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  تعريف و روش كشف مذهب اقتصادي اسالم

  21/1/1394تاريخ تأييد:   5/7/1393 تاريخ دريافت:

  *سيدحسين ميرمعزي  ______________________________________________________________ 

  چكيده
مقدماتي مهم در اين  هاي هاي دانش اقتصاد اسالمي است. از بحث مذهب اقتصادي اسالم يكي از شاخه

تعريف و روش كشف مذهب از  پيش رو شاخه از دانش اقتصاد اسالمي تعريف و روش آن است. مقاله
  رسد: زير مي هاي هبه نتيج سرانجامرا تبيين و نقد كرده و  ديدگاه شهيد صدر

است و از مذهب اقتصادي اسالم عبارت است از قواعد ثابتي كه زيربناي فقه و اخالق اقتصادي  )الف
توزيع و  ،براي تنظيم روابط اقتصادي در سه حوزه توليد شوند و و عقل) استنباط مي ها ايتور ها، همنابع (آي

  اند. اقتصادي وضع شده هاي هدف يابي به و دست ها رفع مشكل جهتمصرف در 
  راي كشف مذهب اقتصادي وجود دارد:ب معتبر راهسه  )ب

 راه. كشف اصول مذهب به عنوان زيربنا از احكام اخالقي و فقهي مستنبط مجتهد به عنوان روبنا از 1
  استدالل إنّي. 

  .استدالل لمي راهشناسانه به عنوان زيربنا از  هاي هستي استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزه .2
 اند. كرده . استناد به نصوصي كه به صورت مستقيم به يك اصل تصريح3

  ، مكتب اقتصادي، اقتصاد اسالمي، اصول راهبردي، اصول ثابت.مذهب اقتصادي :واژگان كليدي
  .JEL:Z12 ،K00 ،P40 بندي طبقه

  

  
  

                                              
   .Email: h.mirmoezi@gmail.comدانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.            . *
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  مقدمه
مهم  هاي هاي دانش اقتصاد اسالمي است. از بحث مذهب اقتصادي اسالم يكي از شاخه

اهللا  بار شهيد آيت نخستينمقدماتي در اين شاخه از دانش تعريف و روش كشف آن است. 
به صورت مفصل به تعريف مذهب اقتصادي و تبيين روش  اقتصادنادر كتاب  صدر

به تعريف مذهب و نقد و  ويكشف اصول مذهبي پرداخت. اقتصاددانان اسالمي پس از 
روش كشف مذهب كمتر بحث  بارهدر ؛ امااند ختهباره پردا در اين هاي ويبررسي نظر

درباره تعريف مذهب و نقد  صدرشهيد  هايابتدا به تبيين نظر رو  پيش اند. در مقاله كرده
اي كه  فرضيه و باره بيان خواهيم كرد اين مختار را در هپردازيم و بر اساس نقدها نظري آن مي

  دنبال اثبات آن هستيم چنين است:ه ب
مذهب اقتصادي اسالم عبارت است از قواعد ثابتي كه زيربناي فقه و اخالق  )الف

براي تنظيم روابط  شوند و و عقل) استنباط مي ها ايتور ها، هاقتصادي است و از منابع (آي
يابي به  و دست ها رفع مشكلجهت توزيع و مصرف در  ،اقتصادي در سه حوزه توليد

  اند. اقتصادي وضع شده هاي هدف
  است: پذير امكان راهشف مذهب از سه ك )ب

  استدالل إنّي.  راهاحكام اخالقي و فقهي مستنبط مجتهد به عنوان روبنا از  راهاز . 1
  .استدالل لمي راهشناسانه به عنوان زيربنا از  هاي هستي آموزه راهاز . 2
 اند. نصوصي كه به يك اصل تصريح كرده راهاز . 3

و ديگران روش تحليل متن و در نقد و ارائه نظر  صدرشهيد  هايروش در فهم نظر
  روش تحليل عقلي است. 

  تعريف مذهب اقتصادي اسالم از ديدگاه شهيد صدر
  ي تعريف كرده است:گوناگون هايدر چند جا مذهب اقتصادي را با تعبير صدرشهيد 

و حـل   دهـد در حيـات اقتصـادي   مذهب اقتصادي روشي است كه جامعه تـرجيح مـي  . 1
 .)377و 29صص، ق1408(صدر،  عملي آن از آن روش پيروي كند هاي مشكل

حيـات اقتصـادي    هاي اساسي است كه مشكل هاي هاي از نظريمذهب اقتصادي مجموعه. 2
 .)384همان، ص( كندرا حل مي

مذهب اقتصادي شامل هر قاعده اساسي است كه بـا انديشـه عـدالت اجتمـاعي ارتبـاط      . 3
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 .)381همان، ص(دارد

*مذهب اقتصادي عبارت است از روش تنظيم حيات اقتصادي.. 4
 

 زيركه در  هايي با توجه به توضيح امامتفاوت است؛  صدرشهيد  هاي گرچه عبارت
 هاي پيشينديگر و با نگاه جمع بين تعبير هاي هنيآمده و برخي شواهد و قر ها اين تعريف

تعريف مذهب اقتصادي چنين است:  صدررسيم كه از ديدگاه شهيد به اين نتيجه مي
مذهب اقتصادي عبارت است از قواعد كلي روش تنظيم حيات اقتصادي در جهت حل «

  **.»ندهست ني از عدالت اجتماعي در ارتباطاقتصادي؛ قواعدي كه با مفهوم معي هاي مشكل
مقصود از اقتصاد اسالمي، « گويد: مذهب اقتصادي اسالم مي هدربار صدرشهيد 

م پيدا اسالمي تنظيم حيات اقتصادي تجسمذهب اقتصادي اسالم است كه در آن روش 
كند. تجسم اين روش در مذهب اقتصادي اسالم به سبب محافظ فكري است كه اين  مي

  .)31(همان، ص» كند مذهب دارد و بر آن داللت مي
  گويد: در كالمي ديگر مي

هاي اقتصادي كه بررسي كرديم در چارچوب  مذهب هاسالم با بقيفرق مذهب اقتصادي در 

                                              

مراد ما از اقتصـاد اسـالمي، مـذهب اقتصـادي اسـالم      «نويسد:  مي اقتصادنادر مقدمه كتاب  صدرشهيد . *
 ).31ص، ق1408صدر، ( »شوداست كه در آن روش اسالمي در تنظيم حيات اقتصادي تصوير مي

 صدرمذهب در عربي به معناي روش است و مذهب اقتصادي به مفهوم روش اقتصادي است. شهيد  .**
كند كه مذهب اقتصادي روش تنظيم حيات اقتصادي اسـت؛ بنـابراين   در تعريف اول و چهارم تصريح مي

هاي اساسي، قواعد روش  يا نظريه هاي ديگر را نيز بر اين معنا حمل كنيم كه مقصود از قواعد بايد تعريف
ها؛ ب) عدم تناسـب  شود: الف) تهافت تعريفتنظيم حيات است. در غير اين صورت دو اشكال وارد مي

ها نيز قيد عدالت آمده است و در برخي ديگر اين  تعريف سوم و چهارم با اسم مذهب. در برخي تعريف
مطلـق و جملـه مقيـد هـر دو مثبـت       كه اگر جمله قيد وجود ندارد. در علم اصول اين قاعده مسلّم است

دو جمله، حمل مطلق بر مقيد اسـت. در   شد، قاعده جمع بين اينبودند و از جمله مثبت حصر فهميده مي
نـي  معي موفهمذهبي بايد با م هقاعداينجا نيز چنين است. كلمات ديگر وي به وضوح داللت دارد بر اينكه 

عدالت را مالك تفكيـك   ويمذهبي نيست.  گفته پيش هصورت قاعد ايناز عدالت مرتبط باشد و در غير 
). اين خود بهترين قرينه بـراي ايـن   363- 362ق، ص1408(صدر،  داندقاعده علمي از قاعده مذهبي مي

شمارد؛ بنابراين  قواعد غيرمرتبط با مفهوم عدالت را جزو قواعد مذهب نمي صدرمطلب است كه شهيد 
 اند مقيد به قيد عدالت كنيم.اي نكردهرا كه به اين قيد اشاره 4و  2، 1هاي  بايد تعريف
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هاي حيـات در اسـالم را شـامل     نظامتمام زيرا دين چارچوبي است كه  ؛ديني عام آن است
شود بين آن شعبه با دين  هاي حيات وارد مي اي از شعبه بنابراين اسالم در هر شعبه ؛شود مي

چوبي از رابطه ديني انسان با خالقش و آخرتش كند و آن شعبه از حيات را در چار مزج مي
  .)317(همان، ص دهد مي سوق

درباره مذهب اقتصادي و مذهب اقتصادي اسالمي  وياز مجموعه اظهار نظرهاي  
  توان اين تعريف را استنباط كرد: مي

مذهب اقتصادي اسالم عبارت است از اصـول روش تنظـيم حيـات اقتصـادي بـراي حـل       
اقتصادي از ديدگاه اسالم. اين اصول بايد در ارتباط با مفهوم عـدالت اجتمـاعي    هاي مشكل

 شوند و دو بخش ثابت و متغيراز ديدگاه اسالم باشد. اين اصول از منابع اسالمي كشف مي
  ).136-133ص، 1385(ميرمعزي،  نددار

ادي دن مذهب اقتصكربراي جدا ،خير كه به تعريف مذهب اقتصادي اضافه شدادو قيد 
اقتصادي جزيي از مذهب  هاي مذهب صدربه نظر شهيد  است. هاي ديگر اسالم از مذهب

مانند شوند. مذهب اقتصادي اسالم حيات را شامل مي گوناگون هايكاملي هستند كه عرصه
بر اين اساس  .)330، صق1408صدر، ( جزيي از مذهب عام اسالمي است ها، هبمذ ديگر

اصول روش تنظيم حيات بشر « :عبارت است از صدرمذهب عام اسالمي از ديدگاه شهيد 
. اين اصول با مفهوم عدالت اجتماعي از ديدگاه اسالم ارتباط داشته و از ها براي حل مشكل

 . »نددار شوند و دو بخش ثابت و متغيرمنابع اسالمي كشف مي

  ذهب اقتصاديدرباره م نقد ديدگاه شهيد صدر
مذهبي بايد در ارتباط با مفهوم  هاي بحث باور دارد كه صدره گذشت شهيد ك چنان. 1

اي با عدالت اجتماعي ارتباط اي كه اگر قاعدهگونه به ؛ني از عدالت اجتماعي باشدمعي
  رسد: باره سه اشكال به نظر مي در اين نداشت جزء قواعد مذهب نيست.

؛ به اقتصادي هاي مذهب اقتصادي اسالم است نه همه مذهبگي مختص اين ويژ )الف
داري كه بر اساس اصالت فرد بنا شده، آزادي فردي ارزشي  در مذهب سرمايه ،مثال طور

محوري و عدالت اجتماعي مفهومي اعتباري است و چيزي جز حاصل عملكرد آزاد افراد 
توان داري نمي نفع شخصي نيست. در مذهب سرمايه هدر عرصه اقتصاد بر اساس انگيز

شود؛ بلكه بايد قواعد مرتبط با عدالت اجتماعي را شامل مي فقطگفت كه مذهب اقتصادي 
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 هاي البته با صرف نظر از اشكال ؛آزادي اقتصادي را مالك و معيار قواعد مذهبي قرار داد
رشد توليد هدف اصلي و  رصدبعدي، در نظام اقتصادي اسالم كه بر اساس نظر شهيد 

به توزيع و توليد  )699-672همان، ص( اي و طريقي استغايي نيست؛ بلكه هدف واسطه
هاي اين مالك براي بحث .)679-677همان، ص( استمقيد و ظرف تحقق قواعد آن 

  مذهبي صحيح است.
 مستقل در كنار يداخلي و خارجي آن به عنوان هدف هايعدامنيت اقتصادي در ب )ب

عدالت اقتصادي مطرح است. ممكن است فلسفه برخي از قواعد مذهبي، امنيت اقتصادي 
اي از قواعد تنظيم حيات اجتماعي در بنابراين ممكن است قاعده ؛نه عدالت اقتصادي ،باشد

ني از امنيت باشد و با مفهوم عدالت اقتصادي ارتباطي نداشته باشد. در ارتباط با مفهوم معي
  . نشماريمي ندارد كه چنين قواعدي را از قواعد مذهب اين صورت دليل

تعبير عدالت اجتماعي را به كار برده و عدالت  صدرممكن است گفته شود شهيد 
اما اين  ؛دشو مفهوم عامي دارد كه امنيت را نيز شامل مي صدراجتماعي از ديدگاه شهيد 

داند و به  توزيع ثروت ميعدالت اجتماعي را در ارتباط با  ويزيرا  ؛مطلب درست نيست
دو  براي تحقق آن ؛ بنابرايننيست شاين مطلب تصريح كرده است و معناي عام آن در نظر

  .)290-289همان، ص( كند راه تكافل و تضامن اجتماعي را مطرح مي
اين مطلب صحيح است كه رشد اقتصادي در اقتصاد اسالمي هدفي در عرض  )ج

اي و در طول آن مورد قبول اسالم است. به عنوان هدفي واسطه اماعدالت اقتصادي نيست؛ 
رو الزم است كه قواعد مرتبط با عدالت از نظر تحليلي با رشد نيز سازگار باشند؛  از اين

  گرچه در مقام تحقق خارجي اگر تزاحم رخ دهد، عدالت مقدم است.
 صدرح شهيد عدالت اجتماعي به اصطال فقطبهتر است به جاي آنكه  اينكهنتيجه 

هاي مذهبي قرار دهيم،  ج را مالك تمايز بحثييا عدالت اقتصادي به اصطالح را
اي از قواعد هر قاعده« نظام اقتصادي را مالك قرار داده و چنين بگوييم: هاي هدف

نظام اقتصادي مرتبط باشد، جزو قواعد مذهب  هاي تنظيم حيات اقتصادي كه با هدف
  .»شود مي شمردهاقتصادي 

اقتصادي ناشي از ظلم و كفران نعمت  هاي كه مشكل كند تصريح مي صدرشهيد . 2
برداري از طبيعت  سپس ظلم را به سوء توزيع و كفران نعمت را به سستي در بهره ؛است
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از حوزه مصرف در  ويد. اين نوع تفسير از كفران نعمت بيانگر آن است كه كن تفسير مي
بحثي از مصرف و قواعد مذهبي  اقتصادنادر سراسر كتاب  رو از اين ؛انداقتصاد غافل بوده

نكردن نعمت است  درست مصرف ،كه مصداق روشن كفران نعمتآن آن نشده است. حال
گرايي، اسراف و تبذير است. در اسالم  تجمل ،اقتصادي هاي ترين عوامل مشكل و از مهم

و حدود مصرف تشريع ها نيز احكام فراواني براي تنظيم درست مصرف و تبيين انگيزه
   شده است.

مربوط به مصرف  هاي گونه دفاع شود كه بحث اين صدرممكن است از ناحيه شهيد 
  شود. در مذهب اقتصادي از آن بحث نمي علتربطي به عدالت اجتماعي ندارد و به همين 

مربوط به مصرف ربطي  هاي كنيم چنين باشد و بحثدر پاسخ خواهيم گفت: فرض مي
قيد داشتن  بيانست كه ا صورت اشكال اين در اين ؛اجتماعي نداشته باشد به عدالت

در تعريف مذهب اقتصادي اسالم صحيح نيست؛ » داشتن با انديشه عدالت اجتماعي ارتباط«
اقتصادي است و هر  هاي مشكل هاي تزيرا شكي نيست كه عدم مصرف صحيح يكي از عل

افزون بر اين، مصرف نيز با  مذهب اقتصادي بايد براي تنظيم مصرف اصولي را ارائه دهد.
هاي انسان و متأثر از انگيزهدارد هاي انساني انديشه عدالت مرتبط است؛ زيرا مصرف جنبه

اس اين امور نيز بر اس صدرشهيد  باوربه از اين عمل است و  اش و ارزيابيها  و هدف
  گيرد.درباره عدالت اجتماعي شكل مي هاي ويتصور
كه مذهب اقتصادي اسالم دو بخش ثابت و متغير  كرده استتصريح  صدرشهيد . 3
 منطقة الفراغ. بخش ثابت به وسيله شريعت پر شده است و بخش متغير كه آن را دارد
  .)402-400صهمان، ( شودنامد، به وسيله ولي امر و در پرتو اصول ثابت پر مي مي

؛ در حالي داردمفهوم اين كالم آن است كه مذهب اقتصادي اسالم قواعد ثابت و متغير 
بلكه تطبيق  ؛كند قواعد نيستط زمان تغيير مييتواند متغير باشد. آنچه به شراكه قاعده نمي

تغيير  ؛ امااين قواعد است. به عبارت ديگر تغيير در احكام و روابط اقتصادي متصور است
نظريه  صدرشهيد  علتر نيست. به همين اعد روش تنظيم حيات اقتصادي متصودر قو

يك از قواعدي كه به  كند؛ نه قواعد كلي و هيچرا در حيطه احكام مطرح مي منطقة الفراغ
كند قاعده متغير نيست. بسياري از اقتصاددانان اسالمي نيز عنوان قاعده مذهبي استخراج مي

(براي نمونه ر.ك به: شوقي  اندب را به اصول و مباني ثابت تعريف كردهمذه ويپس از 
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/ 47-46صق، 1424/ نجار، 27صق، 1416صالح، ابراهيم / 43-30صم، 1997الفنجري، 
  .)33-31، ص1جق، 1406/ جنيدل، 18-15ص ق،1413 و عسال، فتحي احمد

مذهب اقتصادي اسالم را زيربناي فقه اقتصادي دانسته و اصول مذهب  صدرشهيد . 4
باره اين اشكال وارد است كه  كنند. در اين را به روش خاصي از احكام فقهي استنباط مي

انصاف يا اعتدال شود. به عبارت ديگر  مانندچرا نبايد اصول مذهب شامل اصول اخالقي 
 هاي روش حل مشكل هدهند ا استنباط كرد كه نشانتوان از احكام اخالقي اصولي ر آيا نمي

ده كراز اين نكته غفلت  صدررسد شهيد  اقتصادي از ديدگاه اسالم باشند؟ به نظر مي
بشر اگر بيش از فقه نباشد كمتر از آن نيست. بر  هاي است كه نقش اخالق در حل مشكل

ي و اخالقي اقتصادي اين اساس بايد گفت كه مذهب اقتصادي اسالمي زيربناي احكام فقه
از  ،توان به تعدادي از اصول دست يافت گونه كه از احكام فقهي مي اسالم است و همان

ساز  عناصري كه زمينه صدرالبته شهيد  ؛توان به اين اصول رسيد احكام اخالقي نيز مي
و احساسات و عواطفي كه  باورهامفاهيم برآمده از آن   باورها ـمذهب اقتصادي هستند را 

صدر، ( شمارد برمي ـ گفته است پيشاسالم در صدد برانگيختن آنها در جهت مفاهيم 
مذهب اقتصادي  هاي بودن غايت در جايي ديگر به صفت اخالقي .)310-309ص ق،1408

با اين وجود درباره نقش احكام اخالقي به عنوان  .)305(همان، ص كند اسالم تصريح مي
 كند. ول مذهب اقتصادي اشاره اي نميروبناي اص

  پس از شهيد صدر هاينظر
را  وي از مذهب اقتصادي برخي از اقتصاددانان مسلمان تعريف صدرپس از شهيد 

و برخي  )19-11ق، ص1426/ صالح عوده، 40-25ق، ص1424(مهلهل،  اند پذيرفته
  پردازيم: آنها مي و بررسي نقد بهاند كه  ديگري ارائه كرده هاي تعريف

گويد:  يك مذهب تعريف كرده مي هاقتصاد اسالمي را به منزل محمد عبداهللا العربي
كنيم تا  و سنت استخراج مي كريم اصول عامي است كه از قرآن هاقتصاد اسالمي مجموع«

به نقل از جنيدل، (» اقتصاد را به حسب شرايط هر عصري بر اساس اين اصول عام بنا كنيم
  .)30ص ،1ج، ق1406

  گويد:  در تعريف مذهب اقتصادي اسالمي مي محمد شوقي الفنجري
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و سـنت گرفتـه    كـريم  اصول اقتصادي اسالمي است كه از صريح نصوص قـرآن  همجموع
  هي محض هستند و چهار ويژگي دارند:شود. اين اصول، اصول اال مي
 در هيچ حالي مجادله و اختالف درباره آنها جايز نيست. ؛ بنابراينمنزه از خطا هستند. 1

 گونه تغيير و تبديل در آنها جايز نيست. اي كه هيچ گونه به ؛ثابت هستند

اي  اي كه هر جامعه اسالمي با هر درجه به گونه ؛براي هر زمان و مكاني صالحيت دارند. 2
 شود. لتزم مياز تحول اقتصادي و با هر شكلي از توليد به اين اصول م. 3

شـوقي  ( هسـتند اساسي جامعـه   هاي تعداد اين اصول كم و عام هستند و درباره حاجت. 4
  .)39و  34ص، صم1997الفنجري، 

  بهاين تعريف  و است العربيشرح و تفصيل تعريف  الفنجريشوقي ظاهر تعريف در 
سري،  به: (ر.ك بسياري از اقتصاددانان مسلمان به ويژه اهل تسنن پذيرفته شده است وسيله
-15ص ق،1413فتحي احمد و عسال،  /31ص ق،1416ابراهيم صالح،  /23، صق1411

شوقي و  عربيالو تعريف  صدربين تعريف شهيد  .)47-46، صق1424نجار،  /18
  هاي زير وجود دارد: تفاوت الفنجري

در  ؛انـد  شـده مقيـد  اصول مذهبي به ارتباط با عدالت اجتماعي  صدردر تعريف شهيد . 1
 چنين قيدي وجود ندارد.  الفنجريشوقي و  عربيالصورتي كه در تعريف 

در صورتي كه در  ؛اند اصول مذهبي به ثابت و متغير تقسيم شده صدردر تعريف شهيد . 2
 وجود ندارد.  تقسيمي چنين الفنجريشوقي و  عربيالتعريف 

در حـالي كـه    ؛اين اصول زيربناي احكام فقهي اقتصادي هسـتند  صدراز ديدگاه شهيد . 3
 . داردبه اين نكته اشاره ن الفنجريشوقي و  عربيالتعريف 

 پذيرد درباره مذهب را مي فنجريشوقي اليف نيز اصل تعر عبدالحميد محمود البعلي
و سنت  ها هاصول و احكامي كه از آي تماممذهب را شامل  ؛ اما)23-22، صق1421بعلي، (

  .)24همان، ص ( داندشود مي استفاده مي

  تعريف مختار
رسد احكام فقهي ثابت يا متغير داخل در فقه اقتصادي هستند و نبايد در عرض به نظر مي

از اين جهت با اين اشكال  بعليقرار داده شوند و تعريف  هستندزيربنا  هاصولي كه به منزل
از مذهب  صدراين در نقد تعريف شهيد  است. بر اساس مطالبي كه پيش از رو روبه

اصول  نيزتقييد اين اصول به عدالت اجتماعي درست نيست و  ،اقتصادي اسالم بيان شد
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موافقيم.  الفنجريشوقي و  بعليبا  ويژگيدو  در اين ؛ بنابراينتواند متغير باشد مذهبي نمي
قواعدي كه زيربناي احكام الزامي فقهي هستند را جزو  فقط صدرافزون بر اين شهيد 

 هر دو،رسد بايد احكام فقهي و اخالقي ثابت  در حالي كه به نظر مي ؛داند اصول مذهب مي
  كنيم: از اين رو مذهب اقتصادي را چنين تعريف مي ؛منبع كشف قواعد مذهبي باشند

و  هـا  ايـت ور ها، هه از منابع (آيمذهب اقتصادي اسالم عبارت است از قواعد كلي و ثابتي ك
زيربناي فقه و اخالق اقتصادي اسالمي بوده و براي تنظيم روابـط   شوند و عقل) استنباط مي

يـابي بـه    و دسـت  هـا  رفع مشـكل جهت توزيع و مصرف در  ،اقتصادي در سه حوزه توليد
  .اند اقتصادي وضع شده هاي هدف

  روش كشف مذهب اقتصادي اسالم
ل مذهب اقتصادي بحث ن كسي است كه درباره روش كشف اصوينخست صدرشهيد 

اين روش كمتر مورد نقد و  ويپس از  .دكرني را ارائه كرده و روش معيمفصل و عميقي 
باره نگاشته شده اندك است. در اين  ي كه در اينهاي هبررسي اقتصاددانان قرار گرفته و مقال

باره  نقد آن نظر مختار را در اين سپس با ؛دهيم را شرح مي صدرتحقيق ابتدا نظر شهيد 
  ارائه خواهيم كرد.

  روش كشف مذهب اقتصادي درباره شهيد صدر هنظري
به تفصيل و با ذكر » عملية اكتشاف المذهب«تحت عنوان  اقتصادناخود را در كتاب  هنظري وي

امور توان در  را مي وي هنظري .)407–357، صق1408(صدر، كند  مثال و شواهد بيان مي
  زير خالصه كرد:

  بين مذهب، قانون مدني و نظام مالي هرابط. 1
حيات  هاي اساسي براي حل مشكل هاي هاي از نظري مجموعه«مذهب  وياز ديدگاه  

مالي بين افراد و حقوق  هقانوني است كه جزييات رابط«است و قانون مدني » اقتصادي
كه گاه از آن به مالي عمومي ياد كرده  يزن ند. نظام ماليك را تنظيم مي» شخصي و عيني آنها

 ،(همان كند را بيان مي» مالي دولت با مردم هل مالي دولت و رابطئجزييات مسا«است 
 .)375-373و  369–365صص
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پيداست كه مذهب اقتصادي با قانون مدني و نظام مالي متفاوت است.  ها از اين تعريف
 ام مالي بردر حالي كه قانون مدني و نظ ؛اساسي و كلي است هاي همذهب مشتمل بر نظري

ين ه اتنگاتنگي وجود دارد. ب هاست. با اين وجود بين اين امور رابط مشتمل قوانين جزيي
ترتيب كه مذهب زيربناي قانون مدني و نظام مالي است و عامل مهمي در تعيين 

اجعه به توان با مر گيري كلي قوانين است. اين رابطه به حدي وثيق است كه مي جهت
  را كشف كرد.  مذهب اقتصادي زيربناي آن ،قوانين كشور

  عمليات كشف و تكوين. 2
 در اسالم واضع زيربنا (اصول مذهب) و روبنا (قوانين مدني و مالي) خداوند متعال

آنها را زيربناي  متعال محقق اسالمي كشف اصولي است كه خداوند هاست و وظيف
است و بشر خود بشري واضع زيربنا و روبنا  هاي اما در مكتب ؛تشريع خود قرار داده است

سپس به وضع قوانين بر اساس آنها  است؛ دهكرها را وضع به صورت طبيعي اول زيربنا
  .)372-369همان، ص( پردازد مي

خواهد درباره مذهب اقتصادي اسالمي  از اين رو در عمليات تحقيق بين محققي كه مي
خواهند مذهب  كنند و مي مذهب اقتصادي تحقيق مي هن كه دربارامحقق ديگرتحقيق كند و 

  اقتصادي بشري را تأسيس كنند، فرقي اساسي وجود دارد:
به ها پيش  است كه قرن رو روبهمحقق اسالمي با اصول و قوانين اقتصادي منجزي 

ظف است با ؤاست. محقق اسالمي م شدهتشريع و به مردم ابالغ  خداوند متعال وسيله 
طويل زماني از آن زمان تا كنون و  هزدودن غبار تاريخ از اين قوانين و غلبه بر فاصل

سازي آن از  ي كه در مقام تطبيق و اجراي اين قوانين رخ داده و پاكهاي تشخيص اشتباه
 ده تا به قوانيني كه خداوند متعالكرهاي غيراسالمي، راه سختي را طي  فرهنگ هايتأثير

فته و به كشف مذهب اقتصادي اسالم از اين قوانين نايل شود. اين در تشريع كرده دست يا
 ،خواهد ابداع كند داري يا سوسياليستي را مي كه مذهب سرمايه وري هحالي است كه انديش

مستقيم به  ؛ بنابراينبيند شده و منجزي نمي خود را در برابر چنين قوانين از پيش وضع
  د.شو اس آن قوانين وضع ميپردازد و بر اس تكوين اصول مذهب مي
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  هاي كشف اصول مذهب راه. 3
  دو راه براي كشف اصول مذهب متصور است: صدرشهيد از ديدگاه 
  *؛نصوص راهاز . 1

 .احكام (روبنا) راهاز . 2

؛ رو بناي مذهب اقتصادي هستند هبا توجه به اينكه قانون مدني و نظام مالي به منزل
هر حكم به عنوان  اين احكام و نگاه مجموعي به آنها و لحاظتوان با تركيب  مي بنابراين

عام مذهبي كه زيربناي اين احكام و قوانين است  همرتبط منسجم به قاعد جزيي از يك كل
منع سود سرمايه در عقد  ،مثال ؛ به طورتواند اين مجموعه را توجيه كند، دست يافت و مي

يد در عقد اجاره و منع مستأجر از تملك ابزار تول هقرض و حليت درآمد حاصل از اجار
بعد از احراز صحت شرعي آنها  مانند اينكند و احكامي  طبيعي كه أجير حيازت مي هماد

 هاي از احكام مترابط مورد بررسي قرار گيرند تا بتوان از آنها قاعد بايد به صورت مجموعه
داري  اليسم و سرمايهسوسي هاي ديگر مانند اسالمي توزيع ثروت را استخراج كرد و با مكتب

 .)376همان، ص( دكرمقايسه 

از  ويمقصود  نيز در عمليات كشف مذهب از احكام نقش دارند. ها مومفه وي باوربه 
اجتماعي يا تشريعي را تفسير  ،تكويني ييا تصور اسالمي است كه واقعيت باورمفهوم هر 

تفسير مفهوم  )126  (نساء: به ارتباط عالم وجود با خداوند متعال ، باورمثالبه طور  ؛كند مي
اي برسد كه در  از اينكه به مرحله پيشبشري  هبه اينكه جامع باوراسالمي از عالم وجود است و 
تفسير  )19/ يونس: 213(بقره:  كند فطرت و غريزه عبور مي هآن عقل حاكم باشد از مرحل
به اينكه ملكيت حق ذاتي نيست؛ بلكه استخالف و  باوراست و  مفهوم جامعه از ديدگاه اسالم
ملكيت مال است. مال در مفهوم اسالمي  هاي از تصور اسالمي دربار جانشيني است، تفسير ويژه

كند و  افراد را جانشين خود در اين اموال مي متعال است و خداوند وند متعالآن مال خدا
 د.نك ذاري به ملكيت تعبير ميگ از اين استخالف در تشريع و قانون

ذهنيت اسالمي ما را براي فهم صحيح نصوص شرعي و غلبه بر  ها، مواين مفه
مفهوم ملكيت خصوصي  ،مثال؛ به طور كند وجود دارد، آماده مي راهكه در اين  هايي مشكل

                                              
 كشـف كـرد   راه نـص از  تـوان  ياسـالم را مـ   يجوانب مذهب اقتصاد فقط معدودي ازكه  وي باور دارد. *

 ).371(همان، ص
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را جانشين خود در مال و ثروت در  افراد از ديدگاه اسالم اين است كه خداوند متعال
اين  هاي تا فرد بتواند استلزام استطبيعت قرار داده و تشريع ملكيت خصوصي روشي 

داري از آن و  ند از افزايش مال و نگههست عبارت ها جانشيني را محقق سازد. اين استلزام
اي فهم ذهني را بر هزمين امصلحت انسان. ملكيت خصوصي به اين معن راهخرج آن در 

 سازد ند، آماده ميكن نصوصي كه مالكيت خصوصي را به مالك مصالح اجتماعي محدود مي
  .)380-376همان، ص(

  هاي ذاتي مجتهد در آن اجتهاد و خطر دخالت ويژگي. 4
   :نويسد اجتهاد مي راهروش كشف مذهب از  هسپس دربار صدرشهيد 

شـود.   كشـف مـي   هـا  مواحكام و مفهـ بر اساس آنچه بيان شد مذهب اقتصادي در اسالم از 
آيد. دست ميه دو دارند، ب ي كه داللت بر اينهاي تيو روا ها هآي راهنيز از  ها مواحكام و مفه

ما آن است كه نصـوص قـرآن كـريم و سـنت را بـه هـدف        هرسد كه وظيف ابتدا به نظر مي
كشف  يم؛ اماكناين اصول را كشف سرانجام استنباط اصول مذهب اقتصادي تجميع كرده و 

دست آيد و ه و احكام بايد از نصوص ب ها موزيرا مفه ؛اصول مذهب يك فهم بسيط نيست
بلكه در بيشتر نصـوص مضـمون پنهـان     ؛صريح و واضح نيست اغلبنصوص مضمونشان 

فهم نـص و كشـف اصـل     ؛ بنابراينو غيرمرتبط به هم است هاي گوناگون نواست يا مضم
رو،  از ايـن  ؛اي اسـت  نيازمند اجتهاد پيچيده باشد مينصوص مذهبي كه زيربناي تعدادي از 

كـه در راه   هـايي مذهب اقتصادي اسالم از حقيقتي پـرده بـرداريم و خطر   هالزم است دربار
اما حقيقت آن است كه صـورتي كـه از مـذهب     ؛كشف مذهب وجود دارد را گوشزد كنيم

ترتيب و تنسيق  ،آوري جمع ،اجتهاد خاصي در فهم نصوص هكنيم، نتيج اقتصادي ترسيم مي
، ممكـن اسـت صـورتي كـه از مـذهب حاصـل       باشد ميآنهاست و چون اجتهاد خطاپذير 

اسالمي  وران هاز اين رو انديش ؛همان صورت واقعي مذهب نباشدبه صورت كامل شود  مي
ي را از مـذهب  گوناگونهاي  كه دارند، صورت گوناگوني هايممكن است بر اساس اجتهاد

هـاي اسـالمي مـذهب اقتصـادي معتبـر       ها به عنوان صـورت  اين صورت تمام نند.كترسيم 
اجتهـادي كـه اسـالم آن را مجـاز شـمرده و قواعـد و        راهشوند؛ زيرا همگي از  شمرده مي

اما خطري كه روش كشف مـذهب بـا   ؛ اند دست آمدهه ب ،هاي آن را وضع كرده است روش
ند از اين خطرها بر حذر باشـد آن اسـت   توا رو است و مجتهد بايد تا جايي كه مي هآن روب

دنبال داللت نـص باشـد چيـزي را از    ه كه در خالل اكتشاف و فهم نصوص به جاي آنكه ب
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توجيـه  الـف)  ند از: هسـت  اين خطر نيز عبارت هاي سرچشمهخود به نص تحميل كند. اهم 
 ؛ ج)انــدراج نــص در چــارچوب فكــري غيراســالمي ؛ ب)نــص هواقــع فاســد بــه وســيل

  .نص برابرداشتن موضع پيشين در د)  ؛آن هاي ختن نص از ظروف و شرطمجردسا
-402همان، ص(دهد.  ها را توضيح مي هر يك از اين سرچشمه صدرسپس شهيد  
404.(  

هـاي متعـددي بـه     گيرد كه مذهب اقتصادي اسالم صـورت  پس از آن شهيد صدر نتيجه مي
كه مسـتند بـه روش   تا زماني ها  اين صورت تمامدارد. تعدد اجتهادهاي مجتهدان گوناگون 

مـا   هاز ايـن رو ذخيـر   ؛هاي شرعي و اسالمي هستند اجتهاد معتبر و صحيحي است صورت
آيـد كـه در هـر زمـان و مكـاني      مـي پديد اقتصاد اسالمي افزايش يافته و اين امكان  بارهدر

را از ايـن  عـالي اسـالمي    هاي حيات و تحقق هدف هاي ترين عناصر براي حل مشكل قوي
 كنـد؛ خـود را اعمـال    نظرتواند با آزادي  ها انتخاب كنيم. در اين انتخاب محقق مي صورت

 اسـت و آزادي كامـل نيسـت    گونـاگون  هـاي البته اين آزادي انتخاب در چارچوب اجتهاد
  ).416-415همان، ص(

) اش اجراي مذهب است (ولي امر شود كه فردي كه وظيفه از اين كالم چنين استفاده مي
ترسيم شده است،  هامجتهد همذهب كه به وسيل گوناگون هاي تتواند از ميان صور مي

اسالمي انتخاب  هاي يابي به هدف اقتصادي و دست هاي بهترين عناصر را براي حل مشكل
خود و ديگران بزند. با اين كالم  هايتواند دست به اين انتخاب بين اجتهاد حتي مي ؛كند
د. در مقام استنباط هر مجتهدي استنباط كن بين مقام استنباط و اجراي مذهب تفكيك مي وي

 هايتواند دست به انتخاب بين اجتهاد امر مي در مقام اجرا ولي اماخود را از مذهب دارد؛ 
 هايهاي زمان و مكان از اجتهاد مدترين عناصر را با توجه به ويژگياگوناگون بزند و كار

خودش امكان خطا  هايحتي اجتهاد هااين اجتهاد تمام؛ زيرا از سويي در ندبرگزيگوناگون 
توان يقين پيدا كرد كه با مذهب اقتصادي موجود در لوح محفوظ تطابق  وجود دارد و نمي

هاي  آنها صورت تمامهستند  مستند دارد. از سوي ديگر چون همه به روش اجتهادي معتبر
  يم.كناجرا انتخاب  هترين صورت را در مرحلاكه كاركند  اسالمي هستند و عقل اقتضا مي

حتي در مقام اكتشاف و استنباط مذهب  گويد كه سپس يك قدم جلوتر رفته و مي وي
زيرا در  ؛در شريعت هستيمهاي گوناگون اقتصادي نيز ناچار به انتخاب از ميان اجتهاد

كه كامل و شامل و  صورتياسالمي و قواعد مذهبي اقتصادي به  هبرخي موارد كشف نظري
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در صورت جواز انتخاب  فقطتشريعي و فروعات فقهي باشد  هاي منسجم با روبنا و تفصيل
مدعاي خود  بر سپس) 419-418همان، ص( ؛پذير است امكان هاي گوناگوناز ميان اجتهاد

  كند:  چنين استدالل مي
فقهيه وجود دارد كمتر از پنج در صد آن قطعي اسـت.   هاي بااز مجموع احكامي كه در كت

شـود و در غيـر    مـي  گرفتـه سبب آن نيز روشن است؛ زيرا احكام شرعي از كتاب و سـنت  
متواتر و يقيني از خبـر واحـد كـه يكـي از      هاي از روايت كميو تعداد  كريم قرآن هاي هآي

 يوثاقت و امانـت و  ،ه در راويكنيم. هر اندازه ك استفاده مي ،ن آن را نقل كرده استامحدث
داري  توانيم به صحت روايت يقين كنيم؛ زيرا از سويي مـا امانـت   يم باز هم نميكننيز دقت 
هـاي تـاريخي آن را    نقـل  راهبلكـه از   ؛كنـيم  كنندگان را به صورت مباشر احراز نمي روايت

شده را به  حريفكند و نص ت كنيم. از سوي ديگر حتي راوي امين نيز گاه خطا مي احراز مي
اي از  در مـواردي كـه نـص شـرعي بعـد از آنكـه در بـين عـده        به ويـژه  ند. ك ما منتقل مي

شود تا به ما برسد، احتمـال   د و از يك راوي به راوي ديگر منتقل ميشو كنندگان مي روايت
  شود.  خطا و عدم صحت نصي كه به ما رسيده است بيشتر مي

، احراز كنيم، باز معصومامامان و  6اكرم پيامبرحتي اگر صحت نص و صدور آن را از 
طي كه يتوانيم فضا و شرا و نمي ايم كردهدرك  ،كنيم هم آن را در ظرفي كه در آن زندگي مي

در آن نص صادر شده و ممكن است در فهم نص دخيل باشـد را درك كنـيم. در تعـارض    
قـديم يكـي بـر    ممكن است در جمع بين نصوص و ت نيز يك نص با نصوص ديگر شرعي
مقـدم كنـيم. گـاهي يـك نـص       ،مقدم نيسـت  در حقيقتديگري اشتباه كنيم و نصي را كه 

بر اساس نـص اول حكـم    ؛ بنابرايناستو آن استثناء به ما نرسيده  داردص و استثناء مخص
  در حالي كه از استثناء و تخصيص آن غافل هستيم. ؛كنيم مي
 هـم است و نتيجه آن هـر قـدر    رو روبههايي  ا شكاي است كه ب براين اجتهاد كار پيچيدهبنا

البته ايـن بـه معنـاي عـدم      كند؛تواند به آن يقين  نزد مجتهد راجح باشد باز هم مجتهد نمي
، اجتهاد را تجويز كـرده و در ضـمن   ها رغم اين احتمالبه زيرا اسالم  ؛اعتبار اجتهاد نيست

ت مجتهد بر ظـنّ خـود اعتمـاد    شود، حدي كه جايز اس قواعدي كه در اصول فقه بحث مي
ده است و اگر مجتهد در ايـن حـدود بـه ظـن خـود اعتمـاد كنـد، چـه در         كرن د را معيكن

   .تشخيصش خطا كرده باشد چه درست تشخيص داده باشد، گناهي مرتكب نشده است
رسد كه تعدادي از فتاواي هر مجتهدي خطـا و مخـالف بـا     بر اين اساس منطقي به نظر مي

شريعت واقعي باشد و احكام واقعي شريعت بين اين مجتهد و آن مجتهد توزيع شده باشد؛ 
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اي كه يك مجتهد در يك فتوا درست تشخيص داده و در فتواي ديگري خطا كـرده   به گونه
  باشد و فتاواي مجتهد ديگر به عكس باشد.

احكـامي كـه بـا     هخواهيم از مجموعـ  مي ،احكام ترسيم شد بارهاجتهاد در وضعيتي كه از با
؛ اسالم در مذهب اقتصادي اسالم دست يابيم هاي هدست آمده است به نظريه اجتهاد ظني ب

احكامي كه يك مجتهد از نصوص  هكه آيا لزوماً بايد مجموع شو پرسش مطرح ميپس اين 
پاسخ منفي است؛ زيرا  ؟كندسجمي را منعكس اسالمي اجتهاد كرده است مذهب كامل و من

احتمال خطا در اجتهاد وجود دارد و ممكن است مجتهد حكمي را كه در شـريعت واقعـي   
وارد شريعت كرده باشد يا به حكمي كه در شريعت وجود دارد دست نيافتـه   ،وجود ندارد

تـوان از ايـن   يافتـه منسـجم نباشـد و ن    احكامي را كه به آن دسـت  هدر نتيجه مجموع ؛باشد
  مجموعه به مذهب اقتصادي منسجمي دست يافت.

آن را آورده اسـت   6اكرم پيامبربين شريعت واقعي اسالم كه  بر اين اساس شهيد صدر
 بـاور دارد كـه  گـذارد و   فرق مـي  ،دست آمدهه نصوص با اجتهاد ب راهو بين شريعتي كه از 

شـريعت   ؛ امـا و منسـجم اسـت   شريعت واقعي اسالم مبتني بر اصول مذهبي شامل و كامل
  باشد.ناست مبتني بر اصول مذهبي سازگار  ممكنمجتهد  همستنبط به وسيل

شود و آن مشكل وجود  رو مي هاز اين رو مجتهد در عمليات اكتشاف مذهب با مشكلي روب
در مقـام اسـتنباط مـذهب     هـايش در مقام استنباط احكام و اجتهاد هايشتناقض بين اجتهاد

  ).421-419همان، ص(مستنبط است.  اقتصادي از آن احكام
  : نويسد بيشتري داده و مي هاي باره توضيح در اين صدرشهيد 

  :داردرو است يكي از دو تفسير زير را  همجتهدي كه با اين تناقض روب
؛ ح نبـوده صـحي  ،برخي نصوصي كه از آنها در كشف احكام ناسـازگار اسـتفاده كـرده    .1

 سازگار نيست غلط و اشتباه است. ياحكام مستنبط و هحكمي كه با بقي بنابراين

كند سطحي است و سرّ وحدت احكـام را   احكام احساس مي هتناقضي كه بين مجموع .2
 درست نفهميده است.

تواند به اين نتيجه برسد كه حكمـي را كـه از    نمي يكه احتمال دوم وجود دارد و تا زماني
ـ نصوص در  غلـط اسـت. بـر ايـن اسـاس چنـين        ،دسـت آورده ه دسترس خود با اجتهاد ب

خود را  هايمجتهدي براي كشف مذهب راهي جز اين ندارد كه احكام ناسازگار در اجتهاد
  .كندديگر را جايگزين  هايمجتهد هايبردارد و به جاي آن احكام سازگار در اجتهاد

 هايعناصـر ناسـازگار از اجتهـاد مجتهـد    در اين صورت اين مجموعه از احكام كـه در آن  
ديگر گرفته شده، ممكن است همان شريعت واقعي اسـالمي باشـد و احتمـال اينكـه ايـن      
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سـازگار   هشريعت اسالم مطابق باشد از احتمال مطابقـت هـر مجموعـ    حقيقتمجموعه با 
 شريعت اسالم كمتر نيست. استناد به اين مجموعه براي كشـف  حقيقتديگري از احكام با 

ـ   تمامزيرا  ؛مذهب مجوز شرعي نيز دارد دسـت آمـده   ه احكام آن به روش اجتهاد معتبـر ب
  ).423-421همان، ص(است

طور  راه كشف مذهب اقتصادي اسالم به صدررسد شهيد  ين ترتيب به نظر ميه اب
مجتهد استنباط شده است را  هاحكامي كه به وسيل هشامل و منسجم از مجموع ،كامل

ه و با فرض انسداد باب چنين راهي، راه انتخاب عناصر سازگار را از ميان دانست مسدود مي
 ند.ك ديگر پيشنهاد مي هاياجتهاد مجتهد

  . خلط بين نصوص تشريعي نظري و تطبيقي5
فرق بين نصوص تشريعي نظري و تطبيقي را تبيين كرده  ،در پايان اين بحث صدرشهيد 

كند و اين نكته را تذكر  ف مذهب را بيان ميو كيفيت استفاده از نصوص تطبيقي براي كش
نظر  هخالص دو نوع نص را در عمليات كشف مذهب با هم خلط كرد. دهد كه نبايد اين مي
ت در زندگي اجتماعي وارد شد و ه مذهب اقتصادي اسالم در عصر نبواين است ك وي

اسالمي در آن  هاين مذهب را بر روابط اقتصادي موجود بين افراد جامع 6اكرمپيامبر 
رو هستيم. نصوص  هزمان تطبيق كردند. بر اين اساس ما با دو گونه نص تشريعي روب

اند و  مكان و زمان صادر شده هاي هاي ظرف تشريعي نظري كه بدون توجه به ويژگي
و مقيد  6اكرم زمان پيامبر هنصوص تشريعي تطبيقي كه در مقام تطبيق مذهب بر جامع

صادر شده است. براي كشف مذهب اقتصادي از هر دو نوع نص هاي آن عصر  به ويژگي
تصوير مذهب از نصوص تشريعي  هنصوص تشريعي نظري در ارائ ؛ اماتوان استفاده كرد مي

ني از جامعه و زيرا نصوص تطبيقي نصوص تشريعي در ظرف معي ؛ندهست تطبيقي تواناتر
جامعه است و مضمون تشريعي  هاي آن ويژگي ديگرهاي زماني و مكاني و  مقيد به ويژگي

نصوص نظري چنين  ؛ امازمان و مكان در آن پنهان است هاي خالص و غيرمقيد به ظرف
نيست. براي استفاده از نصوص تشريعي تطبيقي براي كشف مذهب اقتصادي اسالم بايد 

شان جدا كرد تا به مضمون تشريعي نظري و غيرتاريخي آنها دست  آنها را از ظرف تاريخي
  ت. ياف
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شود و نصوص تشريعي  هم خلط مي دو نوع نص با دهد كه گاه اين تذكر مي وي
نصوص تشريعي نظري تلقي شده و بدون  ماننداست  مقيد تطبيقي كه به ظرف تاريخي

 باعثشود و اين  توجه به ظرف تاريخي اين نصوص از آنها براي كشف مذهب استفاده مي
هاي  باره مثال در اين وي. شود اسالمي مي مذهب اقتصادي ههاي نادرست دربار برداشت

  زند كه نيازي به ذكر آنها در اين مقام نيست. متعددي مي

  شهيد صدر هنقد نظري
عميق و  ،كامل هروش كشف اصول مذهب اقتصادي اسالم نظري بارهدر صدرشهيد  هنظري

رسد با  است و به نظر مي شانبر منابع اسالمي و نبوغ وياي است و نشانگر تسلط  سنجيده
ن بعدي گشوده اي راه را براي محققفراواناين روش به ميزان  هاي توضيح بسياري از مشكل

شهيد  هرسد و متأسفانه نظري نقد به تكامل مي هعلمي در بوت هاست. با اين وجود هر نظري
ب درباره روش كشف مذهب كمتر مورد نقد قرار گرفته است. در ادامه به ترتي صدر
  م:ينك ي را بيان ميهاي همالحظ ،نقل شد ويي كه از هاي هنكت

  احكام اخالقي به عنوان روبناي اصول مذهب . 1
بيان شد اين بود كه اصول مذهب زيربناي  نيز كه در گذشته وييكي از نقدهاي وارد بر 

كشف توان احكام اخالقي را نيز به عنوان روبنا براي  رو مي از اين ؛فقه و اخالق است
تواند يكي از اصول مذهب  اصل انصاف مي ،مثالشمرد؛ به طور برخي اصول مذهبي 

اصل اعتدال در استفاده از  يا اقتصادي باشد كه زيربناي احكام اخالق اجتماعي اسالم است
  شمرده شود.تواند زيربناي احكام اخالقي در استفاده از اين امور  اموال و طبيعت مي

 ها موضوع اخالق را صفت ،نلمااع از بسياري مانند صدرد ممكن است گفته شود شهي
شود و اصولي را  داند و فقه شامل احكام الزامي و غيرالزامي نيز مي و موضوع فقه را افعال مي

اما اين دفاع ؛ توان استنباط كرد كه از اخالق قابل استخراج است از بخش غيرالزامي فقه مي
و  شمرده است منطقة الفراغرالزامي فقه را جزو بخش غي صدرزيرا شهيد  ؛درست نيست

توان اين بخش را به عنوان روبنا براي اصول مذهب مطرح كرد. شاهد آن اينكه شهيد  نمي
 اند.  دهكربه احكام استحبابي به عنوان روبنا استناد ن اقتصادنادر هيچ جاي كتاب  صدر
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  كشف مذهب از طريق مباني بينشي. 2
نصوصي كه بر  راهاز  الف)هاي كشف اصول مذهب را دو راه ذكر كردند:  راه صدرشهيد 

نصوص تشريعي كه بيانگر احكام مدني و مالي  راهاز  . ب)اصل مذهبي تصريح دارند
اجتماعي يا  ،را كه مشتمل بر تفسير اسالم از واقعيت تكويني ها مومفه و (روبنا) هستند

 كام روبنا دانستند.سازي براي فهم درست اح تشريعي است، زمينه

اين در حالي است كه  ؛استهمان مباني بينشي  ها مومفهاز  وي ظاهر مقصودبه 
شناسانه،  شناسانه، جهان نصوص بينشي اسالم كه مشتمل بر نصوص خداشناسانه، انسان

 ؛ساز فهم درست نصوص تشريعي نيست زمينه فقطشناسانه است،  ارزش و شناسانه جامعه
زيرا  ؛توانند منبع خوبي براي كشف اصول مذهب باشند بلكه اين نصوص خود مي

گونه كه اصول مذهب زيربناي احكام مدني و مالي و اخالقي هستند، اصول  همان
» إنّي«گونه كه با استدالل  از اين رو همان ؛ندهست شناسانه نيز زيربناي اصول مذهب هستي

توان با استدالل  زيربنا را كشف كرد، همچنين مي توان از احكام روبنا اصول مذهبي مي
  شناسانه بر اصول مذهبي استدالل كرد.  از اصول هستي» لمي«

مالك همه چيز است و  متعال شناسانه كه خداوند براي نمونه از اين اصول هستي
هي در اموال و منابع است و اموال در دست انسان امانت اال يانسان خليفه و جانشين و

توان با برهان عقلي لمي اين اصل مذهبي را استنتاج كرد كه مالكيت خصوصي در  مي است،
است كه خداوند محدود و به حدودي  بوده متعال اسالم در طول مالكيت خداوند

  تعيين كرده است. متعال
توان اصل مذهبي آزادي اقتصادي در چارچوب شريعت را  مي نيز از اصول بينشي زير

  استنتاج كرد:
مالك همه چيز و از جمله وجود انسان و تمام اموال و شئونات متعلـق   متعال خداوند .1

همه  بوده ودر زمين  متعال خداوند هست. اين مالكيت تكويني است. انسان خليفي ابه و
  هي است.امانت اال يچيز در دست و

  .است متعال به مقام رفيع عبوديت خداوند ييابي و هدف از آفرينش انسان تكامل و دست .2
  خروي راه سعادت را دريابد و به وحي نياز است.بعدهاي مجرد و اتواند  عقل نمي .3
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دار و  امانت فقطست و انسان ا وند متعالبر اين اساس چون مالك همه چيز خدا
چون  اطاعت كند و فرمودهامر  يو هر كه و وند متعالست بايد از خداوي ا هخليف

اين  جهتبايد در  ،را به هدف رسيدن به مقام عبوديت آفريده است يو متعال خداوند
هدف حركت كند و هرچه كه براي رسيدن به اين هدف الزم و خوب است انجام داده و از 
هر آنچه بد است دوري كند تا به سعادت دنيا و آخرت (مقام عبوديت) دست يابد. چون 

 هاين راه در قالب شريعت اسالم به وسيل ،عادت كافي نيستبراي تشخيص راه س يعقل و
  ند.هست بنابراين مردم در چارچوب شريعت آزاد ؛وحي بيان شده است

  مذهب گوناگونهاي  اجتهاد و صورت. 3
در  ؛ امامذهب اقتصادي اسالم در مقام ثبوت مذهب واحدي است صدرشهيد  باوربه 

مقام استنباط اين اصول از احكام اخالقي و فقهي ناچاريم دو بار به صورت طولي از روش 
  اجتهاد استفاده كنيم:

  ؛اجتهاد در استنباط احكام از منابع (اجتهاد درجه اول) الف)
  .اجتهاد در استنباط اصول از احكام (اجتهاد درجه دوم) ب)

در بيش  هابه اين نتيجه رسيد كه مجتهدبتدا ادر اجتهاد  هايها و خطر با بيان ويژگي وي
مذهب اقتصادي مستنبط از  علتدرصد احكام با هم اختالف دارند و به همين  95از 

  ).417همان، ص( احكام نيز متعدد است
به عنوان  اقتصادنادر كتاب  صدراين در حالي است كه بيشتر اصولي را كه شهيد 

؛ مورد وفاق است و اختالفي در آن نيست يافته،قتصادي اسالم به آن دست اصول مذهب ا
مالكيت مختلط، آزادي در كادر محدود، اين اصل كه كار مفيد  ماننداصولي  ،مثالبه طور 

هاي طبيعي است، اصل ثبات  حق در ثروت پديدآمدنمالكيت يا  سرچشمهاقتصادي 
درجه اول با ر اجتهاد اگر بپذيريم كه فقيهان در نود و پنج درصد احكام د ؛ بنابراينمالكيت

در اجتهاد دوم در بيشتر اصول مذهب اتفاق وجود دارد و  يكديگر اختالف دارند؛ اما
  د.شو اختالف مربوط به موارد محدودي مي
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  مجتهديك اجتهاد  راهيابي به مذهب از  عدم امكان دست. 4
توان به اصول مذهبي منسجمي  نمي ياز اجتهاد مجتهد بيان داشت كهبعد  هدر مرحل وي

كامل و منسجم  ،شريعت واقعي اسالم بر اصول مذهبي شامل وي باور دارد كهدست يافت. 
يك مجتهد محال است كه مبتني بر اصول مذهبي  هشريعت مستنبط به وسيل ؛ امااستمبتني 

ه زيرا احتمال خطا در اجتهاد وجود دارد و ممكن است مجتهد حكمي را ك ؛سازگار باشد
وارد شريعت كرده باشد يا به حكمي كه در شريعت وجود  ،در شريعت واقعي وجود ندارد

احكامي را كه به آن دست يافته  هدر نتيجه ممكن است مجموع ؛دارد دست نيافته باشد
از اين رو به مذهب اقتصادي منسجمي دست يافت؛ منسجم نباشد و نتوان از اين مجموعه 

رو ميشود و آن مشكل وجود تناقض بين  ههب با مشكلي روبمجتهد در عمليات اكتشاف مذ
در مقام استنباط مذهب  هايشدر مقام استنباط احكام (اجتهاد اول) و اجتهاد هايشاجتهاد

  اقتصادي از آن احكام مستنبط (اجتهاد دوم) است. 
  :دكن رو است يكي از دو تفسير زير را از اين تناقض مي همجتهدي كه با اين تناقض روب

 اسـت؛  صحيح نبـوده  ،برخي نصوصي كه از آنها در كشف احكام ناسازگار استفاده كرده. 1
 سازگار نيست غلط و اشتباه است. ياحكام مستنبط و هحكمي كه با بقي

كند سطحي است و سـرّ وحـدت احكـام را     احكام احساس مي هتناقضي كه بين مجموع. 2
 درست نفهميده است.

تواند به اين نتيجه برسد كه حكمي را كه  نمي يكه احتمال دوم وجود دارد و تا زماني
غلط است. بر اين اساس چنين  ،دست آوردهه از نصوص در دسترس خود با اجتهاد ب

خود را هاي مجتهدي براي كشف مذهب راهي جز اين ندارد كه احكام ناسازگار در اجتهاد
  ند.كديگر را جايگزين  هايمجتهد هايهادبردارد و به جاي آن احكام سازگار در اجت

 هايدر اين صورت اين مجموعه از احكام كه در آن عناصر ناسازگار از اجتهاد مجتهد
ديگر گرفته شده، ممكن است همان شريعت واقعي اسالمي باشد و احتمال اينكه اين 

ر سازگا هشريعت اسالم مطابق باشد از احتمال مطابقت هر مجموع حقيقتمجموعه با 
شريعت اسالم كمتر نيست. استناد به اين مجموعه براي كشف  حقيقتديگري از احكام با 

دست آمده ه احكام آن به روش اجتهاد معتبر بتمام زيرا  ؛مذهب مجوز شرعي نيز دارد
  وارد است:زير بر اين مطلب دو اشكال  است.



 

ي/ 
الم

 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

... 
دي

صا
 اقت

هب
 مذ

ف
كش

ش 
 رو

ف و
عري

ت

25  

د دارد، با اين اگر بپذيريم كه اين تناقض بين اجتهاد اول و دوم يك مجتهد وجو. 1
حالل مشكل به صورت حقيقي نيست؛ بلكه  صدرشهيد به وسيله شده  حل ارائه وجود راه

كند. در حقيقت مجتهد در اجتهاد دوم خود، اصل مذهبي را  فقط صورت مشكل را رفع مي
كردن  كند و ضميمه بر اساس اكثر احكامي كه اين اصل از دل آنها برآمده استنباط مي

ي خود، هيچ دخالتي در هابه فتوا هامجتهد ديگرسازگار با اين اصل هستند از يي كه هافتوا
بلكه اصالح صورت قضيه اشكال  ؛كشف ندارد و جز اصالح صورت قضيه هيچ اثري ندارد

 هايآفريند و آن اشكال عدم حجيت استنباط يك اصل از فتوامهم ديگري را نيز مي
دهد و براي آنكه  است. در حقيقت مجتهد احتمال اول را ترجيح مي گوناگونهاي مجتهد

صورت تناقض بين برخي از احكام مستنبط در اجتهاد اول خود را با اصل مذهبي مستنبط 
 كند. ديگر استفاده مي هايي سازگار مجتهدهااز فتوا ،در اجتهاد دوم پاك كند

قام ثبوت اصل مذهبي زيربناي اين مطلب جاي تأمل است كه آيا در متن شريعت و م. 2
احكامي كه به  تمامآيا در متن شريعت  ،مثاله طور ب ؛است مربوط احكام به آن اصل تمام

درآمد است و  سرچشمهباشد مبتني بر اين اصل انشاءشده كه كار  ميمربوط كسب درآمد 
ر اين در متن شريعت هيچ استثنايي وجود ندارد يا نبايد وجود داشته باشد؟ چه دليلي ب

