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سيدعلیمحمديثربی

دانشیار گروه حقوق خصوصی ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران

چکيده
فقه اسالمی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسالمی و رکن رکیین ظایاا اقتصیاد اسیالمی اسی  .حقیوق و
اقتصاد دو شعبه از علوا اظساظیاظد که پیش از قرن  81مستقل از یکدیگر ظبودهاظد .با گسترش روششناسی تجربی و غلبة آن بیر اقتصیاد،
بهتدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و ظهادهای حقوقی مطرح شد .مقالیة پییش رو کوشییده اسی یثن ا بیات
رابطة حقوق و اقتصاد ،ترابط آن دو را بر اساس مباظی فقهی توجیه کند و در ادامه به طراحی دروس تلفیقی از حوزههای معرفتی سهگاظیه
بپردازد .اظواع رویکرد درونرشتهای موازی ،میانرشتهای ،چندرشتهای متقاطع و متکثر و فرارشتهای ،محاسن و معایب هیر ییم مالحایه
شده اس و با رویکردی ترکیبی با لحاظ محاسن گوظههای مطرح به تولید رشتة علثی فقه و حقوق اقتصادی با استفاده از اهیالی علیم و
فن در هر سه عرصه پرداخته شده اس  .امید اس  ،سرمایههای اظساظی آن مضاعف شود و تواظثندی و کارآمدی این داظش در مقابلیه بیا
مشکالت حیات اجتثاعی ارتقا یابد .این مقاله اظعکاسی درخور از این تحرک علثی اس .

کليدواژگان
حقوق ،حقوق اقتصادی ،فقه.
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مقدمه
مبانی نظری و نظریههای رقيب و سرگذشت شکلگيری نظریه و آثار آن

دغدغههای معرفتی حاکم بر فضای علمی کشور دربارة پیوند واقعی حوزه و دانشگاه آن طوور کوه
امام امت (ره) فرمودند که فرهنگ دانشگاهها و مراکز غیرحوزهای به صورتی است که بوا ترربوه و
لمس واقعیت بیشتر آشنایی دارد تا فرهنگ فلسفی و نظری ،باید بوا برداشوتف فاصولههوا ،حووزه و
دانشگاه در یکدیگر ذوب شوند تا زمینه برای بسو و سسوترم معوارس اسوومی وسوی تور شوود
(صحیفة نور ،ج ،)02و نیز نهضت نرمافزاری و تولید علم و نظریهپردازی موورد نظور مموام معظوم
رهبری آنرا که فرمودند« :عدهای مدام خود را تکرار میکنند و عدهای تنها غرب را ترجمه میکنند
و جامعه و حکومت نیز که تاب نخبگان خویشاند ،دچار انفعال و عمبسرد میشوند .باید ایودههوا
در چهارچوب منطق و اخوق و در جهت رشد اسومی با یکدیگر رقابت کنند و مصواس دهنود توا
جهان اسوم اعادة عزت و هویت کند و ملت ایران به رتبة جهانی که استحماق آن را دارد بار دیگر
دست یابد و باالخره مناظره و نظریهپردازی در چهارچوب محکمات اسوم و با رعایوت اخووق و
منطق علمی یک ارزم دیرینه در فرهنگ اسوم است و اصوالً مفاخر علمی حوزه همواره بوا نمود
نظریات دیگران زمینه رشد و شکوفایی یافتهاند» (نامة پژوهشگران به رهبر معظم.)1331/11/3 ،
تبییف اسومی علوم انسانی ،لزوم برنامههای آموزشی و پژوهشی تلفیمی بیفرشتهای در پاسخ به
ابعاد پیچیدة حیات فردی و اجتماعی انسان و حل معضوت نظام اسومی ،تربیت دانوشآموختگوان
متعهد و آشنا به مسائل مبنایی و بومی در کشور و دستیابی به نظریة رابطة فمه و حموق ،و اقتصاد
و رشتة تحصیلی فمه و حموق اقتصادی که محصول علمی و اجرایی آن خواهد بود ،در ایوف ممالوه
به بحث و بررسی سذاشته شده

است.

فمه در لغت به معنی فهم است و در اصطوح قرآن و براساس آنچوه در آیوة  101سوورة توبوه
آمده است ،فهم همهجانبه و عمیق دیف است؛ و به قول حاج موهادی سبزواری« ،در صودر اسووم
تکلم در اصول عماید و تعمق در معارس مبدأ و معاد را فموه مویسفتنود توا آنکوه نوزد متونخران از
متشرعیف حمیمت شد در علم به احکام شرعیه ،که مستنب شود از ادلة تفصویلیه و متکلمویف علوم
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کوم و علم اصول دیف را فمه اکبر سویند و تعریف کنند آن را به علم عماید دینیه که مکتسب شود
از ادلة یمینیه» (ممدمة شرح مثنوی ،بیتا ،ص .)1علم حموق که همان دانش قانون اسوت در معنوای
نوعی ،مرموعه ممررات حاکم بر رواب افراد در جامعة سیاسی است که به اعتبوار ابعواد سونواسون
آن به حموق خصوصی عمومی و ملی و بیفالمللی و امثال آن تمسیم شده است و عناویف متفواوت
دارد .علم اقتصاد علمی است که حیات اقتصادی و پدیدهها و جلوههای آن را تفسویر و ارتبوا آن
پدیدهها و جلوهها را با اسباب و عوامل کلی که بر آن حاکم است ،بیان میکند.
سیستم اقتصادی عبارت از برنامهای است که جامعه ترجیح میدهد در حیات اقتصوادی و حول
معضوت علمی خویش بر اساس زمینة فکری خاص خود از آن پیروی کند.
بخش اعظم سیستم اقتصادی جزء ممررات حموقی محسوب میشود ،یعنی رعایت آن بور هموة
افراد الزم است و ایف ممررات از جهتی که تنظیمکنندة «رواب اجتماعی» است و الوزام و مومانت
اجرا دارد ،جزء ممررات حموقی خواهد بود و از ایف جهت که تنمیفکنندة «نیازهای اقتصادی» فورد
و جامعه است ،جزء سیستم اقتصادی است.
علم اقتصاد براساس تعریف معمول ،جنبة دستوری و ارزشی ندارد و تنثیر آن در حموق با تنثیر
مستمیم سیستم اقتصادی در آن کاموً متفاوت است ،مگر اینکه برای علم اقتصواد پویشفور
زیرزمینی و فلسفة ویژه موحظه و لحاظ کنیم که در ایوف فور

هوای

 ،علوم اقتصواد هوم جهوتسیوری

ویژهای دارد و از ایف جهت باید و نبایودهای دارد کوه مبنوی بور تحلیول پدیودههوای اقتصوادی و
الگوهای مورد قبول جامعهای کوه اقتصواددان متعلوق بوه آن اسوت و در حمیموت ،نووعی سیسوتم
اقتصادی را درون خود دارد که بهطور طبیعی ،با علم حموق رابطة تنگاتنگی خواهد داشت.
اکنون که پیوند میان حموق و اقتصاد امری ممبول تلمی شد ،دربارة رابطة حموق و دیوف و فموه
عموماً و در جمهوری اسومی ایران خصوصاً بحث میشود.
پیوند میان دیف و حموق چنان استحکامی دارد که در قرآن کریم ،زمینههای اجتماعی و عوامول
سوناسونی که در جامعة بشری حاکمیت یک نظام حموقی را ایراب میکننود ،عامول بعثوت انبیوا و
فرستادن ادیان و ارسال کتب و میزان در نظر سرفته شده است ،ایف امر اهمیت نظوام حمووقی را در
ادیان و پیشگاه خدای متعال نشان میدهد ،سویی فرستادن دیف به جهت حاکمیتبخشیدن به نظوام
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حموقی آن در جامعه است .مراجعه به تفسیر آیة  013سورة بمره در تفسیر المیزان به روشنی سوواه
ایف مطلب است.
نظام حموقی اسوم بخش عملی دیف ممدس اسوم است که مبنی بر وحی الهی بر رسوول خودا
(ص) و خاتم انبیاء است علم فمه که بخش اعظم آن متکفل مباحث حموقی است ،از وسی تریف و
سستردهتریف علوم اسومی است و تاریخ آن از همة علوم دیگر اسومی قدیمیتر اسوت .بوه تعبیور
امام راحل و عظیمالشنن ،فمه تئوری واقعی و کامل ادارة انسان و اجتماع از سهواره توا سوور اسوت.
هدس اساسی ایف است که ما چگونه میخواهیم اصول محکم فمه را در عمل فورد و جامعوه پیواده
کنیم و بتوانیم برای معضوت جواب داشته باشیم و همة ترس استکبار از همیف مسئله است که فمه
و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد (پیوام اموام بوه
روحانیت).
حموق اسوم حموق مترقی متکامل و جوام اسوت کتوابهوای قطووری کوه از دیور زموان در
زمینههای مختلف حموقی تدویف شده است از احکام قضای معاموت حدود و قصواص سرفتوه توا
رواب ملتها ممررات صلح و جنگ و حموق بیفالمللی عمومی و خصوصی ،سوشهای از احکام و
نظامات اسوم است ،هیچ موموع حیاتی نیست که اسوم تکلیفوی بورای آن ممورر نکورده باشود و
حکمی درباره آن صادر نکرده باشد.
دستهای اجانب برای اینکه مسلمیف و روشنفکران مسولمان را کوه نسول جووان موا باشوند از
اسوم منحرس کنند ،وسوسه کردند که اسومی چیزی ندارد (موسوی خمینی ،بیتا ،ص.)12
در قرن ما با کمال تنسف ،نهضت قانونگذاری در کشوورهای اسوومی بوه تملیود از رومهوای
غربی آغاز و بسیاری از ممررات فمه اسومی به ناحق قربانی ایوف نهضوت شوده اسوت .بزرستوریف
فاجعة قرن برای اسوم همیف بود که هر روز بوه بهانوة ناسوازساری بوا ممتضویات زموان بخشوی از
ممررات اسومی در زندسی مسلمیف حذس شود و بهجای آن مموررات اروپوا بوا هموة ناسوازساری
حکمفرما شود .البته پرهیز از مواجهه با روح زمان یکی از علل ایوف شکسوت اسوت .اسوتاد شوهید
مطهری ادامه میدهد که «امروز بیش از هر وقت دیگر نیازمند به یک نهضوت قانونگوذاری هسوتیم
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که با یک دید نو ،وسی و همهجانبه که از عموق تعلیموات اسوومی ریشوه سیورد و ایوف ریسومان
استعمار فکری غربی را از دست و پای مسلمانان باز کند» (مطهری ،1331 ،ص .)131اثر بینشهای
متوالی و متکامل در هیچ جا به اندازة مسائل فمهی و حموقی محسوس و مشوهود نیسوت .بور فموه
اسومی ادوار و اطواری سذشته است که اجتهاد نسبی و منظور و متکامل مینمایاند و هور عصور و
زمانی بینش و درک مخصوص ایراب میکند.
ایف بینش از دو چیز ناشی میشود :قابلیت استعداد پایانناپذیر منواب اسوومی بورای کشوف و
تحمیق ،و تکامل طبیعی علوم و افکار بشری؛ و ایف است راز بزرگ خاتمیت و نمش بارز عوالم در
روایات با ویژسیهای مناسب ایف منصب الهی که «قد نصب نفسه هلل سبحانه فی ارفو االموور موف
اصدار کل وارد علیه و تصییر کل فرع الی اصله» (نهجالبوغه ،خطبة .)33
آدمی که صفا و کمال و معنویت و رقواء معنووی موییابود ،آن وقوت خوودم را در بواالتریف
منصبها مییابد هر چه بر دستگاه فکری او وارد شود مثل دستگاه مولدی موواد خوام را بوه موواد
مناسب و شایسته تبدیل و تحویل میدهد و هر فرعی را به اصل و ریشة خویش بر میسردانود کوه
علینا الماء االصول و علیکم التفری (ابف ادریس ،بیتا ،ص )133و به تعبیر ابف سینا «کلیات اسومی
ثابت و المتغیر و محدود است ولی حوادث و مسائل نامحدود و متغیر است و هر زمانی ممتضیات
و مسائل مخصوص خود را دارد به همیف جهت ،مرورت دارد که از هر عصور و زموانی سروهوی
متخصص و عالم به کلیات اسومی و عارس به مسوائل و پویشآمودهای زموان عهودهدار اجتهواد و
استنبا مسائل از کلیات اسومی باشند» (مطهری ،1313 ،ص.)131
از نظر مبانی حموق ،مکتبهای مختلفی مطرح است ،مکتب تحممی اجتماعی ،تحممی حمووقی
و تحممی تاریخی و مکتب حموق فطری برای تمییز ،آنها در چهار نظریه خوصه میکنیم:
 .1منشن حموق و تکالیف خداوند تبارک و تعالی ،که ایف نظریة همة ادیان است.
 .0نظریة حموق فطری ،بنابرایف ،نظریة منشن حق و تکلیف در فطرت آدمی است.
 .3نظریة منشن اجتماعی زندسی اجتماعی در هر مرحله نظامی دارد و برای حفظ ایوف نظوام بوه
خودی خود و بهطور طبیعی ،در نتیرة رواب افراد رواب حموقی برقرار میشود.
 .1منشن حموق دولت است ،زیرا حموق قواعد حاکم بر رواب انسان است.
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با کمی دقت و عنایت از نظر اسوم ایف چهار نظر هر یک در جایگواه خوویش صوحیح اسوت،
اصل منشن الهی حموق (اِن الحکم اال هلل) با اصل فطرت یگانگی دارد (و اقم وجهک للدیف فطورت
اهلل اللتی فطر الناس علیها) بدون تحلیل مسائل اجتماعی نمیتوان حکم حمیمی حموقی و فمهوی آن
را کشف کرد و حکومت و دولت به معنی اعم فلسفة همة فمه و مامف اجرای آن است اعتمواد بوه
فمه سنتی و اجتهاد جواهری به آن معنی نیست که فمه اسوم پویا نیست و زمان و مکان دو عنصور
تعییفکننده در اجتهادند ،مسئلهای که در قدیم حکمی داشته است .به ظاهر همان مسئله در روابو
حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکف است حکم جدیدی پیدا کند .مرتهد باید بوه
مسائل زمان خود احاطه داشته باشد و در ایف باب نمش محوری والیت فمیه که به تعبیور صواحب
جواهر هر کسی منکر آن شود از طعم فمه چیزی نچشیده است «ما ذاق مف طعم الفمه شویئاً» و نیوز
اهمیت حفظ نظام در منظومة فماهت اسومی را یادآور میشود (یثربی ،1333 ،ص.)03
اکنون ماهستیم و ایف فمه و حموق و مسائل و معضوت اقتصادی ،در حالیکه قوانون مودنی موا
متخذ از فمه ماست و تاریخ حموق ما تاریخ فمه ماست .مواد قانون مدنی ما روبنوا اسوت ،زیربنوای
آن فمه و کتاب و سنت است که باید سالها در حوزههای علمیه در صف شاسردان نشسوت و یواد
سرفت (جعفری لنگرودی ،1331 ،ص .)033فمه به عنوان نظوام بوزرگ حمووقی در جهوان وجوود
خارجی دارد ،آن را نادیده سرفتف نیهیلیسم است (جعفری لنگرودی ،1331 ،ص.)00
اصل  1قانون اساسی نظام اسومی را موظف می کند همة قوانیف آن مبتنی بر اسوم باشود و بور
همة اصول آن ،از جمله اصول مربو به اقتصاد و قوانیف عادی دیگر و چشمانوداز بیسوتسواله و
برنامههای توسعة  1ساله و لوایح و قوانیف ساالنة بودجه حاکم است ،چوه بایود کورد .پوس نظریوة
تراب فمه و حموق و اقتصاد از اموری است که تصور آن موجب تصدیق است .در نهایوت ،نحووة
تنظیم و ساماندهی آن ،چگونگی تحمیق و تحمق آن و آموزم آن مطرح است که در قالب نظریوة
قرائت فمهی حموق اقتصادی بیان شده است.
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نظریة رقيب

نظریة رقیب ،اقتصاد را علم محض میداند که صاحب هویچ مکتبوی حوق بایود و نبایود در عرصوة
اقتصاد ندارد ،ولی بر اساس نظر ما ،اقتصاد محل تحلیل پدیدههای اقتصادی است و قانونگذار ایوف
تحلیلها را در ترازوی عمل و مبانی مکتبی میسنرد و آنچه را که به صووح و مصولحت اجتمواع
است ،انتخاب و تصویب میکند.
نظریة رقیب حموق را از سیاست ،مذهب و اخوق مرزا میداند ولی حسب نظریوة موا حمووق
بخشی از فمه اسوم و دیف ملت ما است .بسیاری از مسائل اجتماعی چهارراه علوم مختلف اسوت.
باید حموقدان و اقتصاددان با زبان هم آشنا شوند و در خانة فمها بروند توا بوه نحووی خداپسوندانه
منطبق بر قانون اساسی که میثاق ملی اسومی ماست مسائل را به نف ملک و ملت حل کنند.
مباحثی مثل بازار بورس ،قراردادهای آتی ،حق اختیار معامله ،استصناع اوراق قرمه ،مشوارکت،
کاربرد قواعد فمهی در عرصة اقتصاد ،مالکیت ،اقتصواد بازرسوانی ،اقتصواد منواب طبیعوی و محوی
زیست ،اقتصاد بخش عمومی ،عدالت اقتصادی ،نظام مالی در اسوم ،بانک بیمه ،مسوئولیت مودنی،
مالکیت فکری ،سرمایهسذاری خارجی ،نصوص و متون فمه اقتصادی ،عرصة مختلف بروز و ظهور
و نتیره ایف نظریه است.
پيشينه و توجيه بحث
حموق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانیاند که پیش از قرن  13جودا از هوم نبودنود .بوا سسوترم
رومشناسی ترربی و غلبة آن بر اقتصاد بهتدریج اقتصاد به صورت علم مرزا و بیتوجه به حموق
و نهادهای حموقی مطرح شد .هایک در ایف زمینه میسوید« :اثر مصیبتبار تمسویم بوه رشوتههوای
تخصصی هیچ جا وامحتر از دو رشتة قدیمی حموق و اقتصاد به چشم نمیخوورد» .موارکس کوه
اقتصاد و شیوة تولید را اساس جامعه و حموق و اخووق و فرهنوگ را روبنوای آن قلموداد کورد و
حموق را تاب ابزار تولید میدانست ،و حموق وقتی معنی پیدا می کرد که متناسوب بوا ابوزار تولیود
تغییر کند ،در جدایی بیف اقتصاد و حموق تنثیر بسزا سذاشت.
ظهور مکتب نئوکوسیک با بهکارسیری مدلهای ریامی و عملی و ترسیم انسان اقتصادی ذهنی
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طرح عمونیت ابزاری و حاکمیت دیدساه اثباتسرایانه ،افرا در علمیبودن اقتصاد موجب دیگوری
برای جدایی ایف دو علم شد .اسر بخواهیم اقتصاد ،حموق و باالخره مرز مشوترک آنهوا را از نظور
مفهومی بیان کنیم ،باید بگوییم :تهیة خواستهها ،مفهوم اقتصادی اسوت؛ بوه چوه کسوی تعلوق دارد،
پرسش قانونی است؛ به چه کسی باید تعلق داشته باشد ،پرسشی میان اقتصاد و حموق است.
در عیف حال ،میتوانیم مبانی مشترکی برای هر دو بر حسب اختوس زمانها و سرایشها لحاظ
کنیم .ایف مبانی مشترک میتوانند انسانشناسی مشترک ،رومشناسی اثبواتی ،تونثیر از مکتوبهوا و
نظریههای اجتماعی ،و تنثیر از واقعیت خارجی و امثال آن باشند .عنوان دیگری که در کنار حمووق
اقتصادی عرصة دیگری از تراب حموق و اقتصاد را به نمایش میسذارد« ،تحلیل اقتصادی حمووق»
است .تحلیل اقتصادی حموق سه اقدام جداسانه ،اما مرتب با هم است:
 .1کاربرد اقتصاد برای پیش بینی اثرهای قوانیف؛
 .0بهکارسیری اقتصاد برای تدویف قوانیف کارآمد؛
 .3بهکارسیری اقتصاد برای پیشبینی قوانیف مصوب در آینده.
اقتصاددان ،در فکر کوارایی بوازار اسوت و حموقودان سوخف از عودالت و انصواس مویسویود.
اقتصاددان بررسی می کند که اقدامات حموقی چه آثاری را در عرصة اقتصاد بر جای میسوذارد .در
مثال مهلت سه ماهه به مستنجران بعد از اتمام زمان اجاره ،در ظاهر به نف مستنجران و در عمل به
نف مالکان است .چون محدودیت عرمه موجب باال رفتف قیمت کاال میشود.
اثر حموق بر نظام اقتصادی به حدی است که به تعبیر شهید آیتاهلل صودر ،اسور قوانون مودنی
کشوری را موحظه کنیم ،می توانیم تشخیص دهویم نظوام اقتصوادی حواکم بور آن جامعوه از نووع
سرمایهداری ،سوسیالیستی یا غیر آن است .نظام اقتصادی در فضای حموقی شکل مویسیورد .بورای
بهرهسیری از فمه در کشف مکتب اقتصادی باید از احکام متعودد جزیوی نظریوة عموومی و قاعودة
اساسی را کشف کرد .چون حموق ما به خصوص از فمه اخذ شده است .حموق بدون فمه ،قووانیف
خشک و بیروح و تحرک و تاریخ و مبنا و بنا و هودسسیوری و اسوتنبا و اجتهواد خواهود بوود.
عووه بر آن ،مبدأ مشروعیت حموق حسب اصل چهارم قانون اساسی فمه متکامل و مترقی ماست.
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تحلیل اقتصادی اسومی به سبب اعتراس روشف آن به تنثیر عومل فرهنگی و محیطی و به سبب
وجود ممولههایی از وحی آسمانی قادر است پدیدههای اقتصوادی را کوه تحلیول اقتصوادی موادی
محض از تفسیر آنها ناتوان است ،تفسیر کند .از جملة ایف امور تبرع ،دیگرخواهی و ایثار،و حوب
وطف و کشته شدن در راه خدا اطاعت از آموزههای قوانونی و دینوی حتوی اسور اطاعوتکننوده در
ومعیتی باشد که قانون یوا نواظر بوه وی دسوت نیابود .ایوفهوا و موواردی از ایوف دسوت سویوای
نمشآفرینی فمه در عرصة حموق و اقتصاد است که در ادامه بیان میشوند.
نظام اقتصادی چيست؟
نظام اقتصادی یکی از زیرنظامهای نظام اجتماعی است .واژة اقتصوادی اشواره بوه بعود خاصوی از
رفتارها و رواب مردم دارد که براساس محاسبة هزینه و فایوده ،و بوه منظوور تونمیف معوام انروام
میسیرد .عناصر تشکیلدهندة نظام اقتصادی عبارتاند از مناب  ،شرکتکنندسان ،فرایندها و نهادهوا،
مناب شامل زمیف ،مناب طبیعی ،آبوهوا ،ویژسیهای زیستی ،فیزیکوی ،شویمیایی اشویا و ابزارهوای
تولید ساختمانها ،کارخانهها ،وسایل حملونمل و ارتباطات ،کتابها ،ذخایر پولی ،سرمایة انسوانی،
مهارتها و اطوعات انباشتهشدة فناوری و به طور کلی ،مرموع داراییها و ثوروتهوای طبیعوی و
غیرطبیعی یک ملت که با سذشت زمان تغییر میکنند و با پیشرفت کشفیات و اختراعوات ،افوزایش
مییابند.
شرکتکنندگان؛ مردمی که به صورت افراد و سروهها موحظه میشوند ،بنگاههوا ،خانوارهوا و
دولت.
فرایند؛ فرایند عملکرد نظام اقتصادی را از طریوق اطوعوات تصومیمسوازی و نتوایج را اعموال
میکند .فرایند تولید ،توزی  ،تغییر قیمت ،بیکاری و امثال آن.
نهادها؛ نهادها الگوهای پیوند شرکتکنندسان با یکدیگر است .الگوها از طریوق قواعود قوانونی
مرازاتهای اجتماعی ،نظام اعتمادی و فرهنگی تثبیت میشوند (رمایی ،1333 ،ص.)03
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تعامل حقوق ،اقتصاد و فقه
هیچ برنامه و نظام اقتصادی جدا از زیرساختهای حموقی آن تصورشدنی نیسوت .هموانطوور کوه
سیاستهای اقتصادی در شکلسیری و تحول قواعود حمووقی بسویار مؤثرنود ،حمووق اقتصوادی و
تحلیل اقتصادی حموق به عنوان دو جلوة بارز تعامل حموق و اقتصاد در سالهای اخیر مورد توجه
محافل علمی و حرفهای قرار سرفته است .بسیاری از درسهای حموق اقتصوادی موا مثول حمووق
رقابت و حموق عمومی بازارهای مالی از نظر محتوا در برسیرندة نظریههای اقتصادی اسوت و درک
صحیح از ماهیت و حدود آنها مشرو به نوعی دانش اقتصادی است .ریشوهیوابی فمهوی عنواویف
حموقی و اقتصادی ارتبا علمی و راهگشای ایوف دو رشوته را بوهویوژه در حول معضووت نظوام
جمهوری اسومی با توجه به اصل  1قانون اساسی هم امری علمی است ،هم مورورتی اجرایوی و
ملی ،و موجب توسعه و سسترم اسوم و فمه اسومی در عرصوههوای حسواس حیوات اجتمواعی
خواهد شد.
مکتب اقتصادی بدون بهرهسیری از تحمیمات علمی اقتصادی قادر به حول مشوکوت اقتصوادی
جامعه نیست .بلکه به کمک علم اقتصاد و با سیاستسذاری درست اقتصادی میتوان سیاستهوای
مطلوب را سسترم داد و از فعالیتهای نامطلوب جلوسیری کرد (صدر.)1331 ،
مهلکاتی مثل بیکاری ،تورم ،فمر ،سرانی ،رباخواری ،اتووس و اسوراس ،و مبمیواتی مثول انفواق،
وقف ،قر

الحسنه و صدقات را میتوان از طریق راه حلهای عمومی علم اقتصاد اعمال کرد و به

نتیره رساند .علم اقتصاد متعارس را میتوان بر آموزههای مکتب مبتنی کرد و پیش برد.
فقه و حقوق اقتصادی ،مبنا و هدف
مبنای فلسفی فمه و حموق اقتصادی به عنوان مبنای اقتصواد اسوومی در حمیموت تلموی توحیودی
جهانشناسی و انسانشناسی و جامعهشناسی حموقی است .توحید در ذات و در صفات و در فعول
از مباحث کومی نفیس معارس اسومی است .به عبارتی ،انعکاس ایف مباحث در تدویف نظریههای
اقتصادی در ممابل دو مکتب اقتصادی سرمایهداری و مارکسیسم ،حوزة ایف مبحث است.
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رابطة خداوند با طبیعت و به تعبیر درسوت ،عوالم خلموت رابطوة خالمیوت (انعوام /آیوة ،)121
ربوبیت (انعام /آیة  )161و مالکیت (آل عمران /آیوة  ،)121احاطوه (نسواء /آیوة  )106و قیمومیوت
(بمره /آیة  )011است.
عووه بر هدایت تکوینی جهان آفرینش که انسان را نیز به عنوان یکی از اجزای آفرینش در بور
میسیرد،سل سرسبد خلمت از هدایت ویژة تشریعی برخوردار است (طه /آیة 12؛جمعوه /آیوة  )0و
رابطة رازقیت حضرت حق با او جایگاه ویژهای را دارد (آل عمران /آیة .)03
روشف است رازقیت منافاتی با نمش کار ،توم و تدبیر انسان در دستیابی به روزی ندارد ،زیرا
خداوند متعال از طریق اسبابی که در هستی قرار داده است روزی بندسان را تمدیر میکنود چنانکوه
با نظام علّی و معلولی جهان منافاتی ندارد .امام صادق (ع) در ایف زمینه میفرمایند:
«ابا اهلل ان یرری االشیاء اال باسباب فرعل لکل شیء سبباً و جعل لکول سوبب شورحا و جعول
لکل شرح علما و جعل لکل علم باباً ناطماً عرفه مف عرفه و جهله مف جهلوه ذاک رسوول ا( ...ص)
و نحف( ».ری شهری ،1333 ،ج ،0ص.)1003
خداوند عالم امور هستی را جز از طریق اسباب جاری نمیکند .خداوند برای هر چیزی سوببی
و برای هر سببی حکمی و برای هر حکمتی دانشی و برای هر دانشی باب سویایی قرار داده اسوت
که میشناسد او را هر که میشناسد و آنکه نادان است از آن آساه نیست .ایف باب سویا پیامبر خودا
(ص) و ما اهل بیت هستیم.
البته علل منحصر به علل مادی نیست ،در جهانبینی الهی عوامل معنوی به اندازهة علل موادی،
و حتی بیشتر از آن در روزی انسوانهوا نموش دارد .در تعیویف سرنوشوت انسوان از جملوه روزی،
عواملی مثل دعا ،صدقات ،تموی و اطاعوت از خداونود متعوال بسویار مؤثرنود .غیوب و شوهود در
تصرس مطلق حضرت حق جل و عو است.
به نظر برخی صاحبنظران ،اقتصاددان لیبرال در تنظیم نظریة اقتصادی از اندیشة غالب خویش
متنثر است و بسته به اینکه عمل را در کنار وحی مطرح کند یا آن را باالتر بداند ،یا اینکه بوا تووهم
انکار خداوند و ال ادریگری و شکاکی نوعی پرستش طبیعت را مبنای نظریههای خویش قرار دهد،
نظریهها را نیز بر همیف مبانی تنظیم میکند .از ایف جهت ،مبنای نظری نظوام اقتصواد سورمایهداری
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لیبرال و نظام اقتصاد اسومی متفاوت است .شاهد بروز آن شعارهای جنبش اشغال وال استریت که
علیه اقلیت حاکم سرمایهداری در غرب شکل سرفته است که سفتند و نوشوتند« :سورمایهداری یوک
دیف است.)The capitalism is a religion( ».
چنانچه برخی علما بیان کردهاند« :اعتماد به مادیت و شرک ،سنتهای اجتماعی را بوه سونوهای
تنظیم میکند که با لذتها و کمالهای محسوس و مادی همراه باشد و به رمایت هوی یا بتهای
مختلفی که انسان در زندسی مادی خود برای خویش تراشیده است ،بینرامد ،اما اعتماد به خداونود
سبحان و توحید الهی به شکلی سنتپردازی میکند که هم سعادت دنیوا را تونمیف مویکنود و هوم
سعادت آخرت را به ارمغان آورد ،زیرا بر پایه رمایت الهی استوار است».
تکیة ایف کوم متکی است به نظر حضورت عوموه طباطبوایی در المیوزان کوه «فوان الموذاهب
المختلفه مؤثره فی خصوص السنف المعمول بها فی المرتمعات  ...فصور الحیاة االجتماعیه تختلف
باختوس االصول االعتمادیه فی حمیمة العالم» (طباطبایی ،1120 ،ج ،16ص 110و .)111
عنایت به اقتصاد

بررسی آیات و روایات و فمه اسومی عنایت آییف اسوم را به اقتصاد روشف میکند زیرا موال یوک
ودیعة الهی تلمی میشود ،به دو آیة زیر توجه کنید:
و انفموا مما جعلکم مستخلفیف فیه (حدید /آیة )3
«از آنچه خداوند شما را نمایندة خویش در آن شناخته انفاق کنید».
وال تؤتوا السفهاء اموالکم اللتی جعل ا ...لکم قیاماً (نساء /آیة )1
«به افراد سفیه اموال خود را که خدا آن را برای شما مایوة برقوراری زنودسی قورار داده اسوت،
ندهید».
یا در روایت آمده است:
نعم العون علی تموی ا ...الغنی .بی نیازی وسیله خوبی برای تموی است و نعم العون الدنیا علی
االخرة .دنیا کمک خوبی برای آخرت است و نیز غنیً یحرزک عف الظلم خیور موف فمور یحملوک
علی االثم.
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بینیازی که تو را از ستم باز دارد ،بهتر از فمری است که تو را بر سناه وادار کنود (حور عواملی،
ج ،13احادیث  1و  0و  ،3به نمل از سبحانی ،1333 ،ص.)33
دعوت به کار و کوشش دعوت اکیدی است .امام هشتم فرمودند :الذی یطلب مف فضول ا ...موا
یکف به عیاله اعظم اجراً مف المراهد فی سبیل ا( ...حر عاملی ،ج ،10باب بیستوسوم ،حدیث ،0
ص .)13آن کس که برای تنمیف زندسی خانوادة خوویش تووم مویکنود ،از مراهود در راه خودا
ارزشمندتر است.
اولیاء دیف خود پیشگام در توم و کوشش بودند .امام موسی بوف جعفور (ع) در زمویف خوود
مشغول کار بودند و از شدت کار و یا سرمی هوا پاهای مبارکش در عرق فرو نشسته بوود ،یکوی از
دوستان امام به حضرت بیان کرد چرا ایف کار را به دیگری واسذار نمیکنید؟ .حضرت فرمودند:
«ان رسول ا ...و امیرالمؤمنیف و آبایی کلهم کانوا قد عملوا بایودیهم و هوو موف عمول النبیویف و
المرسلیف و االوصیاء و الصالحیف»
همانطور امام صادق علیه السوم هنگامی که بیل به دست میسیرند و عرق میریزند و در ایوف
زمینه از حضرتشان سؤال میشود ،میفرمایند:
انی احب ان یتنذی الرجل تحت الشّمس فی کسب المعیشه .مف دوست دارم که مرد در کسوب
روزی زیر آفتاب سوزان ناراحت شود (حر عاملی ،بیتا ،03/10 ،باب  ،1حدیث .)3
در اقتصاد اسومی انگیزههای شخصی بر کار و کوشش در افراد تا حودود زیوادی حفوظ شوده
است و هرسز مانند سوسیالیزم یا کمونیزم ،با الغای مالکیوت خصوصوی یوا شخصوی شووق کوار و
کوشش را در افراد نابود نمیکند و از طورس دیگور ،آثوار نوامطلوب مالکیوت شوخص موجوود در
نظامهای سرمایهداری را از بیف میبرد و آن مالکیت شخصی را به رسمیت میشناسود کوه مزایوای
مالکیت شخصی را دارد و آثار نامطلوب آن پیراسته است.
برای همیف جهت مناب طبیعی ثروت را در خشکی و دریا به دولت اسومی متعلوق مویدانود و
هیچ کس را مالک اختصاصی آنها نمیشناسد .دربارة اینگونه اموال با عنوان «ال انفوال» در اقتصواد
اسومی بحث میشود (سبحانی ،1333 ،ص.)11
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هدف نظام اقتصادی اسالم
هدس غایی همة نظامهای اسومی فراهمکردن زمینههای الزم جهت رشد و تکامل انسان بوه سووی
خداوند متعال است .رفتار اقتصادی طوری سامان یافته است که همزمان دو اثر اقتصادی و معنووی
داشته باشد ،مثوً در زمینة زکات و خمس قصد قربت شر شده است؛ هدس اقتصادی ،تنمیف حق
و بخشی از مخارج دولت و توزی مردد درآمدهاست و هدس معنوی بخشیدن روح الهی بوه کوار
است .هدس غایی نظام سرمایهداری دستیابی بیشتریف افراد به بیشتریف لذت مادی است.
هدس غایی نظام عام اسومی دستیابی بیشتریف افراد به بواالتریف مرتبوة عبودیوت و تمورب بوه
خداوند است و توسعه به مفهوم عام آن با توسعة اقتصادی برابر نیست بلکوه ابعواد دیگوری ماننود
توسعة فرهنگی و سیاسی و غیره را نیز در بر میسیرد به سونهای که هر یک بهطور مستمل ،اهمیوت
و جایگاه خاص خود را دارد .در ایف میان آنچه به تربیت و اخوق مردم مربو مویشوود اهمیوت
واالیی دارد .بر خوس نظامهای مادی در بینش اسومی سعادت انسان با رفاه مادیام برابر نیست.
انسان سعادتمند انسانی است که در سیر تکامل خود به سوی خداونود متعوال بوه بیشوتریف توفیوق
دست یافته است.
در بینش سرمایهداری عدالت اقتصادی به مفهوم اسوومیام (رفواه همگوانی و تووازن) مبنوای
فلسفی و منطمی ندارد آنچه مهم است در مرموع ،کل لذت در جامعه اسوت .حتوی اسور سروهوی
اندک بخش عظیمی از ایف لذت را به خود اختصاص دهند (میرمعزی ،1333 ،ص.)161
خوصه ،انسانی که در نظام سرمایهداری رشد میکند ،انسان یک بعدی اسوت و فمو خوود را
میبیند تا جامعه را .فاصلة طبماتی وحشتناکی در دل آن نظام پدید میآید که جهان را بوه صوورت
بلوک غنی و فمیر ،ستمگر و ستمکش ،خوشبخت و بدبخت که یکی همه چیز دارد و دیگری هویچ
ندارد ،در می آورد و برای حفظ نظام خود از راهانوداختف جنوگهوا و نبردهوا در میوان ملوتهوای
عمبمانده و تحمیل حکومتهای دستنشانده خود به ملتهای معیف چاره ندارد.
در نظام سوسیالیزم هم هر سه بعد قدرت ،قدرت اقتصادی ،قدرت سیاسی و قودرت نظوامی در
یک جا متمرکز میشود .ایفها همه مرورت تمویت قرائت فمهی حموق اقتصادی به عنوان سورپل
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اقتصاد جام اسومی را در پاسخ بحرانهای دو نظام اقتصادی جاری ،که دیگور کووس رسووایی و
اعترا

های ملی دربارة آن به کوچه و برزن و خیابان رسیده است ،بر کل جهان روشف و روشفتر

میشود.
روش تحقيق
چون دامنة موموع هر علم ثابت نیست ،یا با علوم دیگر مشترک است ،اموروز معوارس بشوری بوا
روم استنبا آنها معرفی و ممتار میشوند .معروس است کوه تحمیوق در علووم بوا فرمویه آغواز
میشود ولی بسیاری معتمدند که علوم انسانی با سؤال شوروع مویشوود .اصوولی بوه عنووان اصول
موموعه لحاظ میشود و با مشاهده و کاوم ،سردآوری صورت میسیرد و براساس الگووی پویش
رو به داوری میکند .با ایف روم معمول نیز در مرحلة الگوسیری مبانی مکتبی میتواند مؤثر باشد.
برای مثال الگویی برای تومیحدادن ایف آموزة قرآنی که صدقات موجب رشد و توسعه و ربا باعث
رکود است ،رابطة مشاهدهشدنی به دست میآورد و به داوری مینشیند.
روم تحمیق در علوم دستوری مثل حموق ،با روم تحمیق معمول ظاهراً عمووم و خصووص موف
وجهاند و ممایسة نظریه پردازی در علوم با اجتهاد در فموه نیوز تحمیوق مرزایوی را مویطلبود .امور
محوری در اجتهاد کشف منظور نظر شارع است که با کوششی عالمانه و روشومند از طریوق ارائوة
سؤالهای فرعی به اصول الماشده از ناحیة پیشوایان مکتب و با استناد بوه منواب چهارسانوة کتواب،
سنت ،عمل و اجماع محمق میشود .علوم انسانی در مرحلة مومووعشناسوی نموش مهموی را ایفوا
میکند .به هر حال ،در پروسة تحمیق مکتب و علم میتواند و بایود بوا هوم تعامول داشوته باشوند.
استفادة علم از مکتب یکی در مرحلوة الگوسوازی اسوت .چوون بودون تبعیوت از مکتوب فلسوفی
نمیتووان الگوسوازی کورد .در رابطوة علموی بویف عوامول درونزا (سولیمه در اقتصواد) و بورونزا
(امکانات) نیز مکتب مؤثر است .نوع هستی مورد مطالعه حمیمتی اعتباری است آیا ایوف اعتبوار بور
حمایق متکی است .در اینرا اصول موموعه و معرفی حسف و قبح مکتبی ،قالبهایی مثل تمرکز یا
عدمتمرکز بازار و مسئلة جایگاه رفاه و تعادل اجتماعی مکتب مؤثر است و استفادة مکتوب از علوم
نیز جایگاه خویش را دارد .برای مثال در علم اقتصاد ،اقتصاد تاب سلیمه و امکانات است و مکتوب
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جهتدهندة سلیمه .امکانات در اقتصاد مؤثرند و قوانیف مالیاتی و رعایت رفتار نیک (عدم اسوراس)
اثر مکتب در علم است .باالخره ،تحلیل ابزارها و سیاستهای علموی موی تواننود بورای پیشوبرد و
پیادهکردن اهداس مکتب کمک شایانی را انرام دهند.
اقتصاد اسالمی رابط فقه ،حقوق و اقتصاد
اقتصاد اسومی که از شکلسیری آن حداکثر  62سال میسذرد ،از ابتدا با بحث حمووقی آغواز شود،
ممنوعیت ربا که امری فمهی  -حموقی است ،مانعی برای اجرای بانکداری متعارس در محوی هوای
اسومی شد .ایف امر ارتبا عمیق اجرای اقتصاد و تحمق نهادهای اقتصادی در کشوورهای اسوومی
با قوانیف شرعی را نشان میداد .اندیشمندان به دنبال بانکداری غیرربوی یا اسومی برآمدند .بحوث
نظام اقتصادی اسوم و تفاوت آن با نظام اقتصادی سرمایهداری و سوسیالیستی ،بهطوور عموده ،بوه
مباحث مکتبی بر می سشت .محدودة آزادی فعالیت افراد ،محودودة مالکیوت خصوصوی و دولتوی،
جایگاه دولت در اقتصاد و مانند آن ،همگی با حموق و فمه اقتصادی ارتبا داشت .اثور حمووق بور
نظام اقتصادی به حدی است که به تعبیر شهید صدر ،اسر قانون مودنی کشووری را موحظوه کنویم
میتوانیم تشخیص دهیم نظام اقتصادی حاکم بر آن جامعه از نوع سرمایهداری یوا سوسیالیسوتی یوا
غیر آن است (صدر ،1113 ،ص .)361-330رژیم اقتصادی قواعد قانونی اسوت کوه در بطوف یوک
نظام اقتصادی مناسبات افراد انسان را با اموال و با افراد دیگر مشخص مویکنود .پوذیرم مالکیوت
فردی بر ابزار تولید و جواز ترارت و انتخاب شغل باعث خلوق نظوام اقتصوادی غیرسوسیالیسوتی
میشود .بنابرایف ،نظام اقتصادی در فضای حموقی تحمق مییابد .البته نظام حمووقی و رژیوم موالی
هم با لحاظ باورها ،دیدساهها و امکان اجرای قانون تدویف میشود (نمازی ،1330 ،ص .)12عمودة
مطالعات اقتصاد اسومی بر محور مباحث مکتبی شکل سرفته است و در صدد تفاوتهای نهادی با
مکاتب دیگر اقتصادی است و هنوز مطالعوات علوم اقتصواد اسوومی بوه معنوای بررسوی ترربوی،
سسترم زیادی پیدا نکرده است .همانطور که در قرنهای  13 ،13و  ،11و مباحوث اقتصوادی در
اروپا بر مباحث مبنایی و اقتصاد سیاسی دور میزد و پیرامون حدود دخالت ،مالکیت ،بهره و ماننود
آن بحث و جدل رخ میداد و پس از آن علم اقتصاد در فضای تحموق نهادهوای حمووقی سسوترم
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سرفتوه مویشود .در حوال حامور هوم بوه دلیول اینکوه در

کشورهای اسومی نهادهای حموقی مناسب شکل نگرفته اسوت و قووانیف و مموررات بوه صوورت
اسومی نیست و التزام به عمل به آن هم سسترم نیافته است ،به صورت محدود ،میتوان کوارکرد
ترربی آن را مشاهده کرد و بهطور علمی اثر متغیرهای اقتصادی را نشان داد .البته میتوان بوهطوور
تدریری با بهکارسیری مشاهدة آثار ومعیت موجود شورای را بورای بهبوود و حرکوت بوه سووی
جامعهای با قوانیف اسومیتر مهیا کرد.
ترربة اقتصاد سرمایهداری که در یک دورة طوالنی جریوان غالوب در اقتصواد جودایی مباحوث
نهادی و حموقی و اقتصادی بود و هم اکنون با توجه به تعدد جوام  ،سنتها ،ارزمها و نهادهوای
شکلسرفته ،معلوم شده است اسر بدون توجه به ایف امور در صدد بهرهسیری از علم اقتصاد باشویم
دچار انحراس بزرسی میشویم و به هیچ وجه نمیتوان اثر متغیرهای اقتصادی را که در یک کشوور
اروپایی با نهادهای خاص دیده شده است ،به کشور افریمایی که فاصلة زیادی از نظر نهوادی دارد،
سرایت داد .اقتصاد اسومی از ابتدا در مباحث بنیانی و حموقی با جریان اقتصاد غالب تعار

پیودا

کرد ،از ایف رو ،باید مواظبت کرد که به ترربة تلخ سرمایهداری سرفتار نشود و بهطور دائم ،ارتبوا
مباحث نهادی ،حموقی و اقتصادی مد نظر باشد .بنابرایف ،اثر نهادهای حموقی بر متغیر اقتصوادی را
نباید نادیده سرفت و نمش آن در شفاسسازی بوازار و عملکورد مثبوت آن را بایود موحظوه کورد.
دیدساههای مختلفی که در مباحوث مالکیوت ،حیطوة دخالوت دولوت ،آزادی اقتصوادی و روم آن
وجود دارد و اجتهادات جدید پیرامون آن همگی در تغییر شکل نظام اقتصادی مؤثر است.
در اقتصاد اسومی نیز میتوان از تحلیل اقتصادی قوانیف و حموق و فمه بهورهسیوری کورد ،هوم
برای تدویف ممررات ،متغیر جدید آثار را بررسی کرد و هم بورای درک بهتور آثوار مموررات ثابوت
شرعی از آن ِسود برد .احتمال دارد با بررسی آثار معلوم شود موموع تغییر کرده است و باید حکم
تغییر کند .در واق  ،آثار مختلف یک نظریة فمهی میتواند به صاحب نظریه کمک کند تا دریابد ایف
حکم مطابق خواستة شارع است یا خیر .از ایف روم میتوان آثار غیراقتصادی مثول آثوار تربیتوی،
فرهنگی ،اجتماعی و جز آن را نیز بررسی کرد .یکی از ابعواد تشوخیص مصولحت دینوی در زمینوة
قوانیف اجتماعی ،توجه به آثار مختلف است .همانطور که در تدویف قوانیف ،حاکم شرعی میتواند
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از میان اجتهادات سوناسون که همه بر اساس روم صحیح شکل سرفتهاند ،موردی را اجرایی کنود
که آثار مفیدتر برای جامعه داشته باشد .در هر صورت توجه به آثار ،حوداقل تنییودی بور انتخواب
است (ر.ک .رمایی .)1336 ،سسترم علوم میانرشتهای کمکی مهم به متخصصان هر رشته میکند
تا بازخورد نظریة خود را مشاهده کند و صحت و سمم آن را از راه بررسی آثار آن تشخیص دهد.
بهطور خوصه ،می توان سفت حموق و اقتصاد بوه عنووان دو رشوتة علموی از مرموعوه علووم
انسانی ریشههای مشترک هم در رومشناسی و هم موموعات دارند .ایف دو در سالهوای زیوادی
با هم بررسی میشدند ،هر دو برای سسوترم عودالت در زمینوههوای بوازار یوا عملکورد دولوت و
مالیاتبندی توم میکردند .بهتدریج که اقتصاد علمی شکل سرفت و به جنبههای واقعی و قوانیف
طبیعی توجه جدی کرد و هستها و بایدها از هم جدا شدند و مباحث ارزشی و اثباتی بهطور جدی
تفکیک جدی شد و نظریههای نئوکوسیک در تمابل با نظریة مارکسیسم که به جنبههای ارزشی هم
توجه داشت ،فم به مباحث اثباتی تکیه کرد و اقتصاد را مانند فیزیک علم ترربی دانستند که متنثر
از رفتارهای واقعی و برسرفته از آن است ،از ایف جهت ،همانطور که برای کشف روابو فیزیکوی
به هیچ امری جز ترربة خالص احتیاج نیست در اقتصاد هم ایف سونه شد .اشتباه ایف دیدساه کمکم
معلوم شد ،زیرا رفتار انسانی متنثر از امور بسیاری است و فضای حاکم بر رفتار انسوان متشوکل از
امور مختلفی مثل جامعه ،سیستم اجتماعی امور روانی ،تاریخی فرهنگی و ارزشوی اسوت .مباحوث
علمی اقتصاد که بهطور قیاسی یا ترربی مطرح شدهانود ،در فضوای خواص آثوار خوود را بوه جوا
میسذارد ،و قوانیف حاصل از ترربه نمیتواند در همة محی های متفاوت نتیرة واحد بدهد.
اقتصاد معار

با نئوکوسیک مثل مکتب تاریخی ،مکتب نهادی در طول قرنهوای  11و  ،02و

مکاتب اقتصاد دینی در قرن  02با رشد بسیار نشاندهندة نیاز به دیدساههای مکمول و نواقصبوودن
نظریههای اقتصادی است .از جمله مهمتریف امور اثر قوانیف و ممررات حموقی و عدم شوفافیت آن
در ایراد هزینة مبادالت و عامل مؤثر بر شکلسیری نهادهوای اقتصوادی و اجتمواعی اسوت (ر.ک.
نمازی و دادسر ،1331 ،ص 12 ،01و .)013
نگاه متفاوت دیف به اقتصاد و وسیله انگاشتف آن از جهانبینی و ایدئولوژی دینی سرفته شوده و
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هدس اقتصاد را روشف میکرد .کیفیت مالکیت مناب طبیعی از مسائل اساسی بود که جایگاه دولوت
و بخش خصوصی را روشف میکرد .وظایف حموقی متعوددی کوه بخوش دولتوی در قبوال بخوش
خصوصی و مردم داشت ،تفاوت اساسی با آنچه در اقتصاد مرسوم بود پیدا کورد .آنچوه بوه عنووان
اقتصاد اسومی تدویف شد ترکیبی از مبانی ارزشی و بینشی ،فمهی و حموقی بود .در واق  ،تنکید بر
ایف امور فضای رفتاری فرد مسلمان را روشف میکرد و نشان میداد که ایف فضا تفاوت آشوکار بوا
فضای حاکم بر اقتصاد مرسوم دارد.
بهکارسیری مشاهدات ترربی برای کشف رواب اقتصادی بیشوک الزم و بایسوته اسوت .ولوی
تفاوتی عظیم میان کشف رواب علمی فیزیکی از مشاهدات مادی و کشف روابو علوم انسوانی از
مشاهدات است .سرچه در زمینة فیزیک هم در وجود مشاهدة خالص تردید است ،ولی میزان خطوا
پاییف است ولی در زمینة علم انسانی هر رفتار خوارجی متونثر از درون انسوان و محوی اجتمواعی
است .باور ،اخوق ،حموق حاکم بر اجتماع ،امور فرهنگی و غیر آن ،همه در شکلسیری رفتار مؤثر
است و امور حموقی رواب انسانی را نظم میدهد .بنابرایف ،ممف توجه به تفاوت نگواه اقتصواد و
حموق هر یک در فضای دیگری تنفس و رفتار را تفسویر مویکنود .همچنویف ،مویتووان از تحلیول
اقتصادی قوانیف و حموق و فمه برای تدویف ممررات متغیر جدید و برای درک بهتر آثوار مموررات
ثابت شرعی از آن ِسود برد .بر ایف اساس چند پیشنهاد مطرح میشود.
بهکارسیری اقتصاد برای تحلیل آثار قوانیف و تدویف بهتریف قانون امر بایسته و مناسبی اسوت و
ایف امر در اقتصاد اسومی نیز در زمینة قوانیف متغیر و حکومتی و حتی حکمی که در ظواهر ثابوت
است ،قابل استفاده است .سسترم اقتصاد اسومی نیازمند بهرهسیوری کوافی از فموه اسوومی بورای
تبییف نهادهای حموقی است .سسترم فمه اقتصادی کمک شایانی به اقتصاد اسومی خواهد کرد.
برای تحمق الگوی اقتصاد اسومی واحد میان کشورهای اسومی در ممابل اقتصاد سورمایهداری
از نظر نظری میتوان بر فمه اسومی مشترک تکیه کرد ،سرچه در ممام عمول بور الگووی جزئویتور
مطابق مذهب فمهی خاص تکیه میشود.
ایف نظریه در ممابل نئوکوسیک شیکاسو مطرح اسوت .نوورث موینویسود نظریوة نهادهوا بایود
فعالیت خود را با «تغییر فر

عمونیت ابزاری» آغاز کنود .ویلیامسوون در حووزة اقتصواد خورد و
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نورث در حوزة اقتصاد کون اصطوحاتی مثل موقعیت انحصار دوجانبه (ریشوتر ،1333 ،ص )63و
اقتصوواد هزینووة معاملووه کووه در آن اجوورای قووانونی

