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چکیده
حقوق اقتصادی که در آن روشــها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته میشود ،تحول بزرگی
در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد .در این برداشت حقوقی ،مفاهیمی مانند انتخاب معقول،
ارزیابی ســود و زیان قواعد حقوقی و غيره ،با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است.
صاحبنظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط
زمانــی ندارد ،اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتــی را دارد .بنابراین بايد هر مانعی که در مقابل معامالت افراد
وجود دارد ،برداشته شود .از بررسی اين مسئله در فقه و حقوق ،این نتیجه حاصل ميشود که فقهای فریقین
هم بدین امر توجه شــایانی داشــتهاند ،هرچند که به طور مستقیم اشارهای بدان نکردهاند .تالش آنان در این
راستا را میتوان در تطبیق احکام حقوق اسالمی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصالح ساختار اقتصادی
جســتجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد .برای نیل بدین هدف ،فقها
از دو اصل بهره بردهاند :اصل موازنه يعني باید میان ابزارهای اقتصادی که اســام پیشنهاد میکند و نیازهای
روزمره ،تطبیق وجود داشته باشد ،در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد ،و اصل بهرهبرداری
همگانی يعني مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار اســت و بايد در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله
طبقاتی مورد اســتفاده قرار گیرد .بنابراين اتكا به منابع خارجي براي تدوين قانون ،به هيچ عنوان شايســته
نظامي با دورنماي جهانبيني نيســت .از اين رو بازگشــت به اهداف اصلی انقالب از جمله ایجاد یک نظام
حقوقی مستقل ،مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود ،به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری ،نظام
ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهايی خواهد داد.
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مقدمه
قــرن پیش به ویژه در ایاالت متحده آمریکا ســؤالي
مطرح شــد که اقتصاد با حقوق چه رابطهای میتواند
داشته باشد؟ 1به ســخن دیگر آیا عاملهای اقتصادی
از این ظرفیت برخوردار میباشــند کــه قواعد تقریر
یافتــه در حقوق را تغییر داده و معیارهای جدیدی در
این عرصه معرفی کننــد که با اصول مورد پذیرش که
قدمت سالیان دارند ،متفاوت و متعارض باشند و از این
رهگذر نظم نوینی در علم حقوق به وجود بیاورند؟
برای نیل بدین منظور ،رشــته حقــوق اقتصادی پا به
عرصه وجود گذاشــت که هدف خود را دســتیابی به
«کارایی» ـ که در اینجا به حداکثر رساندن منافع و کم
نمودن ضررهای احتمالی است ـ معرفی میکند 2.بر اين
اســاس ،تحلیل توصیفی نسبت به تحلیل علمی ،کمتر
مورد انتقاد قرار گرفته و اگر مالحظه و انتقادی مطرح
شده ،راجع به روش علمی و فرضهای این تحلیلها بوده
است ،ولی انتقادات اساسی نسبت به تحلیل اقتصادی
(کارایی) حقوق راجع به جنبه دســتوری است که در
آن به تعیین ارزشــها پرداخته شــده و بایدهایی برای
سیاســتهای اجتماعی تعیین گرديده اســت .در واقع،
مادامــی که حداکثر کردن کارایــی اقتصادی از طریق
حداکثر کردن مطلوبیــت یا ثروت در جامعه به عنوان
عاملی مهم و تنها در جهت تعیین آثار سیاستها ،قواعد و
تصمیمات معرفی و راههای وصول به این کارایی تبیین
میشود ،در مفید بودن آن تردیدی وجود ندارد .ولی به
محضی که حداکثر کردن سود و ثروت به عنوان بایدها
و اهداف اصلی حقوق یا سیاســت مطرح شود ،بحث
وارد مرحله دیگری میگــردد و باید ارزش این ادعا
با توجه به دیگر بایدهای اجتماعی و انسانی همچون
عدالت ،تعالی ارزشهای معنوی انسانی و اخالق تبیین
شــود و هر ادعایی در این باره عکسالعملهای جدی
دیگــری را در پی دارد .از ســوی دیگر ،طرفداران
این ایده ،دلیل روشــنی برای ایــن اعتقاد که حداکثر

کردن ثروت ،در مقابــل دیگر اهدافی همچون عدالت
و انصــاف ،باید به عنوان هدف اصلی حقوق شــمرده
شــود ،بیان ننمودهاند .آنها تنها به توجیه برتریهای این
هدف در مقابل فایدهگرایی و ســازگاری آن با برخی
آموزههای لیبرالیسم ،همچون رضایت افراد به مسیری
که منجر به حداکثر کردن ســرمایه شود ،پرداختهاند.
در مقابل ،انتقادات جدی نســبت به ارزش علمی این
نظریه ،هم از نظر معیار تحلیل اقتصادی و هم از جهت
هدف و ارزش بودن برای حقوق مطرح شــده است و
حتی لحاظ حداکثر کردن ثروت به عنوان معیار تحلیل
توصیفی حقوق به باد انتقاد گرفته شــده است .اما این
امر بدان معنا نیست که از هدف اصلی حقوق که عدالت
و انصاف اســت ،دور بماند ،بلکه با ارائه راهحل جدید
که از منظر تحلیلهای اقتصادی میگذرد ،دریچهای را
باز میکند که گام عینی در راستای هدف اصلی حقوق
بردارد.
ریچارد پوسنر ( )Richard Posnerیکی از صاحب
نظران بنام حقوق اقتصــادی با طرح فرضیه «انتخاب
معقول» بیان میدارد که افراد با مطالعه و شناخت آثار
و پیامدهای هر امر و ســود و زیانی که برایشان دربر
دارد ،تصمیــم و راهی را برمیگزینند که از آن حداکثر
بهرهوری با حداقل هزینه حاصل میشــود 3.در نگاه
ســنتی حقوق ،افراد به این معنی عاقل فرض میشدند
که براساس هنجارها و سنتهای جامعه ،آنچنان که در
قواعد حقوقی منعکس شــده ،رفتار کنند ،ولی تحلیل
اقتصادی حقوق ،قواعد حقوقی را به عنوان انگیزههای
رفتاری در نظــر میگيرد که افراد بــا لحاظ آنها در
پی حداکثر کردن منافع خود هســتند .در این نگرش،
قواعد حقوقی همچون قیمت کاالها و سرویس لحاظ
میشــوند که افراد با توجه به عواقب افعال و آثار هر
اقدام ،برای نیل به منافع خود ،محاســبه سود و زیان
میکنند و اعمال خــود را برای نیل به حداکثر منفعت
بر آن اســاس تنظیم مینمایند .از این دید ،حتی عمل

1 . Encyclopedia of Law and Economics, pp.800&1042.
2 . Pathologies of rational choice theory, p.18.

3. “The Decline of Law as an Autonomous Discipline”,
p.768.

4. “Social Norms and Social Roles”, pp.903&904.
5. “Why the Legal System Is Less Efficient?”, p.667.
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خالف مقــررات قانونی در مواردی که منافع بیشــتر
افــراد را تأمینکند ،در چهارچوب رفتار عقالیی قرار
میگیرد .بنابراين تغییر قواعد حقوقی ،موجب تغییر در
محاســبه افراد خواهد شد و رفتار آنها براساس نتایج
این محاسبه تغییر خواهد یافت.
هرچند که این امر زیربنای تحلیل اقتصادی حقوق را
تشــکیل میدهد ،اما دیگر صاحبنظران مطلقگرایی
این فرضیه را در تمام موارد به چالش کشیده و اذعان
دارند که معیارهای دیگری همچون عادت و رســوم،
عدالــت اجتماعی و اهداف زندگــی میتواند در این
راستا تأثیرگذار باشد 4.شاول و کاپلو با اصالح فرضیه
مزبور ،آن را تنها مختص به نفع شخصی ندانستهاند كه
میتوان آن را با ســایر مطلوبهای دیگر جامعه مانند
منافع عمومی قابل جمع دانست ،البته اصالح ساختار
5
بازار هم نباید نادیده گرفته شود.
اقتصاد هر عیب و نقصی که داشته باشد ،کوششی مبتنی
بر روشــهای علمی تحقیق اســت که در پی شناخت
موضوعات اجتماعی و انســانی است .استفاده از این
علم در حقوق حداقل موجب شده که روشها و مبانی
تحقیق که در دیگــر زمینههای علوم اجتماعی به کار
برده میشــود ،در زمینه حقوق نیــز اعمال گردد .در
واقع ،حقوقدانان کمتر از روشهای تحقیقی معمول در
دیگر علوم انسانی استفاده کرده و مباحث و تحقیقات
خود را در قالبی غیر از فرضیه و مطالعه دادهها انجام
دادهاند و ســعی در نفی یا اثبات نظریه و فرضیه خود
از طریق تحلیل این دادهها دارند .ولی حقوق و اقتصاد
این امکان را برای حقوق به وجود آورده اســت ،تا از
روشهای تحقیق علمی در مباحث خود بهره برند و این
روشها را در مباحث حقوقی وارد نمایند.
در اقتصاد کارایی به سیستمی اشاره میکند که نمیتوان
هیچ نوع تخصیص مجردی از منابع را یافت ،به نحوی
که وضعیت رفاهی حداقل یــک نفر بهبود یابد ،بدون
آنکــه وضعیت رفاهی فردی در نظــام اقتصادی بدتر

شــود 6.حال باید به این سؤال پاسخ داد که اسالم رفاه
گروهی را به قیمت کاهش سطح زندگی دیگران قبول
دارد یا نه؟ متفکران اســامی بر این اعتقاد هستند که
عدالت اجتماعی و توســعه اقتصادی به مثابه دو بال
میمانند که بایــد به طور موازن رشــد نمایند و این
موضوع در جوهر دین وجــود دارد .از این منظر اگر
تولیــدات جامعه افزایش یابد ،باید ســطح معیشــتی
افــراد در جامعه ارتقا یابد وگرنه ما نمیتوانیم به مدل
توسعه دســت یابیم ،هرچند به طور موقت شکوفایی
در تولید ملی خود داشــته باشــیم .افزایش تولید به
مثابه افزایش ثروت اصو ً
ال در دولتهایی مهم و مبنايی
اســت که درآمد آنان از مالیاتهایــی که از اتباع خود
میگیرند ،تأمین میشــود ،به عبارت دیگر دولت رفاه
( )Welfare Stateامروزه بیشتر کشورهای اسالمی
درآمد اصلی خود را از منابع نفتی به دست میآورند و
مالیات نقش بسیار کمی در اقتصاد آنان بازی میکند.
این رویه موجب شکلگیری دولت رانتیر (Rentier
 )Stateمیشود که چندان اتکایی به تولید و منابع آن
نخواهد داشت .به نظر میرسد ساختار دولت در اسالم
به دولت رفاه که وظیفه اصلی خود را تأمین آســایش
مردم میداند ،نزدیکتر باشد و این امر با وجود احکام
حمایتی (زکات ،خمــس و  )...به وضوح قابل لمس
اســت .ابزار دولت اسالمی برای رفاه ،مالیاتهایی است
که شرع بدین منظور وضع کرده است؛ افزایش درآمد
تنها در گرو تولید میباشد ،در غیر این صورت دولت
منابع کافی برای رســیدن به اهــداف خود را نخواهد
داشت ،در این راستا حضرت علی(ع) به نقل از پیامبر
اسالم(ص) به مردم دستور داد که در برخی از مناطق
از دامپروی دست کشیده و به کشاورزی روی بیاورند
که تولید و به دنباله آن افزایش ثروت را در پی خواهد
داشــت ،به سخن دیگر در این دستور توأمان به عامل
کارایی و انتخاب معقول توجه شایان شده است« :ای
گروه قریش! شــما چهارپایان را دوست دارید ،اما از
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آن بکاهید؛ زیرا در ســرزمینی کم باران هســتید ،به
7
کشاورزی مشغول شوید که کاری مبارک است».
امــام صادق(ع) بهترین امــکان بهرهبرداری از مال را
قرار دادن آن در مســیر تولید میدانــد که با افزایش
ارزش افزوده آن به واسطه تالش و کار مستمر ،ثروت
آحاد افراد ملت و توانایی آنان در پرداخت مالیاتهای
اسالمی ،به نحو چشمگیری ارتقا خواهد یافت .ایشان
فرموده اســت« :کدام دارايی بهتر اســت؟ زراعتی که
صاحبش آن را کشت کند و به سامان آورد و به هنگام
درو حقش را به جای آورد» ،پرسیده شد :پس زراعت
کدام دارايی بهتر است؟ امام فرمود« :گوسفند به گونهای
که انسان همراه گوسفندان به دنبال بارشگاهها برود و
8
در این سیر نماز بگزارد و زکات بپردازد .»...
کارایی یا انتخاب معقول در جامعه اســامی هنگامی
مطلوب اســت که با اهداف معنوی که اسالم برای ما
تبیین نموده اســت ،هماهنگ و سازگار باشد ،در غیر
این صورت مسئول قلمداد نشدن افراد در قبال همنوع
خود ،به شــدت مورد نکوهش قرار گرفته است و این
افزایش ثروت نه تنها ممدوح نیســت ،بلکه مذموم هم
تلقی میشود؛ به سخن دیگر بیتفاوت بودن به مسئله
فقر به بهانه رسیدن جامعه به توسعه مطلوب که همان
کارایی تعبیر میشود ،خط مشی مشخصی میباشد که
این مفهوم را با نوع غربی خود متمایز میکند .در این
زمینه احادیث معصومان(ع) گویاي این امر است« :ای
مردم مرا بر شــما حقی است و شما را بر من حقی؛ اما
حق شــما بر من این است که از خیرخواهی شما دریغ
نورزم و بیتالمال را در راه شــما به طور کامل به کار
9
گیرم .»...
حضرت علی(ع) در جمالتی کوتــاه یکی از وظایف
دولت را تحقق عدالت اجتماعی با تقسیم منابع ثروت
عمومی در میان اقشــار مختلف مردم میداند که این

مهم به واسطه ابزارهای اقتصادی صورت میپذیرد.
تحقق عدالت اقتصادی معیاری است که نقش محوری
در اقتصاد اســامی دارد و نمیتواند به بهانه افزایش
ثروت ملی نادیده گرفته شود .اگر میان این دو مطلوب
یعنی کارایی و انتخاب معقول با کاهش فاصله طبقاتی
تعارض حاصل شــود ،دولت اســامی جانب عدالت
را خواهد گرفت؛ زيرا در اندیشــه علوی فقر موجب
دوری از اهداف عالیه میشود 11.هدف اسالم از وضع
احکام در عرصههای گوناگون ،رسیدن انسان به مقامی
میباشد که خداوند او را برای همین منظور خلق نموده
اســت؛ یعنی خلیفۀ اللهی .دیدگاه صرف ًا مادی متکی
بر افزایش ثروت نمیتواند در این راســتای کارســاز
باشــد ،بلکه تنها راهی اســت که دولت برای رسیدن
بــه اهداف معنوی از آن بهره میگیرد .داشــتن ثروت
بدون مسئولیت در قبال محرمان با روح اسالم سازگار
نیست؛ زيرا ائمه(ع) در روايات خود در این موضوع،
مال را متعلق به ذات پروردگار دانسته و مالکیت انسان
12
را اعتباری قلمداد کردهاند.
احکام اقتصادی اسالم در یک نمای کلی به دو بخش
عبــادی (زکات و خمس) و غیرعبــادی (معامالت)
تقسیم میشــود که در هردو عرصه میتواند از منظر
حقوق اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد .برداشت اول
از نظریه انتخاب معقول ،چندان در میان فقها از مقبولیت
برخوردار نمیباشــد؛ زيرا هــدف از مقرارت حقوق
اسالمی (فقه) برقراری تعادل میان فرد و اجتماع است.
به عبارت دیگر این یک خصیصه ماهوی برای احکام
اسالم است و نمیتوان تنها سود فردی را معیار کارایی
قلمداد کرد 13.برداشــت دوم به دیدگاه فقها نزدیکتر
است ،ولی به نظر میرسد کارایی در گفتمان فقهی ،به
تطبیق احکام اســام با مقتضیات زمان و عدم عسر و
حرج بازمیگردد که نظام حقوقی اسالم در برخورد با

 . 7السنن الکبری ،ج ،6ص.229
 . 8الکافی ،ج ،5ص.260
 . 9نهج البالغه ،خطبه .34

 . 10پیام امام ،ج ،2ص.345
 . 11دانشنامه امام علی(ع) ،ج ،7ص.356
 . 12وسائل الشیعه ،ج ،11ص270؛ روح المعانی ،ج ،15ص.259
 . 13قواعد فقه بخش حقوق عمومی ،ج ،3ص.245

10

 . 14صحیفه نور ،ج ،21ص.61
 . 15ملكيۀ االرض ،ص.326
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مشکالت معاصر ،برنامه مؤثر و کاربردی داشته باشد و
با وضع مقررات مبتنی بر دخالت دولت ،نظام اقتصادی
را در مسیر درســت حفظ موازنه میان منافع و عالیق
فــرد و اجتماع قرار دهد .احتما ً
ال مبنایی فقهی که باید
همــگام با مقتضیات زمان در حقوق اقتصادی از منظر
اسالم مورد بررســی قرار داد ،اصل موازنه است .این
اصل در ســاختار اصلی خود بر این محور میچرخد
کــه میان ثمن و مبیــع باید از نظــر ارزش اقتصادی
برابری باشــد ،به طوری که عرف یا عقال آن معامله را
سفهائی ننامند؛ احکام خیارات در بیع و سایر معامالت
معاوضــی برای تضمین موازنه بین ثمن و مثمن برقرار
شــده اســت .عالوه بر آن ،این تعادل باید در طرفین
عقد هم رعایت شــود ،به گونهای که از نظر تصمیمات
(قوه دماغی) در یک ســطح باشند كه ضمانت اجرایی
آن بطالن یا عدم نفوذ عقد قرار داده شــده است .این
اصل در حقوق اقتصادی با یک تغییر محتوایي به دنبال
پیدا نمودن راهکارهایی میباشــد که دولت اسالمی از
قبل آن بتواند اقتصاد مبتنی بر تعالیم الهی را با زندگی
مادی که ضرورت توجه به آن اجتناب ناپذیر اســت،
پیوند زند .شــالوده حرکت فقهی در اصل موازنه از دو
قسمت تشكيل شده است .1 :برداشت کامل از اهداف
و اغراض شــارع در وضع یک گــزاره فقهی؛ در این
راستا احادیث وارده شــده از سوی ائمه معصومان یا
مالزمه بین حکم عقل و شــرع میتواند فلسفه صدور
چنین حکمی را از ســوی قانونگذار الهی برای ما به
روشــنی تبیین نماید .2 .بعد از فهم کامل اهداف دین،
حقوقدانان اســامی باید راهکارهایی را که از سوی
فقه ســنتی برای این امر تعبیه شده است ،با عنایت به
برایند آن در عصری که زندگی میکنند ،در ورطه نقد
و بررســی بگذارند .این شــیوه امروزه به تأثیر عنصر
زمان و مکان در اجتهاد معروف شده است .تعادل بین
هدف تشریع با ابزار موجود ،نه تنها الزم ،بلکه اجتناب
ناپذیر میباشــد و فقه به عنوان علمی که چهارچوب
فعالیت اقتصادی را در جامعه اســامی ترسیم میکند،

بیش از سایر علوم بدین امر نیازمند است .کاربرد اصل
موازنه در فقه به ویژه در بحث زکات کام ً
ال ملموس و
عینی است .در مورد اهمیت این اصل امام خميني(ره)
اين چنین بیان نموده اســت« :یکی از مســائل بسیار
مهم در دنیای پرآشــوب کنونــی ،نقش زمان و مکان
در اجتهاد و نوع تصمیمگیریها است .حکومت ،فلسفه
عملی برخورد با شــرک و کفــر و معضالت داخلی و
خارجی را تعیین میکند و این بحثهای طلبگی مدارس
که در چهارچوب تئوریها اســت ،نــه تنها قابل حل
نیست که ما را بنبستهایی میکشاند  ...باید تمام سعی
خودتان را بنمايید که خدای ناکرده اســام ،در پیچ و
خمهای اقتصادی ،نظامی ،اجتماعی و سیاسی به عدم
14
قدرت اداره جهان متهم نگردد».
اصــل دیگری کــه در کنار اصل موازنــه میتواند به
عنوان مبنای حقوق اقتصادی در فقه مطرح شود ،اصل
بهرهبردای همگانی از منابع و ثروتهای عمومی اســت.
یکی از مشکالت برقراری عدالت اقتصادی در جامعه،
مســئله توزیع ثروت قبل از تولید است .منظور از این
مفهــوم ،منابع طبیعی مانند نفت ،آب ،انواع معادن و ...
میباشد که خداوند به طور مساوی در اختیار بندگان
خود به منظور تولید و اشتغال قرار داده است 15.از آنجا
که صاحبان ســرمایه با دارا بودن امکانات بیشتر ،از
ایــن منابع بهتر میتوانند بهرهبرداری کنند؛ به ثروتهای
هنگفت ميرســند و فاصله طبقاتی در جامعه بســيار
تشــدید میشــود .فقها با درک این موضوع و با نفی
مالکیت اختصاصی منابع طبیعی ،بر این باور هستند که
حق ایجابی و سلبی در این منابع ماهیت ًا با آنچه که در
حقوق خصوصی مطرح است ،تفاوت دارد و نباید آن
را یکسان پنداشت که پیامد آن بیعدالتی اقتصادی در
اجتماع خواهد بود .حق سلبی در منابع طبیعی مترادف
با تحریم احتکار از سوی مصرف کنندگان و ممنوعیت
بهرهبرداری بیش از حد نیاز است.
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در این باره یکی از فقها بیان داشــته اســت« :در این
معادن ظاهری که مردم در اســتفاده از آن بر همدیگر
پیشــی میگیرند ،هرکس مقدم شــود ،بر او است از
معادن اســتفاده کند ،اگر دو نفر (در معدن) کار کنند و
مکان برای آنان کم باشــد ،کسی که اول شروع کرده،
مقدم اســت ،سؤال در اینجا اســت که چقدر میتواند
بهرهبرداری کند؟ نظر اکثر اصحاب بر این اســت که به
16
اندازه نیاز باید بهرهبرداری کند».
در عبارتي دیگر آمده اســت« :او مالک چاه است و
حق دارد به اندازه احتیاجش که شامل شرب احشام و
زراعتش اســت ،استفاده نماید ،پس زیادی آن را باید
بدون هیــچ عوضی به دیگران بــذل کند ،برای همان
17
مصارفی که خود انجام میداده است».
بــا در نظر گرفتن عبارات باال ،یکــی از وظایف مهم
دولت اســامی ،نظارت کامل بر نحوه بهرهبرداری از
منابع طبیعی به عنوان ثروت خدادادی اســت که طبقه
خاصی از جامعه آن را به صورت انحصاری در اختیار
خود قرار ندهند و موجبات ضرر بر دیگران را فراهم
ننمایند .تولید ثروت در اســام حق همه شهروندانی
است که در جامعه اسالمی زندگی میکنند و به نوعی
در این چرخه ســهم دارند ،از ایــن رو باید امکانات
الزم را درخور استعداد آنان در این زمینه فراهم آورد؛
کوتاهی در مهیا ســازی ابــزار تولید به هیچ عنوان از
سوی دولت اسالمی قابل قبول نخواهد بود ،این همان
حق ایجابی در اصل بهرهبرداری همگانی است که اگر
با حق ســلبی به گونهاي درســت تلفیق شود ،عدالت
اقتصادی به خوبی محقق خواهد گردید.
کار به عنــوان نیروی مولد تولید ،نقش بســزایی در
حرکت جامعه به ســوی پویایی و پیشــرفت دارد .به
عبارت دیگر بدون کوشــش و تــاش فرد نمیتواند
ادعايی بر منابع طبیعی داشته باشد و حق تنها با کار به
دست میآید ،نه دیگر عوامل همچون وراثت و  ،...در
فقه هم بدین موضوع تحت لوای یک قاعده اشاره شده
 . 16تذکرۀ الفقهاء ،ج ،2ص.403
 . 17المبسوط ،ج ،3ص.281

اســت که در نوع خود حاکی از اهتمام اسالم به کار به
عنوان یکی از راههای موجد حق است .در این راستا
مرتضی مطهری نوشته است« :تکالیف و رنج و زحمتی
که به مردم تحمیل میشود ،باید متناسب با حق و بهره
آنها باشد ،نه اینکه یکی مکلف باشد ،یکی حق و بهره
را ببرد .من له الغنم علیه الغرم یعنی هرکسی که بهره و
استفاده چیزی متعلق به او است ،خسارت و مخارج آن
چیز هم با او است» 18.یا در جای دیگر بيان ميدارد:
«انســان به مقدار کاری که روی شــیء صورت داده،
19
مالک است».
مالکیت انسان بر اشیاء اعتباری است و مالک حقیقی
خداوند میباشــد و از آنجا که مال خدا به طور امانی
در اختیار انســان قرار میگیرد ،شایسته است این مال
به هرکس تعلق گیرد ،به بهترین نحو از آن استفاده کند.
الس َف َها َء
از این رو در قرآن كريم آمده استَ :
«و َل تُؤْ ُتوا ُّ
َأ ْم َوالَ ُك ُم الَّ ِتــي َج َع َل اهلل لَ ُك ْم ِق َيا ًما»؛« 20اموالی که خدا
قوام زندگانی شــما را به آن مقرر داشــته ،به تصرف
سفیهان مدهید».
در این باره عالمه طباطبايی ميگويد« :این شخصیت
واحده (جامعه) ،مالک تمامی اموال روی زمین است و
خداوند متعال زندگی این شخصیت واحده را به وسیله
این اموال تأمین کرده و آن را رزق وی ساخته ،پس بر
این شخصیت الزم است که امر آن مال را اداره نموده
21
و آن را در معرض رشد و ترقی قرار دهد».
از آنجا که مالک واقعی انســان نیست ،باید مال را در
جهــت رضای پروردگار قرار دهــد ،بنابراین مصرف
عاقالنه که همان کارایی به معنای اســتفاده از بهترین
موقعیت اســت ،یکی از جنبههای سپاسگزاری فرد از
خالق خود اســت 22.عالوه بر آن بهرهبرداری درست
میتواند جامعه را از فقر نجــات دهد؛ زيرا امکانات
 . 18بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی ،صص.157-154
 . 19همان ،ص.188
 . 20نساء.5 ،
 . 21المیزان ،ج ،4ص.271
« . 22مــروری بر معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در تطبیق با
چارچوب شریعت اسالم» ،ص.21

احکام اقتصادی عبادی (بررسي زكات)

 )1عدم انحصار زکات در موارد نهگانه از منظر فقه
اماميه

عدالــت توزیعی و آزادی فــرد در امور اقتصادی ،دو
مطلوب اساسی هســتند که نظام حقوقی در اسالم ،به
دنبال آن میباشد 25.بنابر نصوص وارده از سوی ائمه
معصومان ،زکات یک ابزار مهم و کارآمد در راســتای
تکافل اجتماعی میباشــد که هدف خــود را ایجاد
چتر حمایتی برای افرادی میداند که از ســطح درآمد
کافی برخوردار نیســتند ،تا یک زندگی مطلوب داشته
باشــند 26.بر طبق نظر مشهور فقه امامیه بر نه مورد از
 . 23دانشنامه امام علي(ع) ،ج ،7صص215و.216
« . 24کارآمدی در آموزههای نهج البالغه» ،ص.15
« . 25بنیادهای توسعه اقتصادی عادالنه در اسالم» ،ص.164
 . 26اســرار احکام زکات از دیدگاه قــرآن و روایات معصومین(ع)،
ص.65

 . 27كتاب الزکاۀ ،ج ،10ص128؛ الخالف ،ج ،2ص22؛ جواهر الکالم،
ج ،15ص.68
 . 28مقدمهای بر مالیه عمومی در اسالم ،ص.144
 . 29موسوعۀ الشهید الصدر ،ج ،5ص.53
 . 30مجموعه مقاالت فقهی ،حقوقی ،فلســفی ،اجتماعی ،صص-300
.304
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بالفعل جامعه محدود اســت که اگر با گزینش درست
(انتخاب معقول) همراه شود ،بسیاری از مشکالت حل
23
خواهد شد.
اگر احکام حقوقی ـ اقتصادی در فقه ،براي پاسخگویی
به مشــکلهای معمــول جامعه امــروزی ،مثل تکافل
اجتماعی یا نحوه دخالت دولــت در بازار ،نتواند این
موازنه را ایجــاد نماید ،به ناچار باید از مدلهای دیگر
تبعیت کند که با خاتمیت دین اســام چندان سازگار
نیســت .اصول موازنه و بهرهبرداری همگانی از منابع
طبیعی در فقه اقتصادی به دنبال این اهداف هستند.1 :
بسترسازی و تمهید حیات مادی و معنوی مؤمنان.2 .
تأمین حقوق شــهروندان و در امان بودن غیرمؤمنان و
تأمین حیات مادی ایشان .3 .تأمین امنیت و استیفای
حقــوق مردم به ویژه مظلومان .4 .ســامان دادن نظام
اقتصادی جهت اداره صحیــح و توانمند جامعه 24.این
دیدگاه از گذشــته تا به حــال در میان فقهای فریقین
مطرح بــوده ،ولی گفتمان حقوق اســامی کمتر بدان
پرداخته است ،از این رو بررسی نحوه به کارگیری آن
در ابواب مختلف فقهی ضروری میباشد.

اقالم مصرفی 27،به منظور به حداقل رســاندن فقر در
جامعــه ،زکات تعلق میگيرد ،ولــی با در نظر گرفتن
آماری که امروزه از مقادیر زکات اخذ شــده بر مبنای
مشــهور به دست میآید ،به درستی فهمیده میشود که
این امر تکافوی نیــاز محرومان جامعه را نمیکند ،به
طور مثال بنابر آمار رسمی از سال  1365تا 1375ش
مقدار زکات گندم و جــو  191ميلیون تومان بوده که
بسیار ناچیز است ،عالوه بر آن سایر موارد زکات هم
از وضعیت مشابهی برخوردار هستند 28.برخی از فقهای
معاصــر با درک این واقعیت که حصر در موارد نهگانه
نمیتواند تأمین اجتماعی را در جامعه اسالمی به نحو
مطلوبی محقق نماید و با تردید در نظریه مشهور ،اعالم
کردهاند که زکات به مــال خاصی تعلق ندارد ،بلکه با
در نظر گرفتن اوضاع و احوال هر زمان فرق میکند و
برای حل معضل فقر ،باید از ابزارهای الزم که اســام
در اختیار دارد ،بهره برد.
محمدباقر صدر در این زمینه نوشــته است« :آنچه در
زمان خالفــت حضرت امیرالمؤمنیــن(ع) بر ما ثابت
شده ،این است که ایشان بر اموالی زکات وضع کرده که
در تشریع اصلی این فریضه جزء آن نبوده است؛ چون
در تشریع اصلی فقط بر نه شیء زکات تعلق میگیرد،
اما حضرت بر اســب هم زکات وضع نموده است .این
عنصر متحرک بر ما ثابــت میکند که زکات یک نظر
اسالمی اســت كه به مال خاصی تعلق ندارد و حاکم
29
اسالمی درباره آن ،اختیار دارد».
محمد موسوی بجنوردی نيز ميگويد« :بحث انحصار
و عدم انحصار موارد زکات نیز ،به تبع مقتضیات زمانی
و مکانی و مصلحتهای نظام حکومتی اسالم ،طبق نظر
ولیامــر دچار تغییر ميشــود .از نمونههای بارز آن،
30
دستورالعمل مالیاتی حضرت امیر(ع) است».
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از نگاه اول برمیآید که فقهای معاصر ،در تالش برای
انطباق ابزارهای موجود در فقه ،با تحوالت روزافزون
دنیای معاصر ،هســتند ،تا اسالم رنگ کهنگی به خود
نگیرد .با یک تحلیل محتوایی به دســت میآید ،آنچه
سبب شــد فقیهان از روشهای سنتی ارائه شده در فقه
دست بکشند ،عدم کارایی حصر زکات در موارد نهگانه
است ،به این دلیل که روش سنتی متضمن حداکثر نفع
ـ که تأمین منابع مالی الزم برای پوشــش حداکثری
نیازمندان است ـ نمیباشد .یکی از فقهای معاصر علت
برشــمردن اقالم نهگانه را در زمــان پیامبر اکرم(ص)
مناســب بودن آن با شرایط اقلیمی برمیشمارد که در
این نوع برداشت ،به نوعی ،عامل کارایی دیده میشود،
بدین معنا که موارد تعیین شــده به راحتی میتوانست
تکافل اجتماعی را در جامعه تأمین کند؛ چون ثروت
عمده مردم در آن زمان محسوب میشد 31.در این زمینه
محمدتقی جعفــری بیان ميدارد« :این موضوع داللت
دارد که تعیین موارد نهگانه ،در زمان پیغمبر اکرم(ص)
فقط به عنوان صالحدید و اعمال رویه حکومت وقت
بوده و با شرایط اقلیمی و زمانی سنجیده شده است ،نه
32
اینکه حکم ابدی خدا باشد».
نقش حاکم اســامی در تعیین مــوارد زکات به مثابه
جایگاه شــارع به هنگام تشــریع ابتدايی این فریضه
میباشــد ،از ایــن رو باید به انتخابهایي دســت بزند
که نیاز جامعه معاصر به واســطه آن تأمین شــود و
از رهگــذر انتخاب معقول که بــا مقتضیات زمان هم
ســازگار میباشــد ،چهارچوبی را پیریزی کند که با
مصالح هماهنگ باشــد ،به عنــوان مثال تعلق گرفتن
زکات به گاو و گوســفند با شــرایط فقه سنتی مبنی
بر اینکه از مراتع اســتفاده نمایــد 33،تقریب ًا نزدیک به
صفر میباشد؛ زيرا امروزه برای تغذیه از علوفه دستی
استفاده میشــود ،عالوه بر آن استفاده از این احشام
بسیار کم شده و وسایل نقلیه جای آن را گرفته است،
« . 31مسائل مستحدثه زکات» ،ص.3
 . 32رسائل فقهی ،ج ،1صص.71-69
 . 33دراسات فی والیۀ الفقیه و فقه الدولۀ االسالمیۀ ،ج ،3صص27و.28

در ایــن زمینه مرتضی مطهری ميگويد« :اگر ما آن نه
چیز را به عنوان اصول ثابت قبول کنیم که در بعضی در
همانش تردید است  ...اگر مصلحت ایجاب کرد ،برای
اتومبیل به قول شــما زکات وضع میکند  ...در اختیار
حاکم اسالمی اســت ،ما بعد خواهیم گفت که یکی از
عواملی است كه کار انطباق اسالم با نیازمندیهای زمان
34
و مکان را آسان میکند».
قاعده مصلحت برخالف سایر قواعد که اغلب به روابط
میان افراد میپردازند ،یکی از قواعدی است که دولت
اسالمی بر مبنای آن میتواند در اقتصاد به منظور حفظ
نظم اجتماعی دخالت نماید 35و با وضع مقررات جدید،
یکی از وظایف اصلی خود را که فراهم نمودن ســطح
متناسب زندگی برای آحاد مردم است ،فراهم نماید .هر
اندازه مفهــوم رفاه اجتماعی در طول زمان تغییر یافته
باشد ،وظیفه دولت ســنگینتر است 36و باید امکانات
موجود در فقه اسالمی را با آن هماهنگ سازد.
 )2زکات اسکناس از منظر فقه اهلسنت

مذاهب فقهی اهلســنت در مقایسه با مذاهب جعفری
و ظاهــری 37،از محدودیت کمتــری در مورد منابع
برخوردارند؛ چــون زکات بر مــوارد متعددی تعلق
میگیرد 38و بنابراين دولت اســامی میتواند از منابع
حاصل شــده از آن ،به نیازمنــدان جامعه کمک کند،
ولی اتکای به آرای ســنتی ـ به ویژه در زکات نقدین
که در آن مســکوک بودن و سپری شدن یک سال را
شرط میدانند 39ـ ســبب شده است بخش عظیمی از
این منابع که میتوانند در راستای حمایت از محرومان
به کار روند ،عم ً
ال از دســترس خارج شــوند .فقهای
اهلســنت با درک این موضوع که امروزه سکه طال و
 . 34اسالم و مقتضیات زمان ،ج ،2ص.63
 . 35االشباه و النظائر ،ص137؛ کتاب الفروق ،ج ،1ص.27
 . 36اقتصاد ما ،ج ،2صص322و.323
 . 37المحلی باآلثار ،ج ،6ص.209
 . 38الهدایــۀ ،ج1و ،2صــص221-199؛ الحــاوی الکبیــر ،ج،3
صص237-234؛ المغنی و یلیه الشرح الکبیر ،ج ،2صص.605-596
 . 39بدایۀ المجتهد و نهایۀ المقتصد ،ج ،2صص241-237؛ المبسوط،
ج ،1ص.271

احکام اقتصادی غیرعبادی (بررسي احتکار)
اســام بر آزادی فرد در انجام امور اقتصادی بر مبنای
آنچه که شــرع مالکیت مســلمان را بر آن اشــیاء به
 . 40الفقه علی المذاهب االربعه ،ج ،1ص.605

 . 41فقه سیاسی ،ج ،1ص.92
 . 42فقیهان امامی و عرصههای والیت فقیه ،ج ،1ص.230
 . 43التنقیح الرائع ،ج ،2ص41؛ الروضۀ البهیۀ ،ج ،3ص.218
 . 44النهایۀ ،ص374؛ الســرائر الحاوی ،ج ،2ص238؛ المغنی و یلیه
الشرح الکبیر ،ج ،4صص46و.47
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نقره در بیشــتر اوقات جای خود را به پولهای کاغذی
دادهاند ،حکم بر وجوب زکات در میان آنها نمودهاند.
عبدالرحمن جزیری بیان کرده اســت« :عموم فقیهان
برآنند که در اوراق مالی زکات واجب است؛ زیرا آنها
اکنون در دادوســتد به جای طال و نقره به کار میروند
و به آسانی میتوان آنها را به نقره تبدیل کرد .بنابراین
عقالیی نیست که نزد مردم سرمايه و ثروت بزرگی از
اوراق مالی باشــد و برای آنها تبدیل نصاب آن اوراق
به نقره امکان داشــته باشد و با این حال زکات آن را
40
خارج نکنند».
فقهای اهلســنت با درک نقش محوری اسکناس در
جامعه امروزی ،تحقق عینی زکات نقدین را در بازیابی
مفهوم مســکوکات با معیارهای جدید که در بطن خود
هنوز به فقه ســنتی تکیه دارند ،پــی ریزی نمودهاند.
تقویم پــول کاغذی به نصاب نقره در واقع راه میانهای
است که کارایی این فریضه را در افزایش حداکثر منابع
تخصیــص یافته به امور فقرا نشــان میدهد .این مهم
بیانگر فهم دقیق از اهداف شــارع در تشریع زکات و
لزوم اســتفاده بهینه از ظرفیتهای فقه است که میتواند
با جایگزینی مطلوب با مفاهیم قدیمی در مسیری گام
بردارد که مفیــد و مؤثر بودن گزارههای فقهی (حقوق
اســامی) را که یکی از اهداف حقوق اقتصادی است،
تحقق بخشــد ،البته به شــرطی که گزینش درست در
بدیل ســنتی آن تحقق یابــد .در موضوع مورد بحث،
فقهای عامه ،عیب مهم و مبنايی را در عنوان مشمولیت
و شــرایط تعلق زکات یافته و با جایگزین کردن مورد
مناســب و مطابق با زمان ،این خأل را پر نمودهاند ،تا
نظــام تکافل مبتنی بر فقه ،کاربــرد خود را در جامعه
حفظ کند.

رسمیت میشناسد ،تأکید میکند .این اختیار برخالف
نظام ســرمايهداری مرســوم در غرب ،مطلق و بیحد
و حصر نیســت و تا جایی محترم شمرده میشود که
41
موجب ضرر به افراد یا مصالح عامه جامعه نشــود.
احتکار یکی از مواردی است که حکومت میتواند در
عرصه خصوصی برای حمایت از نظم اجتماعی ورود
پیدا کند و برخالف قاعــده معروف که نمیتوان مردم
را مجبور به کاری کرد که از نظر اسالم واجب نیست،
42
عمل نماید.
از منظر فقهای فریقین ،احتکار يعني نگهداشــتن طعام
مورد نیــاز مردم ،به منظور به فروش رســاندن آن با
قیمت گزاف به هنگام کمبــود 43.از آنجا که در موارد
استثنا باید به حداقل اکتفا کرد و دخالت دولت اسالمی
(حاکم اسالمی) برای اصالح ســاختار بازار صورت
میگیرد ،برخی از فقها با در نظر گرفتن روایات وارده
شــده در این زمینه ،احتکار را در چند طعام منحصر:
گندم ،جو ،مویز ،خرما و زیتون و از اطالق آن به سایر
موارد مانند عســل ،لباس و حیوان به علت فقدان ادله
و عدم احتیاج ،خودداری کردهاند 44.این برداشــت از
سوی سایر فقها چندان مقبول واقع نشده است .از منظر
آنان ،علت ذکر این موارد در روایات ،احتیاج مردم آن
زمان بوده اســت ،نه آنکه در آنها خصوصیتی باشد که
حکم احتکار بــر دایر مدار آنها بچرخد .در این زمینه
محمدحسن نجفی نوشته است« :احتکار در زیتون تنها
در شــام مصداق دارد ،احتکار نمک در جایی صدق
میکند که مردم به اســتفاده از آن عادت داشته باشند.
همچنیــن آنچه ما فهمیدیم اين اســت كــه نوع مردم
(قاطبه) باید به آن طعام احتیاج داشــته باشــند ،پس
جو در بسیاری از سرزمینهای ایران احتکار محسوب
نمیشــود ،اگر انســان به غذای در ایام قحطی عادت
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داشته باشد ،حکم احتکار جاری میشود ،در صورتی
که علــت را مبنا قرار دهیم ،آنچه که از فحوی اخبار
45
فهمیده میشود ،مالک (احتکار) احتیاج است».
فلســفه ورود حکومت در احتکار ،رفع نیاز مردم و
جلوگیری از هرج و مرج در جامعه اسالمی میباشد،
حال اگر ما مصادیق آن را در چند موردی که فقه سنتی
احصا نموده است ،تلقی نماییم ،کارایی حکم به جهت
مطابــق نبودن با نیازهای مردم در مناطق مختلف ،از
دست خواهد رفت ،این موضوع به خوبی از پراکندگی
جغرافیایی که سرزمینهای اسالمی در آن قرار دارند،
با تنوع فرهنگی گوناگون ،اســتنباط میشود .فقهای
معاصر شیعه با در نظر گرفتن تحوالت دنیای معاصر
و ملزوماتی که زندگی امروزی بدان نیاز دارد ،مفهوم
احتکار را تنها محصور در مــواد غذایی نمیدانند و
قلمــروی آن را تا جایی توســعه دادهاند که حیات
انسانی مورد خطر قرار نگیرد .برداشت خشک از متن
روایات ،موجب عدم انطباق اسالم با مقتضیات زمان
و از دست دادن کارایی میشــود ،محمدجواد مغنیه
در اين باره بیان کرده است« :ما به فقهایی که تحریم
احتکار را به گندم ،جو ،خرما و کشــمش ،اختصاص
دادهاند ،میگوییم :شما باید بر این مطلب ملزم باشید
که همانا احتکار در نفت و برق حرام نیست ،با اینکه
علم دارید به این مورد که زندگی امروزی بدون اینها
محال است ،همچنین باید الزم بدارید احتکار سالح
و منع ســاح را از کسی که اراده دفاع از خود دارد،
پس امروز احتکار خرما یا کشــمش چه ضرری را
میرساند؟  ...ولی احتکار آهن ،فوالد و طالی زرد و
سفید عیبی ندارد ،این جمود موجب وهن در شریعت
46
سیدالمرسلین است».
فقه مالکــی و حنفی برخالف ســایر مذاهب فقهی
(جعفری و حنبلی) ،معیار احتکار را اختالل در بازار
47
ارزیابی ميكنند و آن را تنها در قوت غالب نمیبینند،
 . 45جواهر الکالم ،ج ،22ص.483
 . 46فقه االمام الصادق(ع) ،ج ،3ص.145
 . 47المدونۀ الکبری ،ج ،3ص313؛ بدائع الصنائع ،ج ،5ص.129

