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چکیده
حقوق اقتصادی كه در آن روشــها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به كار گرفته می شود، تحول بزرگی 
در حقوق برخی كشورها از جمله آمريكا ايجاد كرد. در اين برداشت حقوقی، مفاهيمی مانند انتخاب معقول، 
ارزيابی ســود و زيان قواعد حقوقی و غيره، با به كارگيری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. 
صاحب نظران اين رشته معتقدند حقوق سنتی قابليت انعطاف پذيری را در قبال متغيرهای اقتصادی و شرايط 
زمانــی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنين قابليتــی را دارد. بنابراين بايد هر مانعی كه در مقابل معامالت افراد 
وجود دارد، برداشته شود. از بررسی اين مسئله در فقه و حقوق، اين نتيجه حاصل مي شود كه فقهای فريقين 
هم بدين امر توجه شــايانی داشــته اند، هرچند كه به طور مستقيم اشاره ای بدان نكرده اند. تالش آنان در اين 
راستا را می توان در تطبيق احكام حقوق اسالمی )فقه( با نيازهای زندگی امروزی و اصالح ساختار اقتصادی 
جســتجو نمود كه در هردو عرصه عبادی و غيرعبادی كاربرد ويژه خود را دارد. برای نيل بدين هدف، فقها 
از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه يعني بايد ميان ابزارهای اقتصادی كه اســالم پيشنهاد می كند و نيازهای 
روزمره، تطبيق وجود داشته باشد، در غير اين صورت بايد سازوكارهای سنتی تغيير يابد، و اصل بهره برداری 
همگانی يعني مالكيت منابع طبيعی برای پروردگار اســت و بايد در راستای توليد ثروت و كم نمودن فاصله 
طبقاتی مورد اســتفاده قرار گيرد. بنابراين اتكا به منابع خارجي براي تدوين قانون، به هيچ عنوان شايســته 
نظامي با دورنماي جهان بيني نيســت. از اين رو بازگشــت به اهداف اصلی انقالب از جمله ايجاد يك نظام 
حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرايط و پيشرفتهای جديد بشری، نظام 

ما را از وابستگی و استفاده از قوانين ترجمه شده ديگر نظامها رهايی خواهد داد.

حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسالمی
 )مطالعه موردی زکات و احتکار(

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دهم/ دوره جدید/ شماره 38/ زمستان 1393

صص 55-43
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مقدمه
قــرن پيش به ويژه در اياالت متحده آمريكا ســؤالي 
مطرح شــد كه اقتصاد با حقوق چه رابطه ای می تواند 
داشته باشد؟1 به ســخن ديگر آيا عاملهای اقتصادی 
از اين ظرفيت برخوردار می باشــند كــه قواعد تقرير 
يافتــه در حقوق را تغيير داده و معيارهای جديدی در 
اين عرصه معرفی كننــد كه با اصول مورد پذيرش كه 
قدمت ساليان دارند، متفاوت و متعارض باشند و از اين 

رهگذر نظم نوينی در علم حقوق به وجود بياورند؟
برای نيل بدين منظور، رشــته حقــوق اقتصادی پا به 
عرصه وجود گذاشــت كه هدف خود را دســتيابی به 
»كارايی« ـ كه در اينجا به حداكثر رساندن منافع و كم 
نمودن ضررهای احتمالی استـ  معرفی می كند.2 بر اين 
اســاس، تحليل توصيفی نسبت به تحليل  علمی، كمتر 
مورد انتقاد قرار گرفته و اگر مالحظه و انتقادی مطرح 
شده، راجع به روش علمی و فرضهای اين تحليلها بوده 
است، ولی انتقادات اساسی نسبت به تحليل اقتصادی 
)كارايی( حقوق راجع به جنبه دســتوری است كه در 
آن به تعيين ارزشــها پرداخته شــده و بايدهايی برای 
سياســتهای اجتماعی تعيين گرديده اســت. در واقع، 
مادامــی كه حداكثر كردن كارايــی اقتصادی از طريق 
حداكثر كردن مطلوبيــت يا ثروت در جامعه به عنوان 
عاملی مهم و تنها در جهت تعيين آثار سياستها، قواعد و 
تصميمات معرفی و راههای وصول به اين كارايی تبيين 
می شود، در مفيد بودن آن ترديدی وجود ندارد. ولی به 
محضی كه حداكثر كردن سود و ثروت به عنوان بايدها 
و اهداف اصلی حقوق يا سياســت مطرح شود، بحث 
وارد مرحله ديگری می گــردد و بايد ارزش اين ادعا 
با توجه به ديگر بايدهای اجتماعی و انسانی همچون 
عدالت، تعالی ارزشهای معنوی انسانی و اخالق تبيين 
شــود و هر ادعايی در اين باره عكس العملهای جدی 
ديگــری را در پی دارد. از ســوی ديگر، طرف داران 
اين ايده، دليل روشــنی برای ايــن اعتقاد كه حداكثر 
1 . Encyclopedia of Law and Economics, pp.800&1042.
2 . Pathologies of rational choice theory, p.18.

كردن ثروت، در مقابــل ديگر اهدافی همچون عدالت 
و انصــاف، بايد به عنوان هدف اصلی حقوق شــمرده 
شــود، بيان ننموده اند. آنها تنها به توجيه برتريهای اين 
هدف در مقابل فايده گرايی و ســازگاری آن با برخی 
آموزه های ليبراليسم، همچون رضايت افراد به مسيری 
كه منجر به حداكثر كردن ســرمايه شود، پرداخته اند. 
در مقابل، انتقادات جدی نســبت به ارزش علمی اين 
نظريه، هم از نظر معيار تحليل اقتصادی و هم از جهت 
هدف و ارزش بودن برای حقوق مطرح شــده است و 
حتی لحاظ حداكثر كردن ثروت به عنوان معيار تحليل 
توصيفی حقوق به باد انتقاد گرفته شــده است. اما اين 
امر بدان معنا نيست كه از هدف اصلی حقوق كه عدالت 
و انصاف اســت، دور بماند، بلكه با ارائه راه حل جديد 
كه از منظر تحليلهای اقتصادی می گذرد، دريچه ای را 
باز می كند كه گام عينی در راستای هدف اصلی حقوق 