enforcement

 Legalو خوووداجرایی

Eelf-

 enforcementمکمل یکدیگرند .پیشنهاد ایف است که کمتر شبیه یک فیزیکدان و بیشتر شوبیه یوک
پزشک فکر کنیم .اقتصاد نهادی جدید تحلیل حموق مالکیت ،اقتصاد هزینة معامله ،نظریه قرارداد و
رویکرد نهادی جدید در تاریخ را در بر میسیرد.
سنتز حموق و اقتصاد حسب قرائتی که ما بر مبنای فلسفة فمه و حموق آسمان و زمیف خودمان
داریم تهفم سنتز است بلکه به تعبیر بهتر یک ترکیب مروری و علمی اسوت .چوون کلموة سونتز
تداعی نوعی تضاد می کند که در کلمه ترکیب نیست .اسر تخالفی هم هست بدوی و ابتدایی اسوت
و با تنمل عالمانه ترکیب ،ترکیبی طبیعی و مروری به نظر میرسد که مبتنی بر فمه جام و مترقوی
و متکامل امامیه به تعبیر رسای امام راحل و عظیم الشان در کتاب والیت فمیوه اسوت و مویتوانود
فضای مباحث اجتهادی فمهی را سسترم دهد و فمه در عرصههای مختلف تحلیلهوای حمووقی و
اقتصادی حامر ،حضوری مؤثر و راهگشوا و علموی و اسوتراتژیک داشوته باشود و راه حولهوایی
تاریخساز برای کشورمان و کشورهای اسومی و اقتصاد جهانی مطرح کند ،که دور نیست .در ایوف
جا میتوانیم برای مثال ،از قاعدة نفی اسراس یا قاعدة اقتصاد به عنوان قاعدههای فمهی صاحب اثور
در حموق و اقتصاد را یاد کنیم و نه تنها یک نظریة ذهنی که کارآور عرصة اجتماعی با ایراد رشوتة
فمه و حموق اقتصادی مبتنی بر آن و لحاظ سرفصلهای پیشنهادی برای درسوهای بویشومار آن را
موحظه و لحاظ کنیم.
نظریه ترابط و توليد رشتة تحصيلی فقه و حقوق اقتصادی
دانشآموختگان حوزه و دانشگاه سرمایههای انسانی نظام اسوومی محسووب مویشووند کوه نموش
بسزایی در توسعة افمی و عمودی کشور را دارند .از ایف جهت ،وقتسذاشتف فضوو و اسوتادان دو
معهد علمی حوزه و دانشگاه (به ویژه کسانی که سابمة تحصیل و تحمیق در ایف دو حووزة معرفتوی
را دارند) برای برنامههای درسی و رشتههای تحصیلی تلفیمی موجب کارآمدی و اثربخشی بیشتر و
بهتر ایف سرمایة معنوی و ملی اسومی است.
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به هرحال ،طراحی و اجرای رویکرد تلفیمی بهویژه در برنامههای درسی رشتههای علوم انسانی
از جمله مباحث حموقی و اقتصادی و تراب آنها با فمه ،نمش اصلی در توسوعة علموی و اجرایوی
کشور و سرعتبخشی به نهضت نرمافزاری ،بهویژه در علووم انسوانی و حول مشوکوت و مسوائل
فراروی عرصههای علمی و اجرایی کشور ایفا خواهند کرد.
بر ایف اساس ،سرمایهسذاری در شناسایی ،جذب ،تربیت و ارتمای افراد در هر رشته تلفیموی در
سطح کارشناسی ارشد و دکتری و تمرکزشان بر مسائل ناظر بر طراحیهوای آموزشوی راه موؤثری
جهت برونرفت از رکود فعلی و پویایی و تحول و نوآوری رشتههای علمی فوراهم خوواد کورد و
کمبودهای دهه های سذشته در مسیر رشد و پویایی انموب اسومی در دستیابی به اهداس عوالی آن
در نهضت نرمافزاری مورد تنکید ممام معظم رهبری و آرمانهای ملت عظیمالشان ایوران اسوومی و
بنیانگذار جمهوری اسومی ،امام راحل و عالی ممام جبران خواهد کرد و چنیف باد.
اکنون مهم ایف است که چگونه امور آموزم و پژوهشی را تلفیق و ترکیب کنیم توا بتووانیم بوه
چنیف ممصدی نایل شویم .در صفحات آتی انواع و اقسام ترکیبات را موورد مطالعوه و مداقوه قورار
میدهیم و آنگاه رشتة طراحی شدة فمه و حموق اقتصادی را که فعوً به منظور اجرا در پردیس قوم
دانشگاه تهران مراحل تصویب نهایی و اجورای خوود را مویسذرانود ،معرفوی مویکنویم .از جهوت
نظریههای مختلف تلفیق در سطح استانداردهای دانشگاههای مطرح دنیا را مطالعه میکنیم.
چرایی تلفيق
عوامل ظهور رویکردهای تلفیمی و نظامهای غیررشتهای را میتوان در موارد زیر خوصه کرد:
پیچیدسی پدیده های انسانی و ابعاد سوناسون و ناشوناختة وجوود انسوان ،و رومهوایی کوه در
بررسی عوامل برونی و محیطی مؤثر در زندسی انسان و مرورت بحوث از مومووع معویف در هور
علم که وجه امتیاز آن با علوم دیگور اسوت و الزموة پاسوخگویی بوه نیازهوای چنودوجهی حیوات
اجتماعی انسان ،برنامه ریزان و طراحان آموزشی را بور آن داشوت توا بوا تلفیوق علووم مختلوف بوه
یافتههای جدیدی جهت پاسخگویی شایستة مسائل چندوجهی دست یابند.
آثار تخصصزدسی در علوم مثل دسماتیزم و فانتسویزم ،جزئوینگوری و یکسوونگری ناشوی از

 081

حقوق خصوصی ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار و تابستان 1313

تمطی علم ،اصالت وم به نگاه به وموعیت و مسوئلة وحودت ذاتوی علووم و عودم دسوتیابی بوه
هدسهای چندوجهی و باالخره ،نبود ممدمات الزم برای انتمال علوم بوه موقعیوتهوا و نظوامهوای
سوناسون ،همه و همه با صدای بلند مرورت طراحی برنامههای غیررشتهای را فریاد میکنند.
نیاز بشر امروز به تولید علم مطلوب و ناف و عاری از مشکوتی که یا ناشی از نموص معرفتوی
شایستة درون علمی ،یا ناآساهی از پیچیدسی حوادث مسائل جاری است ،خواه جریانوات مسویحی
یا پست مدرن باشد که ناشی از نشناختف درست از انسان مدل فطوری و طبیعوی اسوت ،یوا حتوی
جریانهای اسومی که در ممام تعریف و تبییف درست واقعیتهای متحول اجتماعی و دف شوبهات
جدید هستند (عادل پیغامی ،1333 ،برداشت آزاد).
انواع رویکردهای تلفيق
رهیافتهای طراحی برنامههای درسی به دو دستة رهیافتهای رشتهای و رهیافتهای غیررشوتهای
تمسیمبندی میشوند (قورچیان.)1331 ،
رهیافتهای طراحی در برنامههای درسی:
 .1رهیافت رشتهای ()Disciplinary approach
 .0رهیافتهای غیررشتهای (:)Non-disciplinary approach
الف) تلفیق با محوریت رشتهای:
 درونرشتهای میانرشتهای چندرشتهای چندرشتهای متماط چندرشتهای متکثرب) تلفیق بدون محوریت رشته یا رویکرد فرارشتهای
 افمی قائم -مورب
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توضيح عناوین رهيافتها
درونرشتهای موازی

برنامة درسی درونرشتهای موازی ،که از آن به جم جبری رشتهها نیز یاد میشود ،اجرای متووازی
دو یا چند رشته یا برنامه های مرزا بر روی فردی واحد در جایگاه یادسیرنده است ،محصوول ایوف
برنامه دانشآموختگانی دو وجهی و مطل از هر دو حوزة معرفتی است که ترجموان خووبی بورای
برقراری ارتبا بیف علمای دو رشته و مفاهیم دو علوم هسوتند .لکوف ارتبوا عمیوق و موؤثر بویف
رشتهها پدید نمیآید .در عیف حال ،نیاز امروزیف فرایند تولید علم دینی در زمینههای علوم انسوانی
است و موجب ارتمای ظرفیت دانشآموختگان آنها در تحلیل معضوت و مسائل موجوود جامعوة
اسومی از دید معارس حمة اسومی خواهد شد.
برنامهریزی تلفيقی ميانرشتهای ()Inter disciplinarily

برنامهریزی تلفیمی میانرشتهای بهطور کلی ،رویکردی موموعمحور است و بهطور آساهانوه روم،
زبان و دانش سازمانیافتة چنود حیطوه از دانوش را در قالوب یوک برناموة درسوی جهوت بررسوی
موموعها و مبادی مشترکی بهکار میسیرند.ایف موموعات طبیعی از مفهومهای بسیار عام مشوترک
بیف رشتهها تا مفهومهای خاص را در بر میسیرد.
درست است که تلفیق و طراحی رومهوای منحصوربهفورد هور رشوته بوا رومهوای احتمواالً
ناسازسار یا مغایر رومهای دیگر امری مشکل ،و در پارهای موارد برناموه را بوا موعف طراحوی و
ناسازساری درونی روبهرو میکند ( .)Winebur grossman, 2000ایف رهیافت ظرفیت خووبی بورای
طراحی درسهایی جهت مطالعة همه جانبوه یوک مومووع از ابعواد اسوومی و تربیوت کوارسزاران
منحصر آن را دارد .مثل اقتصاد ممان ،اقتصاد تکامل ،جامعهشناسی اسومی توسعه و جز آن.
برنامهریزی تلفيقی چندرشتهای ()Multi-disciplinarily

ایف نوع نیز برنامهریزی «موموع محور» است .رویکردی مابیف درونرشتهای و میوانرشوتهای دارد.
با ایف تفاوت که ترتیب موموعات را نیاز جامعه و فرصتهای پژوهشی تعییف میکند.
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ظهور آن بیشتر در برنامههای پژوهشی است ،چون همة رواب یک پدیده به ظهور جوام و در
کلیت خود با ارتبا بیف رشتههای مختلف بررسی میشود.
در ممام اجرا استادان دووجهی با اطوعات و دانش باال را میطلبد چوون ایرواد وحودت رویوه
بیف استادان مشکل است .برای مثال از مومووعاتی مثول تبیویف فمهوی حمووقی و اقتصوادی عموود
مشارکتی اقتصاد تطبیمی قراردادهای سرمایهسذاری میتوان نام برد.
برنامهریزی تلفيقی چندرشتهای متقاطع ()Cross-disciplinarily

