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چکیده
ادیان االهي به ویژهه دیژا اسژ م ،بژر تعقژل ژداهت در همژ ابگژاد زنژددي تد؛یژد دارنژد امژا همژواره بژیا
اندیشمندان مسلمان در مفهوم داهت و روش ؛شف آن ،اخژت

نرژر بژوده اسژت .در ایژا میژان محاحژ

داهت اقتصادی به دهیل ارتحاط مستقیم با حیات و مگیشت انسانها وحقژوق اقتصژادی ایشژان ،بژیز از سژایر
حوزهها نرر اندیشمندان مسلمان را به خود جلب ؛رده است.
رابطه داهت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنیا ویهديهایي همچون اصل امضایي بودن فژرامیا شژار
مقدس در امور اقتصادی و جایگاه ژر

و بنژاع قژ در تگیژیا مصژادیل حقژوق اقتصژادی ،سژحب تفژاوت

ماهوی محاح روششناسي داهت در حوزه اقتصاد با سایر حوزههای داهتپهوهي ميدردد.
نتایج حاصل از ایا پهوهز حا؛ي از آن است ؛ه فضای ؛لي «محنادرایي» بر روش اندیشمندان مسژلمان در
محاح

داهت اقتصادی ،حا؛م بوده است .با تعلیل ایا نرریات ،چهار دونژهی «محنژا درایژي نژ

معژور»،

«محنا درایي لِّي»« ،محنادرایي فطری -والیي» و «محنادرایي منسجم ؛ار؛رددرا» بژه نژوان مهمتژریا روش-
های شناخت داهت اقتصادی در آثار اندیشمندان مسلمان ،مشاهده ميشود.
ایا پهوهز نشان ميدهد روش «محنادرایي منسژجم ؛ژار؛رددرا» نسژحت بژه سژایر روشهژا ،بژرای شژناخت
داهت اقتصادی در آموزههای اس مي ،از اصاهت و ؛ارآمدی بیشتری برخوردار است.
کلیدواژهها :داهت اقتصادی ،فلسفه داهت ،روششناسي ،محنادرایي
طحقهبندیB, H, K , B51 , D63 , Z12 : JEL
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مقدمه

داهت اقتصادی درمحاح

داهتپهوهي ،جایگاه ویههای دارد و توجه اندیشژمندان بسژیاری را

به خود جلب ؛رده است .مسئل اصلي در داهت اقتصادی ،؛یفیت توزیع درآمد ،شغل ،فرصتها،
آزادیهای اقتصادی ،فراغت ،حقوق و امتیازها و در؛ُل ،توزیع بهرهمندیهای اقتصادی میژان افژراد
و دروههاست)Tavassoly,1997( .
تا؛نون دیدداههای بسیار متنو ي به مسائل داهت اقتصادی پاسخ دادهانژد .فگاهیژتهژای لمژي
در حوزه داهتپهوهي را ميتوان به ساختا بنایي تشحیه نمود ؛ه تعقل هر مرحله ،مقدمه و امکاني
برای ورود به مراحل بگد است .از ایا رو نگرشهای دونادون در موضو ات حوزه داهتپهوهژي
ناشي از تفاوت دیدداهها در مراحل قحلي است .درایا میان ؛اربسژت روش مناسژب ،ر؛ژا اساسژي
برای دستیابي به اصول داهت اقتصادی است و هر نرریهپرداز داهت باید بتواند حقانیت و مگقژول
بودن روش پیشنهادی خویز را برای دستیابي به اصول و مگیارهای داهت اثحات ؛ند.
اندیشمندان مسلمان نیز ،با برداشتهای متفاوت از آموزههای اس مي ،نرریات دونژادوني در-
بارهی داهت اقتصادی ارائه ؛ردهاند .اهحته باید توجه ؛رد ؛ه داهت اقتصژادی در مکاتژب بشژری،
براساس اندیشههای بنیاندذاران آنها تکویا یافته و اصوهز مشژص

شژده اسژت امژا در اقتصژاد

اس مي با ساختمان نرری ازپیزتکمیلشدهای روبهرو هستیم  1ازایارو تحییا روششناختي اصژول
داهت اقتصادی در آموزههای اس مي ضروری است.
طیف دستردهی نرریات اندیشمندان مسلمان دربارهی داهت اقتصادی ،سحب دشژواری تجزیژه
و تعلیل ناصر اصلي آنها شده است .با طحقهبندی ،سادهسازی و تلصی

مؤهفژههژای اثردژذار در

________________________________________________________________
 -1شهید سید معمد باقر صدر در مقدمه ؛تاب اقتصادنا ،ایا حقیقت را اینگونه بیان مي؛ند « :فنعا حیا نطلژل ؛لمژ « :االقتصژاد
اإلس مي» ال نگني بذهك لم االقتصاد اهسیاسي محاشرة ،ألن هذا اهگلم حدی

اهوالدة نسحیاً ،و ألن اإلس م دیا د وة و منهج حیژاة

و هیس ما وظیفته األصیل ممارس اهحعوث اهگلمی  ،و إنما نگني باالقتصاد اإلس مي :اهمذهب االقتصادی هإلس م ،اهذی تتجسد فیژه
اهطریق اإلس می في تنریم اهعیاة االقتصادی  ،بما یملك هذا اهمذهب و یدل لیه مژا رصژید فکژری ،یتژدهف مژا أفکژار اإلسژ م
األخ قی  ،و األفکار اهگلمی االقتصادی أو اهتدریصی  ،اهتي تتصل بمسائل االقتصاد اهسیاسي أو بتعلیژل تژدریخ اهمجتمگژات اهحشژری ».
()Sadr,2003
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ایا نرریات ،امکان افزایز سر ت در شناخت و تعلیل آن نیز فراهم ميشود .دونژهشناسژي 1یکژي
از روشهای طحقهبندی است ؛ه در اغلب اوقات چند بگدی و مفهومي است و با نامهای هریژك از
دونهها تحییا ميدردد) Bailey ,1994(.
ایا مقاهه با بهرهدیری از روش تعلیل فلسفي به دونهشناسي روشهای اندیشژمندان اسژ مي در
دستیابي به پاسخ مسائل اصلي داهت اقتصادی پرداخته و هریك را ارزیابي مينماید.
پیشینۀ پژوهش

برای ورود به بع

روششناسي نرری داهت در اقتصاد اس مي ،باید پیشین پژهوهز را مژرور

؛نیم .ابتدا مفاهیم و مسائل اصلي دانز روششناسي ،بهویهه روششناسي نرری ژداهت را تحیژیا و
در بصز دیگر ،پیشین لمي موضو را رضه مي؛نیم.
دانش روششناسی و نظریۀ عدالت

«روش» 2هردونه ابزار مناسژب بژژرای رسژژیدن بژه مقصژود اسژت و در فگاهیژت لمژي ،فژژرآیند
ژق ني یا غیر ق ني ذها برای دستیابي به شژناخت یژا تژوصیف واقگیت اسژتSaroukhani, ( .