بردارد.
ريچارد پوسنر )Richard Posner( يكی از صاحب 
نظران بنام حقوق اقتصــادی با طرح فرضيه »انتخاب 
معقول« بيان می دارد كه افراد با مطالعه و شناخت آثار 
و پيامدهای هر امر و ســود و زيانی كه برايشان دربر 
دارد، تصميــم و راهی را برمی گزينند كه از آن حداكثر 
بهره وری با حداقل هزينه حاصل می شــود.3 در نگاه 
ســنتی حقوق، افراد به اين معنی عاقل فرض می شدند 
كه براساس هنجارها و سنتهای جامعه، آن چنان كه در 
قواعد حقوقی منعكس شــده، رفتار كنند، ولی تحليل 
اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی را به عنوان انگيزه های 
رفتاری در نظــر می گيرد كه افراد بــا لحاظ آنها در 
پی حداكثر كردن منافع خود هســتند. در اين نگرش، 
قواعد حقوقی همچون قيمت كاالها و سرويس لحاظ 
می شــوند كه افراد با توجه به عواقب افعال و آثار هر 
اقدام، برای نيل به منافع خود، محاســبه سود و زيان 
می كنند و اعمال خــود را برای نيل به حداكثر منفعت 
بر آن اســاس تنظيم می نمايند. از اين ديد، حتی عمل 
3. “The Decline of Law as an Autonomous Discipline”, 
p.768.
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خالف مقــررات قانونی در مواردی كه منافع بيشــتر 
افــراد را تأمين  كند، در چهارچوب رفتار عقاليی قرار 
می گيرد. بنابراين تغيير قواعد حقوقی، موجب تغيير در 
محاســبه افراد خواهد شد و رفتار آنها براساس نتايج 

اين محاسبه تغيير خواهد يافت.
هرچند كه اين امر زيربنای تحليل اقتصادی حقوق را 
تشــكيل می دهد، اما ديگر صاحب نظران مطلق گرايی 
اين فرضيه را در تمام موارد به چالش كشيده و اذعان 
دارند كه معيارهای ديگری همچون عادت و رســوم، 
عدالــت اجتماعی و اهداف زندگــی می تواند در اين 
راستا تأثيرگذار باشد.4 شاول و كاپلو با اصالح فرضيه 
مزبور، آن را تنها مختص به نفع شخصی ندانسته اند كه 
می توان آن را با ســاير مطلوبهای ديگر جامعه مانند 
منافع عمومی قابل جمع دانست، البته اصالح ساختار 

بازار هم نبايد ناديده گرفته شود.5
اقتصاد هر عيب و نقصی كه داشته باشد، كوششی مبتنی 
بر روشــهای علمی تحقيق اســت كه در پی شناخت 
موضوعات اجتماعی و انســانی است. استفاده از اين 
علم در حقوق حداقل موجب شده كه روشها و مبانی 
تحقيق كه در ديگــر زمينه های علوم اجتماعی به كار 
برده می شــود، در زمينه حقوق نيــز اعمال گردد. در 
واقع، حقوق دانان كمتر از روشهای تحقيقی معمول در 
ديگر علوم انسانی استفاده كرده و مباحث و تحقيقات 
خود را در قالبی غير از فرضيه و مطالعه داده ها انجام 
داده اند و ســعی در نفی يا اثبات نظريه و فرضيه خود 
از طريق تحليل اين داده ها دارند. ولی حقوق و اقتصاد 
اين امكان را برای حقوق به وجود آورده اســت، تا از 
روشهای تحقيق علمی در مباحث خود بهره برند و اين 

روشها را در مباحث حقوقی وارد نمايند.
در اقتصاد كارايی به سيستمی اشاره می كند كه نمی توان 
هيچ نوع تخصيص مجردی از منابع را يافت، به نحوی 
كه وضعيت رفاهی حداقل يــك نفر بهبود يابد، بدون 
آنكــه وضعيت رفاهی فردی در نظــام اقتصادی بدتر 
4. “Social Norms and Social Roles”, pp.903&904.
5. “Why the Legal System Is Less Efficient?”, p.667.

شــود.6 حال بايد به اين سؤال پاسخ داد كه اسالم رفاه 
گروهی را به قيمت كاهش سطح زندگی ديگران قبول 
دارد يا نه؟ متفكران اســالمی بر اين اعتقاد هستند كه 
عدالت اجتماعی و توســعه اقتصادی به مثابه دو بال 
می مانند كه بايــد به طور موازن رشــد نمايند و اين 
موضوع در جوهر دين وجــود دارد. از اين منظر اگر 
توليــدات جامعه افزايش يابد، بايد ســطح معيشــتی 
افــراد در جامعه ارتقا يابد وگرنه ما نمی توانيم به مدل 
توسعه دســت يابيم، هرچند به طور موقت شكوفايی 
در توليد ملی خود داشــته باشــيم. افزايش توليد به 
مثابه افزايش ثروت اصواًل در دولتهايی مهم و مبنايی 
اســت كه درآمد آنان از مالياتهايــی كه از اتباع خود 
می گيرند، تأمين می شــود، به عبارت ديگر دولت رفاه 
)Welfare State( امروزه بيشتر كشورهای اسالمی 
درآمد اصلی خود را از منابع نفتی به دست می آورند و 
ماليات نقش بسيار كمی در اقتصاد آنان بازی می كند. 
 Rentier( اين رويه موجب شكل گيری دولت رانتير
State( می شود كه چندان اتكايی به توليد و منابع آن 
نخواهد داشت. به نظر می رسد ساختار دولت در اسالم 
به دولت رفاه كه وظيفه اصلی خود را تأمين آســايش 
مردم می داند، نزديك تر باشد و اين امر با وجود احكام 
حمايتی )زكات، خمــس و ...( به وضوح قابل لمس 
اســت. ابزار دولت اسالمی برای رفاه، مالياتهايی است 
كه شرع بدين منظور وضع كرده است؛ افزايش درآمد 
تنها در گرو توليد می باشد، در غير اين صورت دولت 
منابع كافی برای رســيدن به اهــداف خود را نخواهد 
داشت، در اين راستا حضرت علی)ع( به نقل از پيامبر 
اسالم)ص( به مردم دستور داد كه در برخی از مناطق 
از دام پروی دست كشيده و به كشاورزی روی بياورند 
كه توليد و به دنباله آن افزايش ثروت را در پی خواهد 
داشــت، به سخن ديگر در اين دستور توأمان به عامل 
كارايی و انتخاب معقول توجه شايان شده است: »ای 
گروه قريش! شــما چهارپايان را دوست داريد، اما از 

6 . بهره وری و مصداقها، ص31.
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آن بكاهيد؛ زيرا در ســرزمينی كم باران هســتيد، به 
كشاورزی مشغول شويد كه كاری مبارك است«.7

امــام صادق)ع( بهترين امــكان بهره برداری از مال را 
قرار دادن آن در مســير توليد می دانــد كه با افزايش 
ارزش افزوده آن به واسطه تالش و كار مستمر، ثروت 
آحاد افراد ملت و توانايی آنان در پرداخت مالياتهای 
اسالمی، به نحو چشمگيری ارتقا خواهد يافت. ايشان 
فرموده اســت: »كدام دارايی بهتر اســت؟ زراعتی كه 
صاحبش آن را كشت كند و به سامان آورد و به هنگام 
درو حقش را به جای آورد«، پرسيده شد: پس زراعت 
كدام دارايی بهتر است؟ امام فرمود: »گوسفند به گونه ای 
كه انسان همراه گوسفندان به دنبال بارش گاهها برود و 

در اين سير نماز بگزارد و زكات بپردازد ...«.8
كارايی يا انتخاب معقول در جامعه اســالمی هنگامی 
مطلوب اســت كه با اهداف معنوی كه اسالم برای ما 
تبيين نموده اســت، هماهنگ و سازگار باشد، در غير 
اين صورت مسئول قلمداد نشدن افراد در قبال همنوع 
خود، به شــدت مورد نكوهش قرار گرفته است و اين 
افزايش ثروت نه تنها ممدوح نيســت، بلكه مذموم هم 
تلقی می شود؛ به سخن ديگر بی تفاوت بودن به مسئله 
فقر به بهانه رسيدن جامعه به توسعه مطلوب كه همان 
كارايی تعبير می شود، خط مشی مشخصی می باشد كه 
اين مفهوم را با نوع غربی خود متمايز می كند. در اين 
زمينه احاديث معصومان)ع( گوياي اين امر است: »ای 
مردم مرا بر شــما حقی است و شما را بر من حقی؛ اما 
حق شــما بر من اين است كه از خيرخواهی شما دريغ 
نورزم و بيت المال را در راه شــما به طور كامل به كار 

گيرم ...«.9
حضرت علی)ع( در جمالتی كوتــاه يكی از وظايف 
دولت را تحقق عدالت اجتماعی با تقسيم منابع ثروت 
عمومی در ميان اقشــار مختلف مردم می داند كه اين 

7 . السنن الكبری، ج6، ص229.
8 . الكافی، ج5، ص260.
9 . نهج البالغه، خطبه 34.

مهم به واسطه ابزارهای اقتصادی صورت می پذيرد.10 
تحقق عدالت اقتصادی معياری است كه نقش محوری 
در اقتصاد اســالمی دارد و نمی تواند به بهانه افزايش 
ثروت ملی ناديده گرفته شود. اگر ميان اين دو مطلوب 
يعنی كارايی و انتخاب معقول با كاهش فاصله طبقاتی 
تعارض حاصل شــود، دولت اســالمی جانب عدالت 
را خواهد گرفت؛ زيرا در انديشــه علوی فقر موجب 
دوری از اهداف عاليه می شود.11 هدف اسالم از وضع 
احكام در عرصه های گوناگون، رسيدن انسان به مقامی 
می باشد كه خداوند او را برای همين منظور خلق نموده 
اســت؛ يعنی خليفۀ اللهی. ديدگاه صرفًا مادی متكی 
بر افزايش ثروت نمی تواند در اين راســتای كارســاز 
باشــد، بلكه تنها راهی اســت كه دولت برای رسيدن 
بــه اهداف معنوی از آن بهره می گيرد. داشــتن ثروت 
بدون مسئوليت در قبال محرمان با روح اسالم سازگار 
نيست؛ زيرا ائمه)ع( در روايات خود در اين موضوع، 
مال را متعلق به ذات پروردگار دانسته و مالكيت انسان 

را اعتباری قلمداد كرده اند.12
احكام اقتصادی اسالم در يك نمای كلی به دو بخش 
عبــادی )زكات و خمس( و غيرعبــادی )معامالت( 
تقسيم می شــود كه در هردو عرصه می تواند از منظر 
حقوق اقتصادی مورد بررسی قرار گيرد. برداشت اول 
از نظريه انتخاب معقول، چندان در ميان فقها از مقبوليت 
برخوردار نمی باشــد؛ زيرا هــدف از مقرارت حقوق 
اسالمی )فقه( برقراری تعادل ميان فرد و اجتماع است. 
به عبارت ديگر اين يك خصيصه ماهوی برای احكام 
اسالم است و نمی توان تنها سود فردی را معيار كارايی 
قلمداد كرد.13 برداشــت دوم به ديدگاه فقها نزديك تر 
است، ولی به نظر می رسد كارايی در گفتمان فقهی، به 
تطبيق احكام اســالم با مقتضيات زمان و عدم عسر و 
حرج بازمی گردد كه نظام حقوقی اسالم در برخورد با 

10 . پيام امام، ج2، ص345.
11 . دانشنامه امام علی)ع(، ج7، ص356.

12 . وسائل الشيعه، ج11، ص270؛ روح المعانی، ج15، ص259.
13 . قواعد فقه بخش حقوق عمومی، ج3، ص245.
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مشكالت معاصر، برنامه مؤثر و كاربردی داشته باشد و 
با وضع مقررات مبتنی بر دخالت دولت، نظام اقتصادی 
را در مسير درســت حفظ موازنه ميان منافع و عاليق 
فــرد و اجتماع قرار دهد. احتمااًل مبنايی فقهی كه بايد 
همــگام با مقتضيات زمان در حقوق اقتصادی از منظر 
اسالم مورد بررســی قرار داد، اصل موازنه است. اين 
اصل در ســاختار اصلی خود بر اين محور می چرخد 
كــه ميان ثمن و مبيــع بايد از نظــر ارزش اقتصادی 
برابری باشــد، به طوری كه عرف يا عقال آن معامله را 
سفهائی ننامند؛ احكام خيارات در بيع و ساير معامالت 
معاوضــی برای تضمين موازنه بين ثمن و مثمن برقرار 
شــده اســت. عالوه بر آن، اين تعادل بايد در طرفين 
عقد هم رعايت شــود، به گونه ای كه از نظر تصميمات 
)قوه دماغی( در يك ســطح باشند كه ضمانت اجرايی 
آن بطالن يا عدم نفوذ عقد قرار داده شــده است. اين 
اصل در حقوق اقتصادی با يك تغيير محتوايي به دنبال 
پيدا نمودن راهكارهايی می باشــد كه دولت اسالمی از 
قبل آن بتواند اقتصاد مبتنی بر تعاليم الهی را با زندگی 
مادی كه ضرورت توجه به آن اجتناب ناپذير اســت، 
پيوند زند. شــالوده حركت فقهی در اصل موازنه از دو 
قسمت تشكيل شده است: 1. برداشت كامل از اهداف 
و اغراض شــارع در وضع يك گــزاره فقهی؛ در اين 
راستا احاديث وارده شــده از سوی ائمه معصومان يا 
مالزمه بين حكم عقل و شــرع می تواند فلسفه صدور 
چنين حكمی را از ســوی قانون گذار الهی برای ما به 
روشــنی تبيين نمايد. 2. بعد از فهم كامل اهداف دين، 
حقوق دانان اســالمی بايد راهكارهايی را كه از سوی 
فقه ســنتی برای اين امر تعبيه شده است، با عنايت به 
برايند آن در عصری كه زندگی می كنند، در ورطه نقد 
و بررســی بگذارند. اين شــيوه امروزه به تأثير عنصر 
زمان و مكان در اجتهاد معروف شده است. تعادل بين 
هدف تشريع با ابزار موجود، نه تنها الزم، بلكه اجتناب 
ناپذير می باشــد و فقه به عنوان علمی كه چهارچوب 
فعاليت اقتصادی را در جامعه اســالمی ترسيم می كند، 

بيش از ساير علوم بدين امر نيازمند است. كاربرد اصل 
موازنه در فقه به ويژه در بحث زكات كاماًل ملموس و 
عينی است. در مورد اهميت اين اصل امام خميني)ره( 
اين چنين بيان نموده اســت: »يكی از مســائل بسيار 
مهم در دنيای پرآشــوب كنونــی، نقش زمان و مكان 
در اجتهاد و نوع تصميم گيريها است. حكومت، فلسفه 
عملی برخورد با شــرك و كفــر و معضالت داخلی و 
خارجی را تعيين می كند و اين بحثهای طلبگی مدارس 
كه در چهارچوب تئوريها اســت، نــه تنها قابل حل 
نيست كه ما را بن بستهايی می كشاند ... بايد تمام سعی 
خودتان را بنماييد كه خدای ناكرده اســالم، در پيچ و 
خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سياسی به عدم 

قدرت اداره جهان متهم نگردد«.14
اصــل ديگری كــه در كنار اصل موازنــه می تواند به 
عنوان مبنای حقوق اقتصادی در فقه مطرح شود، اصل 
بهره بردای همگانی از منابع و ثروتهای عمومی اســت. 
يكی از مشكالت برقراری عدالت اقتصادی در جامعه، 
مســئله توزيع ثروت قبل از توليد است. منظور از اين 
مفهــوم، منابع طبيعی مانند نفت، آب، انواع معادن و ... 
می باشد كه خداوند به طور مساوی در اختيار بندگان 
خود به منظور توليد و اشتغال قرار داده است.15 از آنجا 
كه صاحبان ســرمايه با دارا بودن امكانات بيشتر، از 
ايــن منابع بهتر می توانند بهره برداری كنند؛ به ثروتهای 
هنگفت مي رســند و فاصله طبقاتی در جامعه بســيار 
تشــديد می شــود. فقها با درك اين موضوع و با نفی 
مالكيت اختصاصی منابع طبيعی، بر اين باور هستند كه 
حق ايجابی و سلبی در اين منابع ماهيتًا با آنچه كه در 
حقوق خصوصی مطرح است، تفاوت دارد و نبايد آن 
را يكسان پنداشت كه پيامد آن بی عدالتی اقتصادی در 
اجتماع خواهد بود. حق سلبی در منابع طبيعی مترادف 
با تحريم احتكار از سوی مصرف كنندگان و ممنوعيت 

بهره برداری بيش از حد نياز است.

14 . صحيفه نور، ج21، ص61.
15 . ملكيۀ االرض، ص326.
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در اين باره يكی از فقها بيان داشــته اســت: »در اين 
معادن ظاهری كه مردم در اســتفاده از آن بر همديگر 
پيشــی می گيرند، هركس مقدم شــود، بر او است از 
معادن اســتفاده كند، اگر دو نفر )در معدن( كار كنند و 
مكان برای آنان كم باشــد، كسی كه اول شروع كرده، 
مقدم اســت، سؤال در اينجا اســت كه چقدر می تواند 
بهره برداری كند؟ نظر اكثر اصحاب بر اين اســت كه به 

اندازه نياز بايد بهره برداری كند«.16
در عبارتي ديگر آمده اســت: »او مالك چاه است و 
حق دارد به اندازه احتياجش كه شامل شرب احشام و 
زراعتش اســت، استفاده نمايد، پس زيادی آن را بايد 
بدون هيــچ عوضی به ديگران بــذل كند، برای همان 

مصارفی كه خود انجام می داده است«.17
بــا در نظر گرفتن عبارات باال، يكــی از وظايف مهم 
دولت اســالمی، نظارت كامل بر نحوه بهره برداری از 
منابع طبيعی به عنوان ثروت خدادادی اســت كه طبقه 
خاصی از جامعه آن را به صورت انحصاری در اختيار 
خود قرار ندهند و موجبات ضرر بر ديگران را فراهم 
ننمايند. توليد ثروت در اســالم حق همه شهروندانی 
است كه در جامعه اسالمی زندگی می كنند و به نوعی 
در اين چرخه ســهم دارند، از ايــن رو بايد امكانات 
الزم را درخور استعداد آنان در اين زمينه فراهم آورد؛ 
كوتاهی در مهيا ســازی ابــزار توليد به هيچ عنوان از 
سوی دولت اسالمی قابل قبول نخواهد بود، اين همان 
حق ايجابی در اصل بهره برداری همگانی است كه اگر 
با حق ســلبی به گونه اي درســت تلفيق شود، عدالت 

اقتصادی به خوبی محقق خواهد گرديد.
كار به عنــوان نيروی مولد توليد، نقش بســزايی در 
حركت جامعه به ســوی پويايی و پيشــرفت دارد. به 
عبارت ديگر بدون كوشــش و تــالش فرد نمی تواند 
ادعايی بر منابع طبيعی داشته باشد و حق تنها با كار به 
دست می آيد، نه ديگر عوامل همچون وراثت و ...، در 
فقه هم بدين موضوع تحت لوای يك قاعده اشاره شده 

16 . تذكرة الفقهاء، ج2، ص403.
17 . المبسوط، ج3، ص281.

اســت كه در نوع خود حاكی از اهتمام اسالم به كار به 
عنوان يكی از راههای موجد حق است. در اين راستا 
مرتضی مطهری نوشته است: »تكاليف و رنج و زحمتی 
كه به مردم تحميل می شود، بايد متناسب با حق و بهره 
آنها باشد، نه اينكه يكی مكلف باشد، يكی حق و بهره 
را ببرد. من له الغنم عليه الغرم يعنی هركسی كه بهره و 
استفاده چيزی متعلق به او است، خسارت و مخارج آن 
چيز هم با او است«.18 يا در جای ديگر بيان مي دارد: 
»انســان به مقدار كاری كه روی شــیء صورت داده، 

مالك است«.19
مالكيت انسان بر اشياء اعتباری است و مالك حقيقی 
خداوند می باشــد و از آنجا كه مال خدا به طور امانی 
در اختيار انســان قرار می گيرد، شايسته است اين مال 
به هركس تعلق گيرد، به بهترين نحو از آن استفاده كند. 
َفَهاَء  از اين رو در قرآن كريم آمده است: »َوَل ُتْؤُتوا السُّ
َأْمَوالَُكُم الَِّتــي َجَعَل اهلل لَُكْم ِقَياًما«؛20 »اموالی كه خدا 
قوام زندگانی شــما را به آن مقرر داشــته، به تصرف 

سفيهان مدهيد«.
در اين باره عالمه طباطبايی مي گويد: »اين شخصيت 
واحده )جامعه(، مالك تمامی اموال روی زمين است و 
خداوند متعال زندگی اين شخصيت واحده را به وسيله 
اين اموال تأمين كرده و آن را رزق وی ساخته، پس بر 
اين شخصيت الزم است كه امر آن مال را اداره نموده 

و آن را در معرض رشد و ترقی قرار دهد«.21
از آنجا كه مالك واقعی انســان نيست، بايد مال را در 
جهــت رضای پروردگار قرار دهــد، بنابراين مصرف 
عاقالنه كه همان كارايی به معنای اســتفاده از بهترين 
موقعيت اســت، يكی از جنبه های سپاسگزاری فرد از 
خالق خود اســت.22 عالوه بر آن بهره برداری درست 
می تواند جامعه را از فقر نجــات دهد؛ زيرا امكانات 

18 . بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسالمی، صص157-154.
19 . همان، ص188.

20 . نساء، 5.
21 . الميزان، ج4، ص271.

22 . »مــروری بر معيارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در تطبيق با 
چارچوب شريعت اسالم«، ص21.
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بالفعل جامعه محدود اســت كه اگر با گزينش درست 
)انتخاب معقول( همراه شود، بسياری از مشكالت حل 

خواهد شد.23
اگر احكام حقوقیـ  اقتصادی در فقه، براي پاسخ گويی 
به مشــكلهای معمــول جامعه امــروزی، مثل تكافل 
اجتماعی يا نحوه دخالت دولــت در بازار، نتواند اين 
موازنه را ايجــاد نمايد، به ناچار بايد از مدلهای ديگر 
تبعيت كند كه با خاتميت دين اســالم چندان سازگار 
نيســت. اصول موازنه و بهره برداری همگانی از منابع 
طبيعی در فقه اقتصادی به دنبال اين اهداف هستند: 1. 
بسترسازی و تمهيد حيات مادی و معنوی مؤمنان. 2. 
تأمين حقوق شــهروندان و در امان بودن غيرمؤمنان و 
تأمين حيات مادی ايشان. 3. تأمين امنيت و استيفای 
حقــوق مردم به ويژه مظلومان. 4. ســامان دادن نظام 
اقتصادی جهت اداره صحيــح و توانمند جامعه.24 اين 
ديدگاه از گذشــته تا به حــال در ميان فقهای فريقين 
مطرح بــوده، ولی گفتمان حقوق اســالمی كمتر بدان 
پرداخته است، از اين رو بررسی نحوه به كارگيری آن 

در ابواب مختلف فقهی ضروری می باشد.

احکام اقتصادی عبادی )بررسي زکات(
1( عدم انحصار زکات در موارد نه گانه از منظر فقه 

امامیه
عدالــت توزيعی و آزادی فــرد در امور اقتصادی، دو 
مطلوب اساسی هســتند كه نظام حقوقی در اسالم، به 
دنبال آن می باشد.25 بنابر نصوص وارده از سوی ائمه 
معصومان، زكات يك ابزار مهم و كارآمد در راســتای 
تكافل اجتماعی می باشــد كه هدف خــود را ايجاد 
چتر حمايتی برای افرادی می داند كه از ســطح درآمد 
كافی برخوردار نيســتند، تا يك زندگی مطلوب داشته 
باشــند.26 بر طبق نظر مشهور فقه اماميه بر نه مورد از 

23 . دانشنامه امام علي)ع(، ج7، صص215و216.
24 . »كارآمدی در آموزه های نهج البالغه«، ص15.

25 . »بنيادهای توسعه اقتصادی عادالنه در اسالم«، ص164.
26 . اســرار احكام زكات از ديدگاه قــرآن و روايات معصومين)ع(، 

ص65.

اقالم مصرفی،27 به منظور به حداقل رســاندن فقر در 
جامعــه، زكات تعلق می گيرد، ولــی با در نظر گرفتن 
آماری كه امروزه از مقادير زكات اخذ شــده بر مبنای 
مشــهور به دست می آيد، به درستی فهميده می شود كه 
اين امر تكافوی نيــاز محرومان جامعه را نمی كند، به 
طور مثال بنابر آمار رسمی از سال 1365 تا 1375ش 
مقدار زكات گندم و جــو 191 ميليون تومان بوده كه 
بسيار ناچيز است، عالوه بر آن ساير موارد زكات هم 
از وضعيت مشابهی برخوردار هستند.28 برخی از فقهای 
معاصــر با درك اين واقعيت كه حصر در موارد نه گانه 
نمی تواند تأمين اجتماعی را در جامعه اسالمی به نحو 
مطلوبی محقق نمايد و با ترديد در نظريه مشهور، اعالم 
كرده اند كه زكات به مــال خاصی تعلق ندارد، بلكه با 
در نظر گرفتن اوضاع و احوال هر زمان فرق می كند و 
برای حل معضل فقر، بايد از ابزارهای الزم كه اســالم 

در اختيار دارد، بهره برد.
محمدباقر صدر در اين زمينه نوشــته است: »آنچه در 
زمان خالفــت حضرت اميرالمؤمنيــن)ع( بر ما ثابت 
شده، اين است كه ايشان بر اموالی زكات وضع كرده كه 
در تشريع اصلی اين فريضه جزء آن نبوده است؛ چون 
در تشريع اصلی فقط بر نه شیء زكات تعلق می گيرد، 
اما حضرت بر اســب هم زكات وضع نموده است. اين 
عنصر متحرك بر ما ثابــت می كند كه زكات يك نظر 
اسالمی اســت كه به مال خاصی تعلق ندارد و حاكم 

اسالمی درباره آن، اختيار دارد«.29
محمد موسوی بجنوردی نيز مي گويد: »بحث انحصار 
و عدم انحصار موارد زكات نيز، به تبع مقتضيات زمانی 
و مكانی و مصلحتهای نظام حكومتی اسالم، طبق نظر 
ولی امــر دچار تغيير مي شــود. از نمونه های بارز آن، 

دستورالعمل مالياتی حضرت امير)ع( است«.30

27 . كتاب الزكاة، ج10، ص128؛ الخالف، ج2، ص22؛ جواهر الكالم، 
ج15، ص68.

28 . مقدمه ای بر ماليه عمومی در اسالم، ص144.
29 . موسوعۀ الشهيد الصدر، ج5، ص53.

30 . مجموعه مقاالت فقهی، حقوقی، فلســفی، اجتماعی، صص300-
.304
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از نگاه اول برمی آيد كه فقهای معاصر، در تالش برای 
انطباق ابزارهای موجود در فقه، با تحوالت روزافزون 
دنيای معاصر، هســتند، تا اسالم رنگ كهنگی به خود 
نگيرد. با يك تحليل محتوايی به دســت می آيد، آنچه 
سبب شــد فقيهان از روشهای سنتی ارائه شده در فقه 
دست بكشند، عدم كارايی حصر زكات در موارد نه گانه 
است، به اين دليل كه روش سنتی متضمن حداكثر نفع 
ـ كه تأمين منابع مالی الزم برای پوشــش حداكثری 
نيازمندان است ـ نمی باشد. يكی از فقهای معاصر علت 
برشــمردن اقالم نه گانه را در زمــان پيامبر اكرم)ص( 
مناســب بودن آن با شرايط اقليمی برمی شمارد كه در 
اين نوع برداشت، به نوعی، عامل كارايی ديده می شود، 
بدين معنا كه موارد تعيين شــده به راحتی می توانست 
تكافل اجتماعی را در جامعه تأمين كند؛ چون ثروت 
عمده مردم در آن زمان محسوب می شد.31 در اين زمينه 
محمدتقی جعفــری بيان مي دارد: »اين موضوع داللت 
دارد كه تعيين موارد نه گانه، در زمان پيغمبر اكرم)ص( 
فقط به عنوان صالحديد و اعمال رويه حكومت وقت 
بوده و با شرايط اقليمی و زمانی سنجيده شده است، نه 

اينكه حكم ابدی خدا باشد«.32
نقش حاكم اســالمی در تعيين مــوارد زكات به مثابه 
جايگاه شــارع به هنگام تشــريع ابتدايی اين فريضه 
می باشــد، از ايــن رو بايد به انتخابهايي دســت بزند 
كه نياز جامعه معاصر به واســطه آن تأمين شــود و 
از رهگــذر انتخاب معقول كه بــا مقتضيات زمان هم 
ســازگار می باشــد، چهارچوبی را پی ريزی كند كه با 
مصالح هماهنگ باشــد، به عنــوان مثال تعلق گرفتن 
زكات به گاو و گوســفند با شــرايط فقه سنتی مبنی 
بر اينكه از مراتع اســتفاده نمايــد،33 تقريبًا نزديك به 
صفر می باشد؛ زيرا امروزه برای تغذيه از علوفه دستی 
استفاده می شــود، عالوه بر آن استفاده از اين احشام 
بسيار كم شده و وسايل نقليه جای آن را گرفته است، 

31 . »مسائل مستحدثه زكات«، ص3.

32 . رسائل فقهی، ج1، صص71-69.
33 . دراسات فی واليۀ الفقيه و فقه الدولۀ االسالميۀ، ج3، صص27و28.

در ايــن زمينه مرتضی مطهری مي گويد: »اگر ما آن نه 
چيز را به عنوان اصول ثابت قبول كنيم كه در بعضی در 
همانش ترديد است ... اگر مصلحت ايجاب كرد، برای 
اتومبيل به قول شــما زكات وضع می كند ... در اختيار 
حاكم اسالمی اســت، ما بعد خواهيم گفت كه يكی از 
عواملی است كه كار انطباق اسالم با نيازمنديهای زمان 

و مكان را آسان می كند«.34
قاعده مصلحت برخالف ساير قواعد كه اغلب به روابط 
ميان افراد می پردازند، يكی از قواعدی است كه دولت 
اسالمی بر مبنای آن می تواند در اقتصاد به منظور حفظ 
نظم اجتماعی دخالت نمايد35 و با وضع مقررات جديد، 
يكی از وظايف اصلی خود را كه فراهم نمودن ســطح 
متناسب زندگی برای آحاد مردم است، فراهم نمايد. هر 
اندازه مفهــوم رفاه اجتماعی در طول زمان تغيير يافته 
باشد، وظيفه دولت ســنگين تر است36 و بايد امكانات 

موجود در فقه اسالمی را با آن هماهنگ سازد.
2( زکات اسکناس از منظر فقه اهل سنت

مذاهب فقهی اهل ســنت در مقايسه با مذاهب جعفری 
و ظاهــری،37 از محدوديت كمتــری در مورد منابع 
برخوردارند؛ چــون زكات بر مــوارد متعددی تعلق 
می گيرد38 و بنابراين دولت اســالمی می تواند از منابع 
حاصل شــده از آن، به نيازمنــدان جامعه كمك كند، 
ولی اتكای به آرای ســنتی ـ به ويژه در زكات نقدين 
كه در آن مســكوك بودن و سپری شدن يك سال را 
شرط می دانند39 ـ ســبب شده است بخش عظيمی از 
اين منابع كه می توانند در راستای حمايت از محرومان 
به كار روند، عماًل از دســترس خارج شــوند. فقهای 
اهل ســنت با درك اين موضوع كه امروزه سكه طال و 

34 . اسالم و مقتضيات زمان، ج2، ص63.
35 . االشباه و النظائر، ص137؛ كتاب الفروق، ج1، ص27.

36 . اقتصاد ما، ج2، صص322و323.
37 . المحلی باآلثار، ج6، ص209.

38 . الهدايــۀ، ج1و2، صــص199-221؛ الحــاوی الكبيــر، ج3، 
صص234-237؛ المغنی و يليه الشرح الكبير، ج2، صص605-596.

39 . بدايۀ المجتهد و نهايۀ المقتصد، ج2، صص237-241؛ المبسوط، 
ج1، ص271.
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نقره در بيشــتر اوقات جای خود را به پولهای كاغذی 
داده اند، حكم بر وجوب زكات در ميان آنها نموده اند. 
عبدالرحمن جزيری بيان كرده اســت: »عموم فقيهان 
برآنند كه در اوراق مالی زكات واجب است؛ زيرا آنها 
اكنون در دادوســتد به جای طال و نقره به كار می روند 
و به آسانی می توان آنها را به نقره تبديل كرد. بنابراين 
عقاليی نيست كه نزد مردم سرمايه و ثروت بزرگی از 
اوراق مالی باشــد و برای آنها تبديل نصاب آن اوراق 
به نقره امكان داشــته باشد و با اين حال زكات آن را 

خارج نكنند«.40
فقهای اهل ســنت با درك نقش محوری اسكناس در 
جامعه امروزی، تحقق عينی زكات نقدين را در بازيابی 
مفهوم مســكوكات با معيارهای جديد كه در بطن خود 
هنوز به فقه ســنتی تكيه دارند، پــی ريزی نموده اند. 
تقويم پــول كاغذی به نصاب نقره در واقع راه ميانه ای 
است كه كارايی اين فريضه را در افزايش حداكثر منابع 
تخصيــص يافته به امور فقرا نشــان می دهد. اين مهم 
بيانگر فهم دقيق از اهداف شــارع در تشريع زكات و 
لزوم اســتفاده بهينه از ظرفيتهای فقه است كه می تواند 
با جايگزينی مطلوب با مفاهيم قديمی در مسيری گام 
بردارد كه مفيــد و مؤثر بودن گزاره های فقهی )حقوق 
اســالمی( را كه يكی از اهداف حقوق اقتصادی است، 
تحقق بخشــد، البته به شــرطی كه گزينش درست در 
بديل ســنتی آن تحقق يابــد. در موضوع مورد بحث، 
فقهای عامه، عيب مهم و مبنايی را در عنوان مشموليت 
و شــرايط تعلق زكات يافته و با جايگزين كردن مورد 
مناســب و مطابق با زمان، اين خأل را پر نموده اند، تا 
نظــام تكافل مبتنی بر فقه، كاربــرد خود را در جامعه 

حفظ كند.

احکام اقتصادی غیرعبادی )بررسي احتکار(
اســالم بر آزادی فرد در انجام امور اقتصادی بر مبنای 
آنچه كه شــرع مالكيت مســلمان را بر آن اشــياء به 

40 . الفقه علی المذاهب االربعه، ج1، ص605.

رسميت می شناسد، تأكيد می كند. اين اختيار برخالف 
نظام ســرمايه داری مرســوم در غرب، مطلق و بی حد 
و حصر نيســت و تا جايی محترم شمرده می شود كه 
موجب ضرر به افراد يا مصالح عامه جامعه نشــود.41 
احتكار يكی از مواردی است كه حكومت می تواند در 
عرصه خصوصی برای حمايت از نظم اجتماعی ورود 
پيدا كند و برخالف قاعــده معروف كه نمی توان مردم 
را مجبور به كاری كرد كه از نظر اسالم واجب نيست، 

عمل نمايد.42
از منظر فقهای فريقين، احتكار يعني نگه داشــتن طعام 
مورد نيــاز مردم، به منظور به فروش رســاندن آن با 
قيمت گزاف به هنگام كمبــود.43 از آنجا كه در موارد 
استثنا بايد به حداقل اكتفا كرد و دخالت دولت اسالمی 
)حاكم اسالمی( برای اصالح ســاختار بازار صورت 
می گيرد، برخی از فقها با در نظر گرفتن روايات وارده 
شــده در اين زمينه، احتكار را در چند طعام منحصر: 
گندم، جو، مويز، خرما و زيتون و از اطالق آن به ساير 
موارد مانند عســل، لباس و حيوان به علت فقدان ادله 
و عدم احتياج، خودداری كرده اند.44 اين برداشــت از 
سوی ساير فقها چندان مقبول واقع نشده است. از منظر 
آنان، علت ذكر اين موارد در روايات، احتياج مردم آن 
زمان بوده اســت، نه آنكه در آنها خصوصيتی باشد كه 
حكم احتكار بــر داير مدار آنها بچرخد. در اين زمينه 
محمدحسن نجفی نوشته است: »احتكار در زيتون تنها 
در شــام مصداق دارد، احتكار نمك در جايی صدق 
می كند كه مردم به اســتفاده از آن عادت داشته باشند. 
همچنيــن آنچه ما فهميديم اين اســت كــه نوع مردم 
)قاطبه( بايد به آن طعام احتياج داشــته باشــند، پس 
جو در بسياری از سرزمينهای ايران احتكار محسوب 
نمی شــود، اگر انســان به غذای در ايام قحطی عادت 

41 . فقه سياسی، ج1، ص92.
42 . فقيهان امامی و عرصه های واليت فقيه، ج1، ص230.

43 . التنقيح الرائع، ج2، ص41؛ الروضۀ البهيۀ، ج3، ص218.
44 . النهايۀ، ص374؛ الســرائر الحاوی، ج2، ص238؛ المغنی و يليه 

الشرح الكبير، ج4، صص46و47.
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داشته باشد، حكم احتكار جاری می شود، در صورتی 
كه علــت را مبنا قرار دهيم، آنچه كه از فحوی اخبار 

فهميده می شود، مالك )احتكار( احتياج است«.45
فلســفه ورود حكومت در احتكار، رفع نياز مردم و 
جلوگيری از هرج و مرج در جامعه اسالمی می باشد، 
حال اگر ما مصاديق آن را در چند موردی كه فقه سنتی 
احصا نموده است، تلقی نماييم، كارايی حكم به جهت 
مطابــق نبودن با نيازهای مردم در مناطق مختلف، از 
دست خواهد رفت، اين موضوع به خوبی از پراكندگی 
جغرافيايی كه سرزمينهای اسالمی در آن قرار دارند، 
با تنوع فرهنگی گوناگون، اســتنباط می شود. فقهای 
معاصر شيعه با در نظر گرفتن تحوالت دنيای معاصر 
و ملزوماتی كه زندگی امروزی بدان نياز دارد، مفهوم 
احتكار را تنها محصور در مــواد غذايی نمی دانند و 
قلمــروی آن را تا جايی توســعه داده اند كه حيات 
انسانی مورد خطر قرار نگيرد. برداشت خشك از متن 
روايات، موجب عدم انطباق اسالم با مقتضيات زمان 
و از دست دادن كارايی می شــود، محمدجواد مغنيه 
در اين باره بيان كرده است: »ما به فقهايی كه تحريم 
احتكار را به گندم، جو، خرما و كشــمش، اختصاص 
داده اند، می گوييم: شما بايد بر اين مطلب ملزم باشيد 
كه همانا احتكار در نفت و برق حرام نيست، با اينكه 
علم داريد به اين مورد كه زندگی امروزی بدون اينها 
محال است، همچنين بايد الزم بداريد احتكار سالح 
و منع ســالح را از كسی كه اراده دفاع از خود دارد، 
پس امروز احتكار خرما يا كشــمش چه ضرری را 
می رساند؟ ... ولی احتكار آهن، فوالد و طالی زرد و 
سفيد عيبی ندارد، اين جمود موجب وهن در شريعت 

سيدالمرسلين است«.46
فقه مالكــی و حنفی برخالف ســاير مذاهب فقهی 
)جعفری و حنبلی(، معيار احتكار را اختالل در بازار 
ارزيابی مي كنند و آن را تنها در قوت غالب نمی بينند،47 

45 . جواهر الكالم، ج22، ص483.
46 . فقه االمام الصادق)ع(، ج3، ص145.