ایف رویکرد که طراحی براساس سذر از رشتهها ،نامیده میشود یک رشته در قالب الفاظ رشتههوای
دیگر مطالعه میشود که طبعاً موموعات آن به صورت مضاس و مضاسالیه با مضاس یا مضاسالیوه
از رشتة دیگر ممایسه میشود« .مثل حموق اساسی ،اقتصادی جمهوری اسوومی ایوران» و بوا نگواه
برونی به رشته و دستیابی به وصفهای پسینی یا توجیههوای پیشوینی از آن اسوت

(Drzkopoulos,

 ،)1994مثل فلسفة اقتصاد اسومی ،حموق اقتصاد اسومی.
برنامهریزی تلفيقی چندرشتهای متکثر ()Plural- disciplinarily

الزمة تحمق ایف عنوان ،همگوونی مفهوومهوا در دو عرصوة علموی اسوت ،مثول اقتصواد ریاموی و
بهکارسیری ریامی در بیان مفاهیم اقتصادی یا حموق اقتصادی بخش خصوصی ،حمووق اقتصوادی
بخش عمومی ،قواعد فمه اقتصادی ،حموق اقتصادی خانواده و جز آن.
برنامهریزی تلفيقی فرارشتهای ()supra- disciplinarily

در ایف رویکرد موارد و موموعات درسی هر یک مدخلی جهت یاددهی و یادسیری است حال بوه
صورت افمی – عمودی باشد ،یا مورب یا ترکیبی ،کانون توجه دانشآموختگان است تا قابلیتهای
سهسانة شناختی -سرایش مهارتی و رفتاری او تمویت شود و مهارت اندیشه و عمل نماد.

( Critical

 ،)thinking actionمهوارت حول مسوئله ( ،)Problem solventsمهوارت تصومیمسیوری (

Decision

 ،)makingو مهارت اندیشه و استدالل تحلیلوی

(thinking

 )Analyticalدر او تمویوت شوود .بورای

اینکه دانش پژوه به حوزة فمه و حموق اقتصادی آشنا شوود ،در سوطح کارشناسوی ارشود بایود بوا
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دروس تکلیفشناختی بینشی و بنیانشناختی و دروس استداللی اقتصواد اسوومی آشونا شوود و بوا
رومشناسی فرارشتهای شکاس و نمیصه موجود در تربیت سرمایههای انسانی جبران شود تا محمق
بتواند از نظریه عبور کند ،در عرصة اجرا و عمل و سیاستسذاری صاحب نمش شوود .اکنوون کوه
رهیافتهای تلفیمی در طراحی رشتههای چندوجهی در پاسخگویی به سوؤالهوای پیچیودة عرصوة
حیات انسانی را در سطح دانشگاه های بزرگ دنیا به نحو اختصار و استدالل عرمه کردیم وقت آن
است که رشتة فمه و حموق اقتصادی که براساس نظریة تراب فمه و حموق و اقتصاد بوا همکواری
استادان برجسته در عرصة فمه ،حموق و اقتصاد برای سطح کارشناسی ارشد از بیف فارغالتحصیون
کارشناسی فمه ،حموق،و اقتصاد تنظیم شده است تا با ارائة درسهای الزامی و اختیواری و جبرانوی
معلوم شود که با کدامیک از ایف رهیافتها تطابق دارد و تا چه حد از محاسوف هور یوک از آنهوا
برخوردار و از معایب آنها دور و بری است.
سرفصلهای فقه و حقوق اقتصادی
سرفصلهای ایف رشته شامل موارد زیر است:
 اقتصاد خرد و کون؛ بررسی فمهی اقتصادی ابزارهای مشتمه؛ فمه و حموق ابزارهای مالی؛ نظام اقتصاد اسومی؛ تاریخ اندیشة اقتصادی؛ مبانی حموق اقتصادی؛ متون فمه استداللی اقتصادی؛ حموق قراردادهای بیفالمللی؛ حموق تنمیف مالی و سرمایهسذاری خارجی؛ حموق بانکی؛ -فمه و حموق مشارکتهای تراری؛
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 فمه و حموق اقتصاد ایران؛ فمه و حموق محی زیست؛ قواعد فمه اقتصادی؛ حموق رقابت؛ حموق بازار بورس؛ حموق مالکیت فکری؛ متون انگلیسی حموق اقتصادی؛ روم تحمیق در علوم انسانی؛ روم تحمیق در فمه (اصول فمه)؛ مسئولیت مدنی.سفتنی است در تهیة فصلهای دروس یادشده از نظر استادان و همکاری آقایان دکتور سوبحانی
(دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران) ،حره االسوم موسویان ،دکتر حکمتنیا ،معصومینیوا ،میرمعوزی
(پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه) ،دکتر رمایی (دانشگاه مفید) ،حرهاالسوم نظری (پژوهشگاه حووزه
و دانشگاه) ،دکتر شیروی ،دکتر علوی ،دکتر قنواتی ،دکتر باقری (حموق تهوران) ،حضورات آقایوان
موسویان ،دکتر حکمتنیا (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) و برخی همکاران حموق پوردیس اسوتفاده
شده است.
از دروس یادشده ،درسهایی مثل آیاتاالحکوام ،مبوانی حمووق اقتصوادی ،ابزارهوای مشوتمه،
بازارهای موالی ،مشوارکت هوای ترواری ،متوون فموه ،اقتصواد اسوومی ،سورمایهسوذاری خوارجی،
قراردادهای بیفالمللی ،بورس و رقابت اقتصاد ایران ،متون حمووقی ،و مسوئولیت مودنی و سومینار
الزامی است و دورسی مانند اصول فمه ،مالکیت فکری ،قواعد فمه ،محی زیسوت ،حمووق بوانکی،
فمه و حموق بیمه و تاریخ اندیشه درسهای اختیاریاند که از بیف آنها باید  6واحد با نظور سوروه
انتخاب شوند.
برای فارغالتحصیون کارشناسی اقتصاد درسهای مدنی  3و  6و ترارت  0و  3و  1پویشنیواز،
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و برای کارشناسی حموق اقتصادی خرد و کون پیش نیاز تلمی میشووند .اسور بوه نحووة تنظویم و
برنامهریزی دروس عنایت شود موحظه خواهد شد در بعضی دروس رومدرون رشوتهای مووازی
بهکار سرفته شده است ،مثل اقتصاد ایران ،تاریخ اندیشة اقتصادی با حموق قراردادهای بیفالمللی و
حموق تنمیف مالی و سرمایهسذاری خارجی.
در بعضی دروس روم میانرشتهای بهکار سرفته شده است ،مثل فمه و حموق ابزارهوای موالی،
بررسی فمهی اقتصادی ابزارهای مشتمه ،و در بعضی دیگر رهیافت چندرشتهای متماط بهکار سرفته
شده است ،مثل اقتصاد اسومی ،و در نهایت ،از رهیافت تلفیمی چندرشتهای متکثر مثل قواعود فموه
اقتصادی ،و در تهیة موموع پایاننامه ،رهیافت فرارشته و چندرشتهای موموعمحور اسوتفاده شوده
است.
نتيجه
طی بیان نظریة تراب فمه و حموق و اقتصاد یا قرائت فمهی حمووق اقتصوادی و حاصول آن تولیود
رشته فمه و حموق اقتصادی موحظه شد که چگونه از رهگذر ایوف رهیافوت زمینوة بوروز و تبلوور
مفهومها و متون سنتی فمهی حموقی و اقتصادی در برنامههای درسی و امکوان تلفیوق آن بوا مبوانی
نظری نویف فراهم میشود و زمینة بیان پاسخهای درخور به پرسشهای پیش روی نظوام را فوراهم
میکند.
عووه بر آن ،نهضت نرمافزاری و کرسیهای نظریهپردازی و نووآوری موورد نظور مموام معظوم
رهبری (دامت برکاته) که سیاست پیش روی نظام اسومی است و مورد نیاز عرصوههوای علموی و
مدیریت و سیاستگذاری کشور ،و باعث وحدت حوزه و دانشگاه است ،منو به داشتف سیاستهوا
و نظامهای معرفتی مؤثر ،کارا و منسرمی است که از طرفی ،مبتنوی بور مبوانی و معوارس و قواعود
متمف اسومی باشد و از طرس دیگر ،مبتنی بر توان شناسایی واقعیتهای موجود حال حامر کشور
و پیشنهاد راه حل برونرفت از مشکوت چنودوجهی و پیچیوده باشود .ایوف مهوم بوا ارائوة چنویف
نظریهپردازیها و طراحی رشتههای تلفیموی چنودمنظوره و تربیوت دانوشآموختگوان تنثیرسوذار و
کارآمد میسر است ،که شرح آن سذشت.
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البته بیف مطالعات میانرشتهای با مطالعات بدون الگووی دانوشهوای مختلوف تموایز جووهری
وجود دارد .در مثال محمق تعریف عدالت را از مکتب میسیورد و الگوسوازی مویکنود و در سوایة
تحلیل های علموی مشوکوت اقتصوادی را تشوریح مویکنود و در خودمت فعالیوتهوای مطلووب
سیاستسذاری مکتبی قرار میدهد ،در نهایت ،جامعه را به سمت اهداس متعالی انسوانهوا هودایت
میکند ،فرارشتة فمه و حموق و اقتصادی انتظار دارد با پرهیز از التما و تفکیک حووزة مومووع و
حکم و رعایت روم تلفیق موجه علمی در ایف عرصة چندتباری و کثیراالموع نمشآفرینی کند.
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