)1996
دانژژژز روششناسژژژي ژژژام  3بژژژه دنحژژژال شژژژناخت چگژژژونگي توهیژژژد مگرفژژژت اسژژژژت.
( )Khosropanah,2012روششناسي ،دانژز درجه دومژي اسژت ؛ژه موضژو آن ،دانشژي دیگژر
است روشهای لوم را بررسي و مقایسژه مژي؛نژد و معژدودیتهژا ،ضژگفهژا و قژوتهایشژان را
ميیابد درنتیجه روششناسي ،شاخهای از فلسف لم است ؛ه اهحته معور سایر محاحژ

فلسژفه لژم

نیز قرار درفته است.
هنگامي؛ه روششناسي بهشکل مضا

به؛ار ميرود ،بهمگنای شناخت ابژزار ،فنژون و راههژای

تعصیل مگرفت در حوزهای مگیا یا نرریهای خاص است .درچه ممکا اسژت پهوهشژگر بژه روش
________________________________________________________________
1- typology
2- method
3- methodology
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خژود تژصریح نژکند ،اما هر پهوهز مکتوب یا اندیش نانوشتهای ،روشي دارد ؛ه با ؛شف و تحیژیا
آن ،راه را برای داوری نرریه هموار مي؛ند.
روششناسي نرری داهت اقتصادی ،متکفل ایا مسئله است ؛ه ادر داهت را مگیار مشژرو یت
سیاستهای اقتصادی بدانیم ،محنای خود داهت چیست؟ ایا پرسز درواقع ،پرسز از محنژای حژل
در روابط اقتصادی است و پاسخ آن ،تحییا؛نندة رویکرد و آرمان نرریهپردازان به ارزشها ،نرامها
و روابط مطلوب آنها خواهد بود .درستي و ا تحار هر نرری داهت و پشتوان منطقي اصول آن ،در
درو استواری روششناختي آن است.
تفاوتهای روششناختی در مهمترین نظریههای عدالت اقتصادی معاصر

ریشه اخت

اندیشمندان مگاصر در نرری داهت اقتصادی ،محاني و روش ایشان در دستیابي

به اصول داهت اقتصادی است .اثحاتدرایي ،وظیفهدرایي ،ملدرایي و جامگهدرایي ،مهژمتژریا
روشهای بشری براساس ق نیت خودبنیاد ،برای پاسخ به مسائل اصلي داهت اقتصادی است.
مطلوبیتدرایاني همچون هیوم 1،بنتام 2،میل 3و پازنر 4با تکیه بژر اثحژاتدرایژي مفژرط ،مگتقدنژد
«اهزام و باید» را نميتوان از دل «هست» بیرون ؛شید بنابرایا ،قضایای فلسفي و مگرفتي را نميتوان
پشژژتوان نرژژری قضژژایای ارزشژژي و توصژژیهای قژژرار داد ( )Hume, David,1988درنتیجژژه ،ایشژژان
خاستگاه و انگیزة اصلي داهت را توجه بژه منژافع فژردی 5و حدا؛ثرسژازی هژذت و آسژایز بژرای
حدا؛ثر افراد جامگه ميدانند (.)Tajik Nshatyh,2007 Copleston,2010
وظیفهدرایاني همچون ؛انت 6و راهز 7با تد؛ید بر تقدم و استق ل «درست و حژل» 8از «خژوب و
خیر» ،9بر ایا نکته تد؛ید مي؛نند ؛ه ؛سي حل ندارد بهبهان ارتقای خیر و خوشحصتي دیگران ،حل
________________________________________________________________
1- David Hume
2- Jeremy Bentham
3- John Stuart Mill
4- Richard Posner
5- Self-intrest
6- Immanuel Kant
7- John Rawls
8- right
9- good
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آزادی ؛سي را معدود ؛ند ( .)Kant, 2010ایشان از نرری دوهت بيطر
هر فرد حل داشته باشد ؛ه تشصی

هیحراهي دفا مي؛نند تا

خود را از خوشحصتي دنحال ؛نژد بنژابرایا همژه اَشژکال تگامژل

افراد ،؛ه براساس رضامندی سامان یابد ،ادالنه است مشروط بر اینکژه بژرای پیگیژری خوشژحصتي
خود ،فریحکارانه یا خشونتآمیز در آزادی دیگران دخاهت نکند (.)Vaezi, 2009 A
هایك 1و آمارتیاسا 2براساس ملدرایي 3دربارة داهت اقتصژادی نرریژهپژردازی ؛ردنژد .در
ایا روش ،پیوندی میژان موجژه بژودن و حقیقژت تصژویر نمژيشژود .ایشژان مگتقدنژد توجیژه نرریژ
اجتما ي و سیاسي ،در وفاق آن با واقگیژت هژا و مقحژوالت جامگژه و همژاهنگي بژا ناصژر فرهنژ
مومي است ،نه پشتوان استدالهي .طحل رویکرد مل درایانه ،نرری داهت ،نیازمند صژورتبنژدی
نرری و فلسفي است ،نه دفا

ق ني و فلسفي و محناسازی نرری و اخ قژي بژرای توجیژه و مژدهِّل-

سازی خویز درنتیجه ،هایك پرسز از ادالنه بودن وضع جامگه را از اساس نامربوط ميداند .از
دیدداه او یگانه هد

دوهت تسهیل ایجژاد نرژم خودجوشژي اسژت ؛ژه افژراد و دژروههژا بتوانننژد

نیازهای خویز را برآورده ؛نند ( .)Hayek, 1976آمارتیا سا نیز بهشدت نهاددرایي اسژتگ یي را
نقد مي ؛ند .نهاددرایي استگ یي ،یگني برساختا انتزا ي وضگي ایدهآل فرهن

فارسو ت ش برای

؛شف اصول و ملزوماتي ؛ه منجر به خلل آن وضع ایدهآل ميشود .او مگتقژد اسژت مهژم انتصژاب
است نه منتصب .از دیدداه سا فقط در صورتي ميتوان دفت وضع جامگه ادالنه است ؛ژه افژراد،
هم زمان با داشژتا منژابع ،از آزادی و توانمنژدی الزم بژرای باهفگژل ؛ژردن اهژدا

مگقژول خژویز

بهرهمند باشند فارغ از اینکه هر؛س چه هدفي را مگقول ميداند (.)Sen, 2010
جامگهدرایي ،یکي دیگژر از روشهژای نرریژهپژردازی در ژداهت اقتصژادی اسژت .از دیژدداه
مار؛س 4هستى اجتمژا ى ،آدژاهى اجتمژا ى را تگیژیا مژى؛نژد .و مگتقژد اسژت از میژان هسژتى
اجتما ى ،مناسحات توهید (زیرساخت یا پایه) ،اندیشههای ایدئوهوژیکى (روساختیا روبنا) شژکل
مىدیرند ( .)Marx, Karl and Friedrich Engels1981برایااساس ،اوهیا ر؛ا داهت اقتصادی
از دیدداه مار؛س« ،رسیدن افراد به ارزش اقتصادی ؛ژار خژویز» اسژت .بژه نرژر وی در در نرژام
________________________________________________________________
1- Friedrich von Hayek
2- Amartya Kumar Sen
3- pragmatic
4- Karl Heinrich Marx

6

دانشنامه حقوق اقتصادی ،شماره دوازدهم ( لمي -پهوهشي)

سرمایهداری ،ارزش مازادی ؛ه ؛اردر توهید مي؛ند ،نصیب سرمایهدار ميشژود .راهحژل مژار؛س
اهغاع اساس ماهکیت خصوصي بر ابزار توهید است تژا دیگژر طحقژ سژرمایهدار نحاشژد ( Marx, Karl

 .)2001دومیا ر؛ا داهت اقتصادی مار؛س ،در شژرایط بژيطحقگژي و هغژو ماهکیژت خصوصژي،
قا دة «؛ار بهاندازة استگداد و پاداش بهاندازة نیاز» است .مشاغل براساس اسژتگداد و تژوان افژراد بژه
آن ها وادذار و دستمزد نیز متناسب با سطح نیاز زنددي ا طا ميشود .بيتردید سژطح نیژاز همگژان
مشابه نیست اما نیازهای واقگي آن قدر متفژاوت نیسژت ؛ژه موجژب ایجژاد طحقژ مصژرفي جدیژد و
شکا

طحقاتي شود (.)Arons, 2009
1

مایکل واهزر نیز مگتقد است هردز نميتوان بدون توجه به جامگ خاصي ،از خیرات آن جامگژه
و چگونگي توزیع ادالن آنها سصا دفت و تگریف داهت در هر جامگهای ،متناسژب بژا شژرایط
فرهنگي و فکری خاص آن جامگه است بنابرایا ،نهتنها چیزی به نژام اصژل ژام و بنیژادیا ژداهت
وجود ندارد ،بلکه داهت آفریدة جامگ سیاسي خاصي در زمان و صر خاصي است یگنژي تصژور
داهت در هر جامگه ،متدثر از تفسیر آن جامگه از هر ساحت از خیژرات اجتمژا ي اسژت و اصژول و
مگیارهای توزیع ادالن آن خیرات ،با تفسیر آن جامگه از هریژك از خیژرات ارتحژاط مسژتقیم دارد.
تنها مشکل ،سلطه و انعصار برخي ا ضای جامگه است (.)Walzer, 2011
پیشینۀ پژوهش

حسیا بشیریه ( )2004فلسف داهت را جامعتریا موضژو ي مژيدانژد ؛ژه حژوزههژای مگرفتژي
د ونادوني ،همچون فلسف اخ ق ،فلسف حقوق و فلسف اقتصاد و سیاست ،دربارة آن پدید آمدنژد.
او نصست روش نرریههای پیشامدرن دربژارة ژداهت ،بژهویژهه اندیشژههژای سوفسژطائیان ،سژقراط،
اف طون و ارسطو را وا؛اوی مي؛ند .سپس روش داهتپهوهان صژر تجژدد ؛ سژیك را در دو
سنت هابزی و ؛انتي بررسي مي؛ند .او نرریههای داهتپهوهان مگاصر را نیز در متا مشاجرههژای
قدیمي تفسیر مي؛ند.
سیداحسان خاندوزی ( )2007محاني روششناختي نرری داهت هیحرال را با رویکرد وظیفژهدژرا
تححیا و نقد مي؛ند .ازنرر او مهمتریا اد ای روششناسان هیحرالهای وظیفهدرایي همچژون ؛انژت
________________________________________________________________
1- Michael Walzer
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و راهز درست نیست یگني متکي نحودن نرری داهت ایشان بر ارزشهای اجتما ي خاص و آزادی
پیگیری اهدا

شصصي .برخ

اد ای ؛انت و راهز ،پیزفرضهای اخ قي انسانشناسان مهمژي

در خود دارد ؛ه موجب معدودیتهایي در آزادی اقتصادی خواهد شد.
جمگهخان افضلي ( )2008مي؛وشد روششناسژي جژان راهژز را بژا تحیژیا «وضژع نصسژتیا» او و
تشریح وجوه شاخ

آن نشان دهد .ازآنجا؛ه راهز فقط به تحگیت خود از سژنت ؛ژانتي اشژاره مژي-

؛ند ،نویسنده شواهدی از وجوه قراداددرایي ،ساختدرایي ،وظیفهدرایژي و انسژجامدرایژي بژرای
نرریههای جان راهز را مطرح مژي؛نژد .او سژرانجام بژه ایژا نتیجژه مژيرسژد ؛ژه روش راهژز نژو ي
«قرارداددرایژژي» اسژژت ؛ژژه افژژزونبژژر مفهژژوم «قژژرارداد» ،بژژر مفژژاهیمي ماننژژد «سژژاختدرایژژي»،
«انسجامدرایي» و «وظیفهدرایي» نیز متکي است .او در قسمت پایاني ،روششناسي راهز را باتوجهبژه
سصنان شارحانز ارزیابي مي؛ند.
ادل پیغامي ( )2009ت ش ؛رده است تگاریف استاد شهید مرتضي مطهژری (ره) را از ژداهت
برحسب نررات ؛ مي و فلسفي ایشان ،بررسي هستيشژناختي ،مگرفژتشژناختي و ؛ مژي ؛نژد تژا
دالهتهای فلسفي هریك ،بهویهه در رویکردهای مگتزهي ،اشگری و شیگي ارزیابي بیشتری شژود .او
نشان داده است ؛ه رئاهیسم در بع

داهت ،جایگاه استواری را به خود اختصاص داده است.

احمد وا ري ( )2010 Bضما بررسي محاني فلسفي مهمتریا نرریژههژای ژداهت ؛ سژیك و
مگاصر ،سه روش قرارداددرایي ،قلدرایژي و شژهوددرایي را روشهژای متژداول دسژتیژابي بژه
اصول داهت ميداند .او به ایا نتیجه ميرسد ؛ه بسیاری از نرریژههژای ژداهت ،بژا بعژران روش-
شناختي روبهرو هستند و سستي روش آن نرریههژا ،حقانیژت و ا تحژار اصژول پیشژنهادی ژداهت را
مصدوش مي؛ند.
معمود متوسلي و معمدرضا آرمانمهر ( )2011ت ش ؛ردهاند روششناسي نرری داهت راهژز
را تعلیل فلسفي ؛نند .ایشان مي ؛وشند محاني فلسفي و ذهني ناصژر اصژلي نرریژ ژداهت راهژز را
بکاوند .آنها مگتقدند نوآوری راهز ازایاحی

مهژم اسژت ؛ژژه اهگژژوی قژرارداد را بژرای طراحژي

نرامي داهتمعور بژردزیده اسژت ،نه ایژنکه روششناسي جدیدی را پایهریزی ؛ژرده باشژد .راهژز
در راه رسیدن به اصول داهت ،بیشتر بر منصفانه بودن روش رسیدن به داهت تکیه مي؛ند .راهز بژا
شیوة قیاسي ،به محاح

داهت ميپردازد و مانند ؛انت ،داهت را ؛ام ً ژق ني اقژتحاس مژي؛نژد.

داهت راهز ؛ام ً با ق نیت برابر است و دودژانگي وقژایع و ارزشهژا نژزد او جژایي نژدارد .راهژز
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باتوجهبه سازندهدرایي ذهني آدمي و فرددرایي ،با پیروی از شیوة ق ني و بدون توجه بژه ناصژر
مذهحي و بژراساس فژرهن

حژا؛م بر جوامع هیحرال ،در جستوجوی اصول ادالنژه اسژت .وی در

نرری داهت خود ،آزادی و برابری را با خودخواهي درميپیچد و مژژي؛وشژد رهژژیافت افژژراطي
هیحراهیسم غربي را اص ح ؛ند ؛ه محتني بر اهمال برابری و مشار؛ت است.
دفتني است برای موضو ایژا پژهوهز ،یگنژي تحیژیا تفژاوتهژای روششژناختي اندیشژمندان
مسلمان و رض روش ؛ارآمد و اصیل در شناخت اصول داهت اقتصادی ،نمونژ مسژتقل مشژابهي
نیافتیم.
مبناگرایی دینی

داهت پهوهي در اقتصاد اس مي ،زیرمجمو مگژار

دینژي اسژت و چژون بیشژتر اندیشژمندان

اس مي ،از روش «محنادرایي» 1در پهوهزهای دیني خود بهره جستهانژد ،تژا؛نون «محنژادرایي» ،بژر
روشهای پژهوهزهژای اسژ مي دربژارة ژداهت ،بژهویژهه ژداهت اقتصژادی ،حژا؛م بژوده اسژت.
محنادرایي یگني باورهای پایه ،محنای سژایر باورهژا هسژتند ( .)Shams, 2006محنژادرایي در مگرفژت
دیني ،یگني ایا نو مگرفت ساختماني است ؛ه پایهای مستعکم دارد امژا اینکژه پایژههژای مگرفژت
دیني ؛داماند و بر چه استوارند ،منشد پدید آمدن روشهای مصتلف در داهتپهوهژي دینژي شژده
است .دفتني است در اقتصاد اس مي ،؛ه زیرمجمو

لوم اجتما ي اس مي است ،مهمتریا ر؛ا

در تگریف داهت« ،حل» است بهتگحیردیگر ،تعقِّل یا دم تعقِّل داهت ،منوط به تشصی

حژل و

ذیحل و پس از آن دقت در رسیدن حل به ذیحل است ازایارو ،روش اندیشژمندان اسژ مي در
داهت اقتصادی بژا روش ایشژان در محاحژ

فقهژي و حقژوقي ارتحژاط تنگژاتنگي دارد بژاایاهمژه،

ویهديهایي همچون اصل امضایي بودن اوامر شار در اقتصاد ،جایگاه بنای ق و ر

در تگییا

مصادیل حقوق اقتصادی و اصل ارشادی بودن دستورات دیني در قراردادها ،سژحب ایجژاد تفژاوت-
هایي در روش مواجهه اندیشمندان مسلمان با مسائل داهت در حوزة اقتصاد شده اسژت .در ادامژه،
به چهار روش در شناخت اصول داهت اقتصادی در آموزههای اس مي اشاره مي؛نیم.
________________________________________________________________
1- foundationalism
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مبنا گراییِ نصمحور

یکي از روشهای شناخت داهت اقتصژادی در آمژوزههژای اسژ مي« ،محنژادروی نژ

معژور»

است .در ایا روش ،فقط نصوص دیني ،منحع باور پایهاند ،نه هیچ منحع دیگری .ميتژوان طیفژي را از
ن

درایي در داهت پهوهي دیني مشاهده ؛رد ؛ه وجه مشتر؛شان دم ا تنای ؛افي به آموزههای
قلي در فرایند پهوهز است اهل حدی  ،اشا ره و مکتب اخحاریدری ،دروههای مصتلف نژ

-

درایند)Abdulmoneem, 1986( .
«سلفیه» یا «اهل حدی » یکي از قدیميتریا جریانهای ن
قانون ادالنه ،بژه حژدی

دراست ؛ژه بژرای شژناخت محنژای

نحژوی و سژصنان صژعابه و تژابگیا تکیژه مژي؛نژد .ویهدژي اصژلي اینژان،

نقلدرایي در شیوة شناخت و ظاهردرایي مفرط در فهم مگنا و مقصود نصوص دیني اسژت .در ایژا
دیدداه ،قل حدا؛ثر در پرتو نور نقل مي تواند شدني ابژزاری بژرای فهژم نقژل و نیژز سژصنان سژلف
داشته باشد (.)Ibn Taymiyya, 2005
«اشا ره» نیز یکي از اصليتریا جریانهای ن
استدالل قلي را در برخي محاح

درا مقابل « دهیژه» اسژت .ایشژان ا تحژار قژل و

؛ مي ميپذیرند ازایژارو ،تاانژدازهای از اهژل حژدی

درفتهاند اما در روششناسي حقوقي ،جانب ن

فاصژله

درایان افراطي را درفتند .لت اصلي ایا افژراط،

محنای ؛ مي ایشان در نفي حسا و قحح ذاتي افگال است .الزمژ ضژروری ایژا محنژای ؛ مژي ایژا
است ؛ه هیچ فگلي بهخودیخود ،ادالنه نیست و فقط درصورت ارادة شژار مقژدس ،متصژف بژه
دل ميشود (.)Motahari, 2010
«اخحاریدری» نیز روش دیگری در داهتپهوهي است ؛ه معدثان شیگه آن را پدیژد آوردنژد.
روش اخحاریها در پهوهزهژای فقهژي و حقژوقي ،؛ژه جژانمایژ نرریژ ژداهت اقتصژادی اسژت،
شحاهت بسیاری به نگرش اهل حدی

سني دارد امژا اهژل حژدی  ،روایژات منقژول رسژول خژدا و

اندیشههای صعابه و برخي تابگان را مگتحر ميدانند وهي بژرای اینژان ،فقژط روایژات رسژول خژدا و
امامان هدی ( ) حجت است ( .)Esterbadi, 2003ایشان به پیروی از روایات امامژان مگصژوم ( )،
حسا و قحح ذاتي افگال را ميپذیرند و ازایارو در زمرة دهیهانژد امژا قژل و احکژام قلژي را در
شناخت لومي همچون حکمت اههي ،؛ م ،لم اصژول و مسژائل نرژری فقهژي و حقژوقي ،مگتحژر
نميدانند ( .)Bahrani, 1985در نگاه ایشان ،قل فطژری صژعیح و نیژاهوده ،حجژت اههژي اسژت و
ادرا؛ات آن مگتحر است .اهحته چون هم احکام فقهي توقیفياند و شار باید بیانشان ؛ند ،نمژيتژوان
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در آنها به حکم قل ا تماد ؛ژرد (همژان .)34 :آنهژا مگتقدنژد دخاهژت قژل در احکژام فقهژي و
حقوقي ،مستلزم ا تماد به ظا و قول ب لم است زیرا مگرفت دیني متکي بژر قژل ،در فهژم مژراد
خدا به یقیا نميرسژد درنتیجژه مشژمول پیژروی از ظژا و انتسژاب قژول ب لژم بژه خژدا مژيشژود
( )Esterbadi, 2003؛ه در آیات بسیاری از آن نهي شده است (.)The Holy Quran
نقد و بررسی

دیدداه اهل حدی

محني بر مقدم بودن نقل بر قل و از؛ار انداختا قل در فهم حقایل دینژي،

مستلزم سفسطه و انکار جمیع حقایل قلژي و احکژام لمژي اسژت چژه رسژد بژه مگژار

دینژي ،و

سرانجام به اهعاد و انکار دیا منجر ميشود (.)Tabatabai, 1990
دیدداه اخحاریها نیز نادرست است زیرا قژل و ادرا

قلژي ،ا ژم از ظژا مگتحژر و دریافژت

قطگي است درنتیجه احکام قطگي قل و احکام ظني ،؛ه بر براهیا و بدیهیات قلي متکژي باشژد،
از مصادیل انتساب قول ب لم به خدا نیستند .سیرة ق بر پذیرش چنژیا احکژامي جژاری اسژت و
منع و رد ي هم از شار نرسیده است .فقط دمانهای بياساس و نامگتحری مانند قیژاس ،استعسژان،
حدس و تصمیاهای شصصي و بيپشتوانه ،در دایرة شمول نهي آیات قژرآن ؛ژریم بژاقي مژيماننژد
(.)Ariane, 2010
مهمتریا اشکال محنادرایي ن

معور ،جزماندیشي است ؛ه آن را در سیاستدذاری اقتصژادی

نا؛ارآمد مي؛ند.
مبناگرایی عِلّی

روش دیگر برای شناخت داهت اقتصادی در آموزههای اس مي ،محنادرایي لِّي است .دفتژیم
یکي از مهمتریا ار؛ان شناخت داهت اقتصادی (زیرمجمو

داهت اجتمژا ي) شژناخت حقژوق

ماهي است .باور پایژه در محنژادرایي لژي « ،لژت اسژتعقاق» اسژت .بژا ؛شژف لژت اسژتعقاق ،در
مواردی ؛ه نصي در متون اس مي وجود نداشته باشد ،ميتوان حل 1را بژرای دسژتیژابي بژه اصژول
________________________________________________________________
 « -1حل ،امتیاز و نفگي است متگلل به شص
توان تصر

؛ه حقوق (قوانیا) هر ؛شور ،در مقام اجرای داهت ،از آن حمایت مي؛ند و به او

در موضو حل و منع دیگران از تجاوز به آنرا ميدهد( ».؛اتوزیان)374 :1377 ، ،
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داهت اقتصادی تگییا ؛رد .دو دژرایز در ایژا روش وجژود دارد .دژرایز اول ،اسژتعقاق را بژر
محنای « لت فا لي» و درایز دوم بر محنای « لت غایي» تگییا مي؛ند .در ادامه هر؛دام را توضژیح
ميدهیم.
علت فاعلی استحقاق

در ایا دیدداه ،آنچه ميتواند منشژد ایجژاد حژل و لژت اسژتعقاق باشژد ،رابطژ فژا لي اسژت.
هنگامي؛ه لتي ،مگلول را بهوجود ميآورد ،حل تصر

در مگلول و منع دیگران از تصژر

از آن

اوست برای نمونه ،؛سي ؛ه درختي را مي؛ارد و از آن مراقحت مي؛ند تژا میژوه دهژد ،فا لیژت او
سحب شده است ؛ه ایا میوه پدید آید بنابرایا ،حل او ست ؛ژه از ثمژرة ؛ژار خژود اسژتفاده ؛نژد
(.)Mesbah Yazdi, 2002
پس باتوجهبه ر؛ا توحید در آموزههای اس مي ،در مرتح اهي ،خدای متگال ؛ه تنها آفریننژده
همه مصلوقات است ،باالتریا ذیحل در اهم وجود است .درمرتح پاییاتر ،ميتژوان بژه انسژان نیژز
نسحت فا لیت داد .فیلسوفان اههي ایا فا لها را «فا ل مابهاهوجود» یژا «فا ژل ا ژدادی» مژينامنژد و
مگتقدند همان اندازه ؛ه در پیدایز پدیدهای نقز داشته باشند ،به آن حل پیدا مژي؛ننژد .همچنژیا
بهاندازهای ؛ه در حفظ یا رشد یا تکامل چیزی نقز داشته باشند ،ميتوان حقوقي برای آنها درنرژر
درفت ( )Mesbah Yazdi, 2002ازایارو قرآن ؛ریم ،؛ار را منشد اوهی حل برای انسان ميداند.

1

انسانها با انجام دادن ؛ار در ایجاد ؛اال یا خدمتي سهیم ،و متناسب با آن ذیحل مژيشژوند و مژي-
توانند بهاندازهای ؛ه صاحب حل شدهاند ،در آن تصرفاتي ؛نند یا آن را بحصشند یا محادهه ؛نند.
توجه به ایا نکته ضروری است ؛ه امکان دارد بیا فا لهای مصتلف یژك شژيع در رتحژههژای
مصتلف یا در یك رتحه ،تگارض ایجاد شود ایادونه ؛ژه یژك یژا چنژد توهید؛ننژده ،معصژوهي را
توهید ؛نند و بگد در ا مال اراده ،نسحت به تصرفات در آن معصول اخت

داشژته باشژند .در ایژا

موارد باید شدت و قوت فا لیت فا ل های مصتلژف را در توهیژد و آفژرینز آن معصژول م حرژه
؛رد.
________________________________________________________________
 -1هلرجال نصیب مما ا؛تسحوا (نساع.)32/
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ازایا رو ،خاهقیت و ربوبیت خداوند متگال اقتضا مي؛ند حل او بر حقوق دیگژر فا ژلهژا مقژدم
باشد و سایر حقوق باید از او افاضه شود بنابرایا ،قانوندذاری در اس م مصصژوص خژدای متگژال
است و ایا مفاد صریح آی شریف «إن اهْعُکْمُ إالَّ هلَّه یَقُ

ُّ اهْعَلَّ وَ هُوَ خَیْرُ اهْفاصژلیاَ» ( The Holy

 )Quranاست درنتیجه در داهت اقتصادی اس م ،هنگامي ؛ار منشد حل و ماهکیت افراد مژيشژود
؛ه در چهارچوب ضوابط شریگت انجام شود .همچنیا ادر ارادة خدای متگال بژه صژر

امژوال در

رفع فقر ،رشد و آباداني جامگه ،استق ل ،امنیت ؛شور و  ...تگلل درفت ،حقوق سایر فا لها ازبژیا
ميرود و باید ایا اموال مطابل ارادة فا ل اصلي صر

شود ؛ه خدای متگال است.

علت غایی استحقاق

روش دیگر برای شناخت استعقاقها در طراحي قانون ادالنه ،رابطژ اسژتگداد افژراد بژا هژد
خلقت آنهاست .داهت در ایژا دیژدداه ،پایژههژایي در طحیگژت و فطژرت دارد ؛ژه باتوجژهبژه آن
ميتوان طرح ثابت و جاودانهای برای زنددي بشر ازهعاظ اصول ایجاد ؛رد (.)Motahari, 1983
حژژل و ذیحژژل در ایژژا روش ،پیونژژد تکژژویني از نژژو رابطژ غژژایي دارنژژد .دسژژتگاه خلقژژت بژژا
روشابیني و توجه به هد  ،موجودات را بهسوی ؛ماالتي سوق ميدهژد ؛ژه اسژتگداد آنهژا را در
وجودشان نهاده است درنتیجه ،هر استگداد طحیگي ،محنای حقي طحیگژي اسژت (.)Motahari, 1999
استعقاق در ایا نگرش ،یگني مستعل قابلیت تام دارد ،برخ

آن؛ه حل ندارد ،یگنژي شایسژتگي

و قابلیت ندارد و فیض هدر است (.)Motahari, 1990
طرفداران ایا روش مگتقدند در نفساالمر ،حقي و ذیحقي وجود دارد بنابرایا ،ذیحل بودن
و ذیحل نحودن ،واقگیت است و حقوق فطری ،ا تحار ذاتژي دارد ( .)Motahari, 1980اهحتژه منرژور
ایشان از تگابیری مانند حقوق تکویني ایا نیست ؛ه ایا نو حل ،یني و در زمرة هستهژای ژاهم
تکویا است ،بلکه مراد ایا است ؛ه ایا حقوق از روابط غایي مشاهدهپذیر در متا طحیگت ؛شژف
ميشود ،دربرابر حقوق موضو ه ؛ه خود بشر آنها را وضع مي؛ند.
در جهانبیني اس مي ،برخ

دیدداههایي ؛ه درصدد تهي ؛ژردن حقژوق از نصژر فضژیلت

است ،حقوق انساني در جژوهر خژود بژه حقیقژت متگهژد اسژت و بژه غایژات و ؛مژاالت مکنژون در
آفرینز جهان و انسان وفژادار اسژت و بیژرون از جژادة حقیقژت ،فلسژف وجژودی خژود را ازدسژت
ميدهد .ادر حتي اس م هم نحود یا به حژل و ژدل دسژتور نمژيداد ،بژازهم حژل و حقیقژت وجژود
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داشت زیرا ایا حل را قانون خلقت و آفرینز قرار داده ؛ه مقدم بر قانون شر است ( Motahari,

.)1999
در ایا دیدداه ،افزونبر افراد ،جامگه نیژز حقژوقي دارد زیژرا محنژای حقژوق ،توجژه طحیگژت بژه
غایت است و زنددي اجتما ي از غایات ؛ماهیه طحیگت است .هرچه در جهت ؛مال طحیگت باشژد،
حل است هرچند مستلزم ابطال حل جزئي ؛سي باشد زیرا شر؛ت فرد در اجتما و دژره خژوردن
سرنوشت او به غایات اجتما ي ،بهفرمان طحیگت است .اصل تقدم حقوق اجتما ي بر حقژوق فژردی
نیز ناشي از همیا امر طحیگي و حقیقت نهفته در آن است (.)Motahari, 1990
نقد و بررسی

آنچه در محنادرایي بر آن تد؛ید مي؛نند ،شناخت لت ایجاد حقژوق اقتصژادی در آمژوزههژای
اس مي است .ایا روش چه با واسطه لت فا لي و چه لت غایي ،در مقام ثحژوت ،پذیرفتژه اسژت
اما در مقام اثحات مشکل پیزميآید .در مقام ثحوت مژي تژوان تصژور ؛ژرد ؛ژه بژرای وضژع قژوانیا
ادالنه از لت فا لي و غایي استفاده شود بهایژا ترتیژب ؛ژه فهژم لژت ،موجژب تسژری و تگمژیم
حکم به موضو ات دیگر ميشود ( ). Saeedi, 2008اما در مقام اثحژات ،آنچژه مژيتوانژد موجژب
سرایت حکمي به موضو ات دیگر شود ،؛شف لژت تامژه اسژت و نمژيتژوان از لژت ناقصژه در
قا دة «اهگله تگمم و تصص

» استفاده ؛رد .ایا دقت موشکافانه ،موجب تمایز روش فقهژای شژیگي

از فقهای قیاسدرا شده است.
در مقام اثحات ،؛شف لت تامه ،یا با برهان قلي یا با ظهور متون دیني است .بژا ؛ژاوش قلژي
نميتوان لت ایجاد حقوق را در آموزههای اس مي ؛شف ؛رد زیرا مصاهح و مفاسژد و م ؛ژات
واقگى احکام ،چنان پیچیده و اسرارآمیز است ؛ه قل بشر اد نمىتواند بژهتنهژایي آن را ؛شژف
؛ند .با ظهور ادهه هفري نیز ادر ر

از ادهه هفري لیت تامه بفهمد ،مژيتژوان از ایژا روش بژرای

؛شژژف حقژژوق اقتصژژادی اسژژتفاده ؛ژژرد زیژژرا در روش فقهژژای شژژیگي ،تگمژژیم حکژژم از مژژورد
منصوصاهگله به سایر موارد ؛ه واجد لت است ،از باب ا تحار و حجیت ظهژور اسژت و حجیژت
ظواهر برپای بنا

ق ثابت شده اسژت ( )jannati Shahroudi, 1992امژا ؛شژف لژت تامژه از

ظواهر متون دیني ،در مل ممکا نیست زیرا ظهور دهیل در لیت ،یا ازراه مفردات آن دهیل ،مانند
«؛َي»« ،الَنِّ»« ،هگلِّه ؛ذا»« ،هسَحَب ؛ذا» و  ...یا با قرار دژرفتا واژه در سژیاق و تر؛یژب خژاص اسژت
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( )Alidoust, 2010بههرحال ،اده هفري تنها مفید مطلل لیت هسژتند ،نژه لیژت تامژه زیژرا هژیچ
واژهای در زبان ربي برای افادة انعصاری لیت تامه وجود ندارد درنتیجه ،؛شژف لیژت تامژه از
متون دیني اس مي ،در مقام اثحات ممکا نیست و هیچ؛دام از روشهای پیزدفتژه بژرای شژناخت
استعقاق ازراه لت فا لي یا لت غایي ،در مل ؛ارآیي ندارد.
مبناگرایی فطری – والیی

روش دیگر برای شناخت داهت اقتصادی در آموزههژای اسژ مي ،محنژادرایي فطژری -والیژي
است .باور پایه در ایا روش ،وحي است یگني هژر مگرفتژي از دیژا بایژد بتوانژد نسژحت خژود را بژا
وحي ،یگني قرآن و سنت ،منطقي و روشمند نشان دهد .اهحتژه ایژا روش مسژتلزم نقلژي شژدن همژ
لوم نیست ،بلکه باید منطل وحجیت لوم به تدیید نقل برسژد و والیژت اههژي بژر جریژان و فراینژد
شکل دیری مگرفت حا؛م شود .ادژر جریژان تژوهي و والیتژي حژل نحاشژد ؛ژه در تعقژل لژم و در
پیدایز آن حضور داشت ،ایا لم هم بههماننسحت ،حل نیست )Mirbagheri, 2009A( .در ایژا
دیدداه ،ادرا

دسسته از اراده و انگیزه ،بيمگنا و اراده بر فهم مقدم اسژت ازایژارو ،فهژم نژور و

حژل ،محتنژي بژر تقژوا در فهژم ،و لژم مژدرن ،ضژ هت و جهژل اسژت ( .)Rezai, 2005انگیژزههژا،
حساسیتهایي در فرد ایجاد مي؛ند ؛ه بیا انسان و واقگیتها قژرار مژيدیژرد و هرچژه بصواهژد در
ذها انسان نقز بحندد ،باید از آن فیلتر حور ؛ند ؛ه قاهب خاصي دارد و اشیاع بژا شژکل خاصژي از
آن حور مي؛ند درنتیجه ،مطلل یقیا ،حجت نیست ،بلکه یقیني ؛ژه معصژول تقژوای فرهنگژي در
تحگیت از خدای متگال است ،حل است (.)Mirbagheri, 2009B
ایشان تصریح مي؛نند ؛ه «ما نمي دوییم مطابل واقع است یا نه ،بلکه ميدوییم یا لم اسژت یژا
جهل .ادر در جهت حودیت بود ،لم است و اال جهل است ،وهو دانز تجربژي و ؛ارآمژد باشژد».
()Mirbagheri, 2009A
ایشان مد ياند براساس ایا روش ،داهت بهمگنای «هر ذیحقي به حل خود برسژد» یژا «جلژب
منژژافع حژژدا؛ثری بژژرای حیژژات اجتمژژا ي» نیسژژت ،بلکژژه ژژداهت بژژه میژژل فطژژری دسژژترش توحیژژد
برميدردد .داهت بهمگنای «تعقل مناسحات توحید در اهم ،ازجمله حیات اجتما ي انسان» است.
ایشان مگتقدند ؛مال هم خلقت ،متناسب با ؛مژال نحژي ا؛ژرم (ص) خلژل شژده اسژت .در ایژا
وجود مقدس ،ظرفیت تقربي قرار داده شده است ؛ه ادر ایشژان بصواهژد بژه ؛مژال قژرب خژودش
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برسد ،هم اهم باید برای او خلل شود و هم اهم هم طوری خلل شدهاند ؛ه ادر در مسیر تحگیژت
از ایشان قرار بگیرند ،به ؛مال خودشان ميرسند و ایا مگنای داهت است.
بنابرایا ،داهت یگني تعقل والیژت نحژي ا؛ژرم (ص) در سراسژر ژاهم .ادژر ایشژان بژا ظرفیژت
خودشان خدا را حادت ؛نند ،ایا حودیت منشد مقام والیت و والیژت ،مقدمژ شژفا ت مژيشژود.
هم اسماع حسنای اههي به شفا ت ایشان در اهم جاری ميشود و به مصلوقات ميرسد .ادر جامگه
تعت وال یت وهي ادل قژرار بگیژرد و او هژم تعژت والیژت وهژي مگصژوم باشژد و روبژهپژاییا هژم
امکاناتي ؛ه دراختیار افراد است ،تعت والیت آنها قرار بگیرد ،هم ایاها منروم هماهنگي است
؛ه در مسیر قرب حر؛ت مي؛ند .جماد ،نحات ،حیوان ،ملك ،جا و انسان بژر معژور پرسژتز نحژي
ا؛رم (ص) و جاری شدن ایا پرستز در اهم ،به ؛مال خودشان ميرسند.
دوهت دیني در تعقل ژداهت اجتمژا ي و بژهدنحژاهز ژداهت اقتصژادی ،مدموریژت دارد نتیجژ
سیاستهای اقتصادی ،بسط مناسحات حودیت و فطژرت باشژد ،نژه هژوای نفژس .حکومژت باطژل و
تمدن مادی ،نفسانیات انسانها را معور قرار ميدهد ،نفوس را بههژم دژره مژيزنژد ،جامگژ انفسژي
درست مي؛ند و اقتضائات نفوس را به فگلیت ميرساند .ایژا نفژوس انسژاني از شژگب شژیطانانژد و
؛ارشان خودپرستي و منفگتپرستي و استصدام دیگران بژهنفژع خودخژواهي و خژودبیني اسژت امژا
داهت در تفکر اههي ،حر؛ت بهسوی دسترش حودیت و ظهژور والیژت و رسژیدن همژ ژاهم بژه
ظرفیتهای رشدی است ؛ه در آن قرار داده شدهاند یگني استیفای حقژوق همژ ژاهم ؛ژه جژز بژر
معور جریان حادت نحي ا؛رم (ص) و والیت ایشان جاری نميشود.
نتیجه اینکه داهت در پایهایتریا مفهوم ،یگني موجودات به حقوق هماهن

خودشژان برسژند

؛ه حل ا طایي خدای متگال و حل قرب است ازایارو در داهت اقتصادی نیز حل معوری مقابژل
حل توسگه ،حل قرب است .داهت مناسحات ،تعقژل تقژرب در ؛ژل هسژتي اسژت .حژال ادژر ایژا
داهت بصواهد در رص حیات اجتما ي و اقتصادی معقل شژود ،ابتژدا بایژد ق نیژت پایژ آن در
حوزه ؛ م و رفان بازنگری ،تکمیل و سپس ق نیت تصصصژياش توهیژد شژود ( Mirbagheri,

.)2013
دفتني است برخي تگابیر طرفداران ایا روش ،شحاهت زیادی به روش «محنژادرایي لِّژي غژایي»
دارد برای مثال،
« دل ازآنجایي مگنا ميشود ؛ه خدای متگال موجوداتي را آفریده و در آنها در

و شژگور و
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اراده و احساس و مطاهحاتي قرار داده و ظرفیت رسژیدن بژه آن طلژبهژا را هژم در وجودشژان نهژاده
باشد .حال ایا موجود حل پیدا مي؛ند ؛ه به ایا نقطه برسد .ایا حژل بازدشژت بژه فگژل و مشژیت
خدای متگال مي؛ند یگني ادر هم موجودات به رشژد خژود برسژند ،؛مژال و رشژد همژاهنگي در
اهم اتفاق خواهد افتژاد .ادژر در نرژام ژاهم ،جلژوی رشژد یژك موجژود درفتژه شژود ،درواقژع بژه
هماهنگي ؛ل خلقت هطمه وارد ميشود)Mirbagheri, 2013( ».
باایاهمه ،محنادرایي فطری-والیي و محنادرایي لِّژي غژایي تفژاوت زیژادی دارنژد ؛ژه آنهژا را
ماهیتاً از یکدیگر متمایز مي؛ند .اوهي تصریح مي؛ند ؛ه موجودات ازاساس حقوق طحیگي ندارنژد.
نکت مهم ایا است ؛ه قوا و امکاناتي ؛ه خداوند در استصدام موجودات قرار داده اسژت ،وقتژي بژه
رشد خودشان ميرسند ؛ه در استصدام ارادة مؤمني قژرار بگیرنژد ،مژؤما آنهژا را در مسژیر تقژرِّب
خدای متگال به؛ار برد و آنها هم خودشان را دراختیار بگذارند (همان) اما دومي تصریح مي؛نژد
؛ه ادر حتي اس م هم نحود یا دستور به حل و دل نميداد ،باز هم حژل و حقیقژت وجژود داشژت
زیرا ایا حل را قانون خلقت و آفرینز ،؛ه مقدم بر قانون شر است ،قراداده است .طحیگت هژد
دارد و باتوجهبه هد  ،استگدادهایي در وجود موجودات نهاده و استعقاقهایي به آنها داده اسژت
(.)Motahari, 1999
نقد و بررسی

اشکال محنادرایي فطری -والیي ،مگرفت شناسژي آن اسژت .ایژا روش بژا نفژي صژدق و ؛ژذب
دزارههای لمي ،حقانیت و بط ن آنها را م

پذیرش و رد ميدانژد .ادرچژه منرژور از حژل و

باطل ،اصط ح جدیدی است ؛ه طرفداران آن تگریف ؛رده انژد ،متژون صژریح دینژي ایژا اد ژا را
تدیید نمي؛نند .مرور منابع دیني نشان ميدهد ؛ه بع

صژدق و ؛ژذب ،ماننژد بعژ حژل و باطژل

است و صدق و ؛ذب و حل و باطل ،پیوند وثیل و مسژتقیمي دارنژد ( .)Khosropanah, 2013ایژا
اشکال در محاح

داهتپهوهي بیشتر خود را نشان ميدهد زیرا ظاهر تگریف ایشان از ژداهت ،بژا

حسا و قحح ذاتي افگال منافات دارد ؛ه از ویهديهای مکتب اهل بیت( ) است.
ایا روش اشکال دیگری هم دارد .برفرض پذیرش ایژا اد ژا در مقژام ثحژوت ،در مقژام اثحژات،
راهي جز ن

درایي در شناخت داهت اقتصادی وجود ندارد زیرا شناخت مناسژحات قژرب اههژي،

براساس پیچیدديها ،ظرافتها و ابگاد وجودی هر مصلوق ،؛ار دشواری است ؛ه جز با مراجگه بژه
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لوم اههي ازطریل نصوص دیني مگتحر ،امکانپذیر نیست.
مبناگرایی منسجم کارکردگرا

یکي دیگر از روشهای شناخت داهت اقتصادی در آمژوزههژای اسژ مي ،محنژادرایي منسژجم
؛ار؛رددراست .ایا روش ،تر؛یحي از باورهای پایه ،انسجام و ؛ار؛رد است ؛ه بهشژکل طژوهي از
باورهای پایه شرو ميشود و به انسجام و درنهایت ؛ژار؛رد نرریژه مژيانجامژد ( Khosropanah,

 .)2012ایا روش از باور پای اوهیه شرو و به باورهای پای ثانوی (هوازم باورهای اوهیه) منتهي مي-
شود .سپس با قیاس اقتراني و قیاس استثنایي از تر؛یب باورهای پیزدفته ،به چندیا دزارة حقوقي
(باور نرری) ميرسد .مجمو حقوقي ،؛ه از باورهای پای اوهي و حقوقي ؛ه از ملزومات آنهژا و
تر؛یب آنها با یکدیگر ؛شف ميشود ،نرام حقوقي منسجمي را پدید ميآورد .ممکا است نتوان
برخي حقوق اقتصادی را بژا روش یادشژده اثحژات ؛ژرد و تنهژا راه توجیهشژان بهژرهدیژری از نرژام
حقوقي منسجم باشد برای نمونه دربارة توجیه ق نژي ارث زن و مژرد ،مژيتژوان از نرژام منسژجم
حقوق خانواده در اس م استفاده ؛رد.
چنانچه در شناخت داهت اقتصادی با دو دژزارة متفژاوت روبژهرو شژویم ؛ژه بژا نرژام منسژجم
حقوقي هماهن