47 . المدونۀ الكبری، ج3، ص313؛ بدائع الصنائع، ج5، ص129.

بلكه دولت می تواند برای رفع هر موضوعی كه احتياج 
مردم بدان محسوس است، اقدام كند. اين تفسير كه از 
فقه سنتی ارائه شده است، دو عامل كارايی و انتخاب 
معقول را در اختيار حاكم اسالمی قرار می دهد، تا با 
در نظر گرفتن شرايط بتواند به نيازهای جامعه پاسخ 
دهد. به ســخن ديگر حكومت بايد با در نظر گرفتن 
اوضاع و احوالی كه در مملكت اسالمی وجود دارد، 
در رفع احتكار جنسی كه از همه بيشتر مورد احتياج 

مردم است، بكوشد.
ابزار حكومت اسالمی برای بازگشت بازار به حالت 
عــادی، اجبار محتكر به فروش موادی اســت كه او 
ذخيره نموده و به واســطه آن، موجب بی نظمی گشته 
است. اعمال زور مجوزی برای قيمت گذاری بر روی 
اقالم احتكار شده، از سوی حاكم اسالمی نمی باشد،48 
بلكه بايد به عرف بازار مراجعه نمود. فلســفه چنين 
رأيي به اصل عــدم بازمی گردد كه دولت برای ورود 
در عرصه عمومی، بايد متمســكی از شــرع داشته 
باشد.49 حكم فقهای متقدم مبنی بر عدم اختيار حاكم 
در ارزش گــذاری، چندان با معيار كارايی ســازگار 
نمی باشد؛ چون ابتكار عمل حكومت را در حل بحران 
محدود می كند. حسينعلی منتظری در اين زمينه نوشته 
اســت: »در صورت به وجود آمدن حصر اقتصادی، 
حكومت هيچ چاره ای ندارد، به غير از دخالت و الزام 
او بــه فروش به قيمت اعالمی و در اين زمينه بايد به 
مقدار ضرورت اكتفا كند و حــق تجاوز ندارد؛ زيرا 
حرمت مال مســلمان همانند خون او اســت و مردم 
بنابر حكم عقل و شرع، مسّلط بر اموالشان هستند«.50
دخالت حداقلی دولت در اقتصاد، مورد تأكيد فقهای 
معاصــر قرار گرفته و اين امــر حاكی از پيوند با فقه 
سنتی است، اما با اين تفاوت كه پيروی از نظر مشهور، 
تا جايی می تواند ادامه داشــته باشد كه حكم مذكور 

48 . المبســوط فی فقه االماميه، ج2، ص195؛ شرائع االسالم، ج2، 
ص15؛ مفتاح الكرامه، ج12، ص361.

49 . قواعد فقه سياسی، ص105.
50 . دراســات فــی واليــۀ الفقيه و فقــه الدولۀ االســالميۀ، ج2، 

صص644و645.
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پاســخ گوي نياز حكومت برای وظايف اوليه خود كه 
برقراری امنيت و رفاه است، باشد. در غير اين صورت 
بايد روشهای جديد متناسب با اصول مورد تأييد در 
حقوق اسالمی ارائه نمود، تا حكومت با فقدان برنامه 
برای اداره امور مواجه نشود. اين رويكرد در موضوع 
احتكار به وضوح ديده شده كه فقها با گسترش مفهوم 
احتكار، توانستند كارايی حكم فقه سنتی را در دنيای 
معاصر حفظ كنند، البته در برخی از مذاهب فقهی اين 
ظرفيت وجود داشته كه خود گوياي اين مطلب است 
كه اگر برای فقه سنتی زمينه مهيا شود كه با واقعيتهای 
جامعه مواجه گردد، اين توانايی را خواهد داشت كه 
گــزاره ای را معرفی كند كه عامــل كارايی و انتخاب 

معقول را دربر داشته باشد.

نتیجه گیری
1. به نظر می رسد معيارهای اصلی حقوق اقتصادی؛ 
يعنی كارايی و انتخاب معقول، در فقه اسالمی به كار 
گرفته شــده اســت، از اين رو می توان ادعا نمود كه 
ارزيابــی قواعد حقوق با اقتصاد در دو وادی غرب و 
اســالم به طور هم زمان آغاز گرديده، ولی در حقوق 

اسالمی فصل مجزايي برای آن تبيين نشده است.
2. پاســخ گو نبودن احكام فقه ســنتی در برخورد با 
مقتضيات زمان، سبب شده است كه فقهای فريقين به 
طور غيرمســتقيم  مباحث مطرح در حقوق اقتصادی 
را مورد توجه قرار دهند. دليل روی آوری فقيهان به 
اين امر، احســاس ضرورت جامعه به تحول قوانين 

اســالمی در جهت به حداكثر رساندن ظرفيتها برای 
موفقيت دولت اســالمی در عرصه های مختلف مانند 
تأمين اجتماعی، عدالت توزيعی و كنترل بازار است.

3. اگر فقه اســالمی نتواند دو عامل كارايی و انتخاب 
معقول را با معيارهای سنتی به نحو درستی تلفيق كند، 
مجبور است برای رفع كاســتيها به منابع غيراسالمی 
رجوع نمايد كــه اولين پيامد آن می تواند عدم تطبيق 
آن با فرهنگ اسالمی باشد كه كاميابی قوانين وارداتی 

را به شّدت مورد ترديد قرار می دهد.
4. اهتمام هرچه بيشــتر به فقه سياســی )حكومتی(، 
نياز به حقوق اقتصادی را بيشــتر از قبل ملموس تر 
می كنــد؛ زيرا دولت به عنوان يك بازيگر اصلی، بايد 
يك برنامه مدّون در راستای حل مشكالت اقتصادی 
كه پيشرو دارد، داشته باشد، براي مثال توسعه مفهوم 
احتكار هنگامی لمس شــد كه فقيهان در رأس هرم 
قدرت دريافتند كه ســاير اقالم غذايی مانند دارو هم 
می تواننــد در صورت كمبود نظــم اقتصادی را برهم 

زنند.
5. وجود مفهوم مصلحت و اختيار حاكم اســالمی را 
می توان به عنوان يك راهكار مؤثر و متفاوت با مدل 
غربی در نظر گرفت، به شــرط آنكه شرايط استفاده 
از آن، به درســتی چهارچوب بندی شــود. استمرار 
حكومــت دينی نياز به حقوق اقتصــادی را بيش از 
پيش، روشــن تر می كند؛ چون دولت بدون داشــتن 
برنامه های اقتصادی كه حقوق پشــتيبان آن باشد، در 

عرصه عمل چندان توفيقی نخواهد داشت.
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