 توان اقامه كرد؟مطلب مي

رسد هيچ دليلي بر اين مطلب وجود ندارد. بلكه دليل بر عكس آن وجود  به نظر مي
باشد كه اهم است مبتني زيرا حكم مخالف با يك اصل ممكن است بر اصل ديگري ؛ دارد

و شارع مقدس حكم را بر اساس اصل اهم تشريع كرده باشد. بر اين اساس تزاحم اصول 
شود كه شارع احكام را بر اصول اهم  مي باعثتزاحم مصالح در مرحله ثبوت  مانندهبي مذ

كند و در مرحله اثبات مجتهد حكمي را كه مبتني بر اصل اهم انشاءشده مبتني انشاء 
  بيند. مخالف اصل مهم مي

احكام در اجتهاد  تمامبر اين اساس اصل مذهبي در اجتهاد دوم الزم نيست زيربناي 
بلكه اگر زيربناي اكثر احكام در اجتهاد اول باشد كافي است و نيازي به ضم  ؛باشداول 
ديگر نيست. بر اين اساس وقتي مجتهد به برخي احكام  هايي موافق با اصل مجتهدهافتوا

  كند سه احتمال بايد بدهد: ناسازگار با اصل مذهبي مستنبط از اكثر احكام برخورد مي
يعني اصل مذهبي از اكثـر   ؛دوم خود صحيح استنباط كرده است مجتهد در اجتهاد اول و. 1
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است و هم احكام معـدودي كـه    مستنبط احكام همان اصل مذهبي اسالمي در متن شريعت
ند را درست استنباط كـرده اسـت.   هست در اجتهاد اول استنباط كرده و با اين اصل ناسازگار

ند كـه بـا ايـن اصـل     هسـت گر مذهبي دليل ناسازگاري اين تعداد محدود از احكام اصول دي
 تزاحم دارند. 

مجتهد در اجتهاد اول نسبت به برخي احكامي كه ناسـازگار بـا اصـل مـذهبي مسـتنبط      . 2
 هستند، اشتباه كرده است.

مجتهد در اجتهاد دوم خود يعني استنباط اصل از اكثر احكام كـه بـا اجتهـاد اول بـه آن     . 3
البته اين احتمال بسيار ضعيف است؛ زيـرا فـرض بـر ايـن      ؛رسيده است، اشتباه كرده باشد

ي چنـين نيسـتند و   كمـ تعداد  فقطند و مطابق هست از احكام با اصل بسيارياست كه تعداد 
 بعيد است كه مجتهد در استنباط اكثر احكام در اجتهاد اول اشتباه كرده باشد. 

دو احتمال ديگر پيدا  بودن يكي از با وجود احتمال اول مجتهد علم اجمالي به درست
كند و چون فرض بر اين است كه قواعد اجتهاد را در دو اجتهاد اول و دوم رعايت  نمي

دو بردارد. بر  يك از اين تواند دست از هيچ كرده است با وجود احتمال صحت هر دو نمي
  د.كناين اساس بايد حكم به صحت هر دو اجتهاد 

اعتنا باشد؛ اما اگر كثرت احكام مطابق با اين در صورتي است كه احتمال سوم قابل 
اصل به حدي باشد كه احتمال اينكه مجتهد در استنباط اين تعداد احكام اشتباه كرده باشد 

يابد غيرقابل اعتنا باشد يا اينكه اين احتمال منتفي شود، در اين صورت مجتهد اطمينان مي
و نسبت به تعداد بسيار كمي از درست است  ،كه اصلي را كه در اجتهاد دوم به آن رسيده

  دهد: احكام كه مخالف با اين اصل هستند دو احتمال مي
  اين استثنائات در استنباط حكم اشتباه كرده است. بارهدر )الف
بلكه حكم مبتني بـر اصـل مـذهبي    ؛ در اين استثنائات در استنباط حكم اشتباهي نكرده) ب

  ديگري است. 
  صحيح است. ،دوم به آن رسيده در هر صورت اصلي كه در استنباط

  مختار در روش كشف مذهب اقتصادي هنظري
اصول مذهب اقتصادي اسالم مبتني بر مباني بينشي و زيربناي احكام اخالقي و فقهي 

  يابي به اصول مذهب سه راه به شرح زير وجود دارد: از اين رو براي دست ؛اسالمي است
 راهكشف اصول مذهب به عنوان زيربنا از احكام اخالقي و فقهي به عنـوان روبنـا از    الف)
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  استدالل إنّي. 
 راهشناسانه به عنوان زيربنـا از   هاي هستي استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزه ب)

  .استدالل لمي
  اند. استناد به نصوصي كه به يك اصل تصريح كرده ج)

تواند پس از اجتهاد اول (استنباط احكام اخالقي و حقوقي) به  راه اول فقيه مي بارهدر
اجتهاد دوم (استنباط اصل مذهبي از احكام) بپردازد. در اجتهاد دوم ممكن است فقيه با 

  رو شود: هيكي از دو صورت زير روب
ي بر درآمد، اكثر احكام مبتن سرچشمه ماننددر ميان احكام مربوط به يك موضوع . 1

كار «اكثر قريب به اتفاق احكام بر اين اصل مبتني باشند كه  ،مثالبه طور  ؛يك اصل باشند
اجاره يا بيع با آن اصل تنافي  بارهو تعداد بسيار كمي از احكام در» درآمد است سرچشمه

يابد كه اصل زيربناي اكثر احكام همان اصل  داشته باشند. در اين صورت مجتهد اطمينان مي
 استثنائات يكي از دو احتمال وجود دارد: بارهدرست است و در مذهبي

  اين استثنائات در استنباط حكم اشتباه كرده است. بارهدر )الف
بلكه حكم مبتني بـر اصـل مـذهبي     ؛در اين استثنائات در استنباط حكم اشتباهي نكرده )ب

  ديگري است. 
زيرا بسيار بعيد  ؛كند نا نمياما مجتهد به اين احتمال كه اصل مذهبي صحيح نباشد اعت

است كه اكثر احكام سازگار با اصل مذهبي مستنبط باشند و در عين حال مجتهد در 
داند در مقام ثبوت و متن شريعت نيز به  به ويژه كه مي ؛استنباط اصل اشتباه كرده باشد

  داليل پيشين اصلي كه استثنا نخورده باشد وجود ندارد. 
به يك موضوع اكثر احكام مبتني بر اصلي مذهبي باشند و  در ميان احكام مربوط. 2

تعداد قابل توجهي از احكام نيز با اين اصل منافات داشته باشند. در اين صورت است كه 
 سه احتمال وجود دارد:

  هر دو استنباط در اجتهاد اول و دوم صحيح باشد. الف)
  .مجتهد در اجتهاد اول اشتباه كرده باشد ب)
  اجتهاد دوم اشتباه كرده باشد.مجتهد در  ج)
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در اين صورت نيز چون فرض بر اين است كه مجتهد قواعد استنباط را در هر دو 
دو اجتهاد نيز  بودن يكي از اين اجتهاد رعايت كرده است و از سويي علم اجمالي به نادرست

 بايد حكم كند كه هر دو اجتهاد صحيح است. ينا؛ بنابرندارد

درصد  پنجاهدرصد از احكام مطابق با اصل و  پنجاهذكر است كه اين صورت كه  شايان
درصد آنها مخالف با  شصتدرصد از احكام موافق با اصل و  چهلمخالف آن باشند يا 

تواند به ظن  افتد؛ زيرا در اين صورت مجتهد در اجتهاد دوم نمياصل باشند اتفاق نمي
در مواردي  اقتصادنانيز در سراسر كتاب  صدرشهيد  ؛ بنابرايناصل برسد بارهمعتبري در

شده است كه  رو روبه هاييي خود بوده با استثناهاكه درصدد كشف اصل مذهبي از فتوا
از اين رو، بر اساس روش مختار خود در كشف  ؛دكننتوانسته بر اساس اصل مذهبي توجيه 

خود را در ضمايم توضيح  موافق از فقيهان رفته و فتواي هاياصول مذهب به دنبال فتوا
  داده است.

  گيري نتيجهبندي و  جمع
و  ها ايتور ها، هقواعد كلي و ثابتي كه از منابع (آي« :مذهب اقتصادي اسالم عبارت است از

زيربناي فقه و اخالق اقتصادي اسالمي بوده و براي تنظيم روابط  شوند و عقل) استنباط مي
يابي به  و دست ها رفع مشكل جهتتوزيع و مصرف در  ،اقتصادي در سه حوزه توليد

  .»اند اقتصادي وضع شده هاي هدف
  اصول مذهب اقتصادي اسالم از سه روش زير قابل استنباط است:

كشف اصول مذهب به عنوان زيربنا از احكام اخالقي و فقهي به عنوان روبنا از طريق  الف)
  استدالل إنّي. 

 راهشناسانه به عنوان زيربنـا از   هاي هستي استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزه ب)
  .استدالل لمي

  اند. استناد به نصوصي كه به يك اصل تصريح كرده ج)
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