اند ،دزارهای ارزشمندتر است ؛ه ؛ارآیي و فایدة بیشتری برای اهدا

و مقاصژد

نرام منسجم داشته باشد برای مثال ،ادر دو نرام ماهي متفژاوت ،بژا نرژام اقتصژادی اسژ م و حقژوق
ماهي آن هماهن

باشند ،نرامي ؛ژه جامگژه را بژه مقاصژد اقتصژادی شژریگت ( ژداهت و پیشژرفت)

نزدیكتر ؛ند ،حجیت شر ياش بیز از نرامي است ؛ه فقط بژا روش اجتهژادی بژهدسژت آمژده
وهي از مقاصد شریگت فاصله دارد و به اخت

طحقاتي فاحز ،؛نز ،تداول ثژروت درمیژان اغنیژا و

ر؛ود اقتصادی منجر شود (.)Khosropanah, 2012
شهید صدر (ره) از ایا روش در ؛تاب اقتصادنا با نوان « ملی ا؛تشا

اهمژذهب االقتصژادی»

یاد ؛رده است .ایشان تصریح مي؛ند هم احکامي را ؛ه در ایژا ؛تژاب بژرای ؛شژف نرریژههژای
اقتصادی دردآوری ؛رده است ،نرر اجتهادی ایشان نیست و در مواردی نرر سژایر فقهژا را تژرجیح
داده است .ایشان در توجیه ایا ؛ار ميدوید« :در بگضي حاهتها ،؛شژف نرریژ اسژ مي و قوا ژد
مکتحي ؛امل و شامل ،؛ه با روبنژای شژریگت و تفاصژیل احکژام فقهژي منسژجم باشژد ،امکژانپژذیر
نیست( ».همان) ایشان مگتقد است پهوهشگر اقتصژاد اسژ مي بایژد هژر حکمژي را جزئژي از ؛ژل و
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بصشي از مجمو های مرتحط بههم درنرر دیرد و نگاه جزئي را به نگاه نراممند و ؛لي تحدیل ؛ند(.
)Sadr, 2003
برای اثحات حجیت در ایا روش ميتوان از سه راه دالهت اهتزامي ،ظهور مجمو ي اده هفري و
براساس انسداد باب لم و لمي استفاده ؛رد.)Nazari and Khatibi, 2014( .
نگارنده مگتقد است محنادرایي منسجم ؛ار؛رددرا ،بهدهیل نگاه جامع به آمژوزههژای اسژ مي و
توجه به غایات و مقاصد شریگت در استنحاط حقوق مژاهي ،؛ژه نقژز بسژزایي در ژداهت اقتصژادی
دارد ،از نق

هایي دور است ؛ه در روشهای پیشیا بهچشم ميخورد مانند جمود ،جزماندیشژي،

دم ؛ارایي و بابست نرریهپردازی ،و اصاهت و ؛ارآمدی بیشتری دارد.
نتیجهگیری

یافتههای ایا پهوهز حارتاند از:
 -1روششناسي نرری داهت اقتصادی ،بهدنحال شناخت محنای حل و درستي ارزشژي در ؛یفیژت
توزیع درآمد ،شغل ،فرصت ها ،آزادی هژای اقتصژادی ،فراغژت ،حقژوق و امتیازهژا و در؛ُژل،
توزیع بهرهمندیهای اقتصادی میان افراد و دروههاست.
 -2اثحاتدرایي ،وظیفهدرایي ،ملدرایي و جامگهدرایي ،مهمتژریا روشهژای مکاتژب بشژری
براساس ق نیت خودبنیاد برای پاسخ به مسائل اصلي داهت اقتصادی بوده است.
 -3تا؛نون بر روشهای پهوهزهای اس مي دربارة داهت ،بهویهه داهت اقتصادی ،محنژادرایي
حا؛م بوده است .ویهديهایي مانند اصل امضایي بودن اوامر شار در اقتصژاد ،جایگژاه بنژای
ق و ر

در تگییا مصادیل حقوق اقتصژادی و اصژل ارشژادی بژودن دسژتورات دینژي در

قراردادها ،سحب ایجاد تفاوتهایي در روش مواجهه اندیشمندان مسلمان با مسائل ژداهت در
اقتصاد شده است .ایا روشها حارتاند از :محنادرایي ن

معور ،محنا درایي لِّي ،محنادرایي

فطری -والیي و «محنادرایي منسجم ؛ار؛رددرا.
 -4منحع باور پایه در محنادرایي ن

معور ،فقط نصوص دیني است و هیچ منحع دیگری صژ حت

ندارد .دذشته از اشکاالت مگرفتشناختي ایا روش ،جمود و جزم اندیشي حا؛م بژر فضژای
ایا نرریه ،منجر به نا؛ارآمدی آن در سیاستدذاری اقتصادی ميشود.
 -5در محنادرایي لِّي ،با ؛شژف لژت اسژتعقاق ،حقژوق مژاهي (ر؛ژا اساسژي در تگیژیا اصژول

19

گونهشناسی روش اندیشمندان مسلمان در نظریه عدالت اقتصادی

ژژداهت اقتصژژادی) اسژژتنحاط مژژيشژژود .دو دژژرایز در ایژژا روش وجژژود دارد .دژژرایز اول
استعقاق را براساس لت فا لي و درایز دوم براساس لت غایي تگییا مي؛ند .ادرچه ایژا
روش درصورت ؛شف لیت تامه ،در مقام ثحوت امکانپژذیر اسژت ،در مقژام اثحژات ؛شژف
لت تامه در حقوق ماهي ازراه قل و نقل ممکا نیست .ایا روش به بابسژت نرریژهپژردازی
در داهت اقتصادی ميانجامد.
 -6باور پایه در محنادرایي فطری -والیي ،وحي است یگني هر مگرفتي از دیا باید بتوانژد نسژحت
خود را با وحي (قرآن و سنت) ،منطقي و روشمند نشان دهد ازایارو ،باید والیژت اههژي بژر
فرایند شکلدیری شناخت داهت اقتصادی حا؛م شود.
 -7محنادرایي منسجم ؛ار؛رددرا ،تر؛یحي از باورهای پایه ،انسجام و ؛ار؛رد است ؛ژه بژهشژکل
طوهي از باورهای پایه شرو ميشود و به انسجام و درنهایت ؛ار؛رد نرریژه مژيانجامژد .ایژا
روش بهدهیل نفي صدق و ؛ذب دزارههای لمي ،اشکاالت محنایي مگرفتشناختي دارد.
 -8محنادرایي منسجم ؛ار؛رددرا ،بهدهیل نگاه جامع به آموزههای اسژ مي و توجژه بژه غایژات و
مقاصد شریگت در استنحاط حقوق مژاهي ،؛ژه نقژز بژه سژزایي در ژداهت اقتصژادی دارد ،از
نق

هایي دور است ؛ه در روشهای پیشیا بهچشم ميخژورد ماننژد جمژود ،جژزماندیشژي،

دم ؛ارایي و بابست نرریهپردازی ،و اصاهت و ؛ارآمدی بیشتری دارد.
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