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  اسالم يروش كشف نظام اقتصاد
  27/4/1390 تاريخ تأييد:  13/10/1389 تاريخ دريافت:

  *سيدحسين ميرمعزي  ______________________________________________________________ 
  چكيده

توليـد، توزيـع و    يهـا  اى از الگوهـاى رفتـارى و روابـط اقتصـادى در حـوزه      نظام اقتصادى اسالم، مجموعه
شـود. الگوهـاى    و عقـل اسـتنباط مـى    معصـوم  امامـان و  اكـرم  ت پيـامبر نمصرف است كه از كتـاب و سـ  

و منابع اقتصادى را تبيين كـرده، و   كديگركنندگان در نظام اقتصادى به ي شركت ونديپ يچگونگ گفته پيش
اقتصـادى اسـالم    هـاي  جهت هدفاسالم در  يدر چارچوب اخالق و حقوق اقتصاد براساