باشد بیان کرده نیز می) ره(
  .کند مذهب اقتصادي را چنین تعریف می) ره(شهید صدر 

 ١٤١٧الصـدر،  (» يةاالقتصاد ة تعاجل مشاكل احليااليت سيةمن النظريات االسا عةاملذهب االقتصادي جممو«
  )٣٦٥: ق

  :گوید در عبارت دیگري می
اليت يفضل اتمع اتباعها يف حياته االقتصاديه و حل مشـاكلها   يقةعن الطر ةاملذهب االقتصادي هو عبار«
ـ العـدا  ةتتصـل بفكـر   يـة االقتصـاد  ةيف احليـا  سـية اسـا  ةيشـمل كـل قاعـد   «و ) ٤٤: مهان(»لعلميةا  ةل

  )٣٦٢مهان، (»عيةاالجتما
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هـاي اسـالم    قواعد اساسی مذهب اقتصـادي اسـالم را از فتـاواي فـق      )ره(شهید صدر 
تـوان از   لذا می. وي معتقد است قواعد اساسی زیربناي احکام فقهی است. کند استخراج می

بـا توجـه بـه    . احکام مذبور به این قواعد به روش استدالل از معلول بر علت دست یافـت 
این قواعد . توان جایگاه قواعد اساسی مذهب را تعیین کرد وص چهارگانۀ پیش گفته مینص

از . در حقیقت معلول مبانی اعتقادي و اصول علمی و علت احکام اخالقی و حقوقی است
توان این قواعد را از مبانی اعتقادي و اصول علمی به روش حرکت از علـت بـه    رو می این

ها را به روش حرکـت از معلـول بـه علـت از احکـام       توان آن میمعلول استنتاج کرد و نیز 
  .اخالقی و حقوقی کشف کرد

توان گفت اسالم داراي مذهب اقتصادي به مفهومی کـه شـهید صـدر     بر این اساس می
  .باشد بیان کرده است نیز می  )ره(

  
  ـ استنباط نظام اقتصادي اسالم از نصوص 

: ك.ر(  .اند نی از نظام اقتصادي اسالم ارائه کردهمحقّقان اقتصاد اسالمی تعاریف گوناگو
برخی همچون دکتر سعاد ابراهیم صالح نظام اقتصادي را ) 22ـ   20صص : 1381میرمعزي، 

دانند که با حفظ اصول مذهب و متناسب با هر  عملیات و تطبیقات و تنفیذاتی می  مجموعۀ
بر اسـاس ایـن تعریـف،    ) 27: انصالح، هم. (شود جامعه پذیرفه می  عصر و مکان به وسیلۀ

نظام اقتصادي اسالم امري نیست که از نصوص بتوان آن را کشف کرد بلکه بایـد آن را بـر   
برخـی همچـون   . اساس اصول مذهب و متناسب با هر عصر و مکان طراحی و ایجاد کـرد 
  :دکتر منذر قحف معتقدند که هر نظام اقتصادي بر سه جزء مشتمل است

اي از اصول و مبادي و روش تحلیلی علمی است که متغیرات  جموعهم  فلسفۀ اقتصادي،
  منظـور از عنصـر سـوم مجموعـۀ    ) 94: ابراهیم، قحـف، همـان  . (کند اقتصادي را تعیین می

برخـی از  . کنـد  ها کارکرد نظام به سمت اهداف را تضمین مـی  قواعدي است که رعایت آن
ام تامین مالی اسـالم بـر اسـاس عقـود     وجوب زکات، تحریم ربا، نظ: این قواعد عبارتند از

شود آنچه را کـه ایشـان نظـام     چنانچه مشاهده می. مشارکتی و تامین اجتماعی و نظام ارث
نامند از نصوص اعتقادي و اخالقی و حقوقی به صـورت مسـتقیم قابـل     اقتصاد اسالمی می

  .استنباط است
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ـ  اري یـا هنجارهـاي   برخی همچون دکتر خورشید احمد و دکتر میر آخور الگوهاي رفت
: 1374احمد، (  .دانند رفتاري مستفاد از آیات و روایات را جزئی از نظام اقتصادي اسالم می

گذاري، تولید،  الگوهاي رفتاري مطلوب همچون الگوي مصرف، سرمایه) 270و  269صص 
به سادگی . اند از نصوص اخالقی و حقوقی قابل استنباط …خرید و فروش، قرض، انفاق و

وان از مجموع احکام اخالقی و حقوقی اسالم دربـارة مصـرف، الگـوي مصـرف فـرد      ت می
مسلمان را با استفاده از ابزارهاي ریاضی و هندسی که در اقتصاد خرد فـراهم آمـده، ارائـه    

و با جمع افقی توابع مصرف فرد به تابع مصـرف کـالن در جامعـۀ اسـالمی مطلـوب      . کرد
اي از الگوهاي رفتـاري در سـه حـوزة     مجموعه«دي را بر این اساس اگر نظام اقتصا. رسید

ها در  دست آمده و نهادینه کردن آن تولید و توزیع و مصرف بدانیم که از آیات و روایات به
، در این صورت به وضوح »شود جامعه موجب حرکت به سمت اهداف مورد نظر اسالم می

  .قتصادي نیز هستتوان گفت اسالم عالوه بر امور پیش گفته داراي نظام ا می
  

  ـ علم اقتصاد اسالمی
هاي اقتصـادي بـراي     اي از معرفت است که به تحلیل پدیده منظور از علم اقتصاد شاخه

. پـردازد  ها و متغیرهاي دیگـر مـی   شناخت روابط موجود بین اجزاء آن و رابطۀ آن با پدیده
چنانچـه  . دي اسـت هاي اقتصا هدف از این تحلیل شناخت قوانین اقتصادي حاکم بر پدیده

بخشـی از  . انـد  گذشت در اسالم آیات و روایات فراوانی به بیـان قـوانین علمـی پرداختـه    
امـا  . تـر ذکـر کـردیم    هاي اقتصادي را پیش نصوص علمی مربوط به حوزة رفتارها و پدیده

اي اسـت؟   هنوز به این پرسش صریحاً پاسخ نگفتیم که آیا اسالم داراي علم اقتصادي ویژه
تواند دلیلی بر وجود علم اقتصاد اسالمی باشد؟ پاسخ بـه ایـن    د نصوص علمی میآیا وجو

تـوانیم   در این مقاله تنهـا مـی   .سؤال به صورت تفصیلی و دقیق نیازمند مجالی واسع است
علـم اقتصـاد کالسـیک داراي موضـوع،     . خطوط اصلی روش پیدا کردن پاسخ را بیان کنیم

                                                             
  براي مطالعه در این باره به مقالۀ زیر رجوع کنید.  
االقتصـاد  : الملـک عبـدالعزیز   معةتألیف محمد أنس الزرقا، مجلۀ جـا » المفهوم و المنهج: علم االقتصاد ميةتحقیق اسال«

  .40.3، ص .)م1990. (هـ  2،1410االسالمی، مجلد 
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بینـی   دف علم اقتصـاد کالسـیک بـر اسـاس جهـان     ه. اي است مسایل، هدف و روش ویژه
و از . اي است اي گزینش شده است و روش آن نیز مبتنی بر مبانی معرف شناختی ویژه ویژه

شناسی بسیار متفاوتی است انتظار آن است که در تحلیـل   آنجا که اسالم داراي مبانی هستی
  .هاي اقتصادي هدف و روش متفاوتی را ارائه نماید پدیده

  :توان گفت علم اقتصاد اسالمی وجود دارد راین به دو دلیل میبناب
  .اي که نصوص علمی بر آن داللت دارند به دلیل قوانین علمی ویژه .1
اي که نصوص اعتقادي بـر آن   به دلیل مبانی هستی شناسانه و معرفت شناسانه ویژه .2

  .کنند داللت می
  

  نتیجه
در چهار گروه اعتقادي، اخالقی، براي کشف ماهیت اقتصادي باید نصوص اقتصادي را 

  .سپس در دو مرحله این نصوص را بررسی کرد. بندي کرد حقوقی و علمی طبقه
هـایی هسـتیم کـه از بررسـی مسـتقیم       در این مرحله به دنبال پاسخ پرسش: مرحلۀ اول

  :آیند؛ مانند دست می نصوص در هر گروه به
  دهند؟ متفاويت را ارئه مي آيا نصوص اعتقادي مباين اعتقادي يا فلسفة اقتصادي .١
  اي است؟ توان به استناد نصوص اخالقي اثبات كرد اسالم داراي اخالق اقتصادي ويژه آيا مي .٢
  آيا نصوص حقوقي بر حقوق اقتصادي كامل و متفاويت داللت دارند؟ .٣
  هاي اقتصادي كايف است؟ آيا قوانني علمي مستفاد از نصوص علمي براي حتليل پديده. ٤

  کنیم که پس از انجام مرحلۀ هایی را جستجو می در این مرحله پاسخ پرسش :مرحلۀ دوم
  :اول قابل بررسی است؛ مانند

اي را استنباط كرد و قائل شد كه اسـالم   توان مذهب اقتصادي ويژه آيا از نصوص چهارگانه فوق مي. ١
  داراي مذهب اقتصادي است؟

  وص مذبور استناد كرد؟توان بر وجود نظام اقتصادي اسالم به نص آيا مي.٢
  توان وجود علم اقتصاد اسالمي را اثبات كرد؟ آيا با استناد به نصوص مذبور مي. ٣

هـایی از هـر نـوع و     نصوص اقتصادي و ذکر نمونـه   در این مقاله سعی کردیم با مطالعۀ
هاي فوق را بیان کرده، اجماالً اثبـات کنـیم کـه اسـالم      ها روش پاسخ به پرسش بررسی آن

  .اي است ي فلسفه، اخالق، حقوق، مذهب، نظام، و علم اقتصادي ویژهدارا

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
    

    
    

    
 

هم 
ل ن

سا
 /

ان 
مست

ز
13

83
  

  

  

102  

  منابع و مأخذ
  .القرآن الکریم .1
، حوارات القرن الجدید، االقتصاد االسالمی علم منذرابراهیم، غسان محمود و قهف،  .2

  .دمشق  ، بیروت،.)م2000. (ق.ه 1420او وهم، دار الفکر ودار الفکر المعاصر، االولی، 
، ترجمۀ محمد جواد مهـدوي، موسسـۀ   مطالعاتی در اقتصاد اسالمیید، احمد، خورش .3

  .، مشهد.ش.هـ 1374چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، اول، 
  .، دارالمعارف، القاهرهاالخالق فی االقتصاد االسالمیالجندي، المستشار عبدالحلیم،  .4
، الشـریعه تفصیل وسایل الشیعه الی تحصـیل مسـائل   الحر العاملی، محد بن الحسن،  .5

  .بیروت.) م1993. (ق.هـ  1413موسسه آل البیت علیهم السالم إلحیاء اتراث، االولی 
االولـی،   لطبيعةالحدیثـه، ا  لةالرسا مكتبة، مفهوم االقتصاد فی االسالمالخالدي، محمود،  .6

  .، عمان، االردن.)م1986. (ق.ه 1406
  .، قم.ق.ه 1416، دار الحدیث، االولی حلكمةمیزان االري شهري، محمد،  .7
 1417االعالم االسـالمی، فـرع خراسـان، االولـی      مكتبة، اقتصادناالصدر، محمد باقر،  .8

  .، الریاض.)م1997. (ق.ـه
، دار الثقیف للنشـر و التـألیف،   الوجیز فی االقتصاد االسالمیالفنجري، محمد شوقی،  .9

  .، الریاض.)م1996. (ق.ـه 1417، مسةالخا
، دار عـالم  ام االقتصادي االسالمی و بعـض تطبیقاتـه  مبادي النظصالح، سعاد ابراهیم،  .10

  .، الریاض.)م1997. (ق.ـه 1417الکتاب، 
، مرکــز انتشــارات دفتــر تبلیغــات اســالمی، دوم، اخــالق بــازارصــنعتکار، حســن،  .11

  .ش، قم.ـه1375
، ساختار کالن، مؤسسۀ فرهنگی دانش و نظام اقتصادي اسالممیرمعزي، سید حسین،  .12

  .ش، تهران.ـ ه 1381اندیشۀ معاصر، اول، 
، موسسـۀ فرهنگـی دانـش و    ماهیت و ساختار اقتصـاد اسـالمی  یوسفی، احمد علی،  .13

  .ش، تهران.ـه 1379اندیشۀ معاصر، 
14. Beekun, Rafik Issa: Islamic Business Ethics, the International Institute of Islamic 

Thought, 1417 AH/ 1997 AC, United State of America. 
  
  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  
    

    
    

    
 

می
سال

اد ا
تص

ت اق
اهی

ف م
کش

ش 
رو

  

  

103  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