بلکه دولت میتواند برای رفع هر موضوعی که احتیاج
مردم بدان محسوس است ،اقدام کند .این تفسیر که از
فقه سنتی ارائه شده است ،دو عامل کارایی و انتخاب
معقول را در اختیار حاکم اسالمی قرار میدهد ،تا با
در نظر گرفتن شرایط بتواند به نیازهای جامعه پاسخ
دهد .به ســخن دیگر حکومت باید با در نظر گرفتن
اوضاع و احوالی که در مملکت اسالمی وجود دارد،
در رفع احتكار جنسی که از همه بیشتر مورد احتیاج
مردم است ،بکوشد.
ابزار حکومت اسالمی برای بازگشت بازار به حالت
عــادی ،اجبار محتکر به فروش موادی اســت که او
ذخیره نموده و به واســطه آن ،موجب بینظمی گشته
است .اعمال زور مجوزی برای قیمتگذاری بر روی
48
اقالم احتکار شده ،از سوی حاکم اسالمی نمیباشد،
بلکه باید به عرف بازار مراجعه نمود .فلســفه چنین
رأیي به اصل عــدم بازمیگردد که دولت برای ورود
در عرصه عمومی ،باید متمســکی از شــرع داشته
باشد 49.حکم فقهای متقدم مبنی بر عدم اختیار حاکم
در ارزشگــذاری ،چندان با معیار کارایی ســازگار
نمیباشد؛ چون ابتکار عمل حکومت را در حل بحران
محدود میکند .حسینعلی منتظری در این زمینه نوشته
اســت« :در صورت به وجود آمدن حصر اقتصادی،
حکومت هیچ چارهای ندارد ،به غیر از دخالت و الزام
او بــه فروش به قیمت اعالمی و در این زمینه باید به
مقدار ضرورت اکتفا کند و حــق تجاوز ندارد؛ زيرا
حرمت مال مســلمان همانند خون او اســت و مردم
50
بنابر حکم عقل و شرع ،مس ّلط بر اموالشان هستند».
دخالت حداقلی دولت در اقتصاد ،مورد تأکید فقهای
معاصــر قرار گرفته و این امــر حاکی از پیوند با فقه
سنتی است ،اما با این تفاوت که پیروی از نظر مشهور،
تا جایی میتواند ادامه داشــته باشد که حکم مذکور
 . 48المبســوط فی فقه االمامیه ،ج ،2ص195؛ شرائع االسالم ،ج،2
ص15؛ مفتاح الکرامه ،ج ،12ص.361
 . 49قواعد فقه سیاسی ،ص.105
 . 50دراســات فــی والیــۀ الفقیه و فقــه الدولۀ االســامیۀ ،ج،2
صص644و.645

پاســخگوي نیاز حکومت برای وظایف اولیه خود که
برقراری امنیت و رفاه است ،باشد .در غیر این صورت
باید روشهای جدید متناسب با اصول مورد تأیید در
حقوق اسالمی ارائه نمود ،تا حکومت با فقدان برنامه
برای اداره امور مواجه نشود .این رویکرد در موضوع
احتکار به وضوح دیده شده که فقها با گسترش مفهوم
احتکار ،توانستند کارایی حکم فقه سنتی را در دنیای
معاصر حفظ کنند ،البته در برخی از مذاهب فقهی این
ظرفیت وجود داشته که خود گویاي این مطلب است
که اگر برای فقه سنتی زمینه مهیا شود که با واقعیتهای
جامعه مواجه گردد ،این توانایی را خواهد داشت که
گــزارهای را معرفی کند که عامــل کارایی و انتخاب
معقول را دربر داشته باشد.
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نتیجهگیری
 .1به نظر میرسد معیارهای اصلی حقوق اقتصادی؛
یعنی کارایی و انتخاب معقول ،در فقه اسالمی به کار
گرفته شــده اســت ،از این رو میتوان ادعا نمود که
ارزیابــی قواعد حقوق با اقتصاد در دو وادی غرب و
اســام به طور همزمان آغاز گردیده ،ولی در حقوق
اسالمی فصل مجزایي برای آن تبیین نشده است.
 .2پاســخگو نبودن احکام فقه ســنتی در برخورد با
مقتضیات زمان ،سبب شده است که فقهای فریقین به
طور غیرمســتقیم مباحث مطرح در حقوق اقتصادی
را مورد توجه قرار دهند .دلیل روی آوری فقیهان به
این امر ،احســاس ضرورت جامعه به تحول قوانین

اســامی در جهت به حداکثر رساندن ظرفیتها برای
موفقیت دولت اســامی در عرصههای مختلف مانند
تأمین اجتماعی ،عدالت توزیعی و کنترل بازار است.
 .3اگر فقه اســامی نتواند دو عامل کارایی و انتخاب
معقول را با معیارهای سنتی به نحو درستی تلفیق کند،
مجبور است برای رفع کاســتیها به منابع غیراسالمی
رجوع نماید کــه اولین پیامد آن میتواند عدم تطبیق
آن با فرهنگ اسالمی باشد که کامیابی قوانین وارداتی
شدت مورد تردید قرار میدهد.
را به ّ
 .4اهتمام هرچه بیشــتر به فقه سیاســی (حکومتی)،
نیاز به حقوق اقتصادی را بیشــتر از قبل ملموستر
میکنــد؛ زيرا دولت به عنوان یک بازیگر اصلی ،باید
مدون در راستای حل مشکالت اقتصادی
یک برنامه ّ
که پیشرو دارد ،داشته باشد ،براي مثال توسعه مفهوم
احتکار هنگامی لمس شــد که فقیهان در رأس هرم
قدرت دریافتند که ســایر اقالم غذایی مانند دارو هم
میتواننــد در صورت کمبود نظــم اقتصادی را برهم
زنند.
 .5وجود مفهوم مصلحت و اختیار حاکم اســامی را
میتوان به عنوان یک راهکار مؤثر و متفاوت با مدل
غربی در نظر گرفت ،به شــرط آنکه شرایط استفاده
از آن ،به درســتی چهارچوب بندی شــود .استمرار
حکومــت دینی نیاز به حقوق اقتصــادی را بیش از
پیش ،روشــنتر میکند؛ چون دولت بدون داشــتن
برنامههای اقتصادی که حقوق پشــتیبان آن باشد ،در
عرصه عمل چندان توفیقی نخواهد داشت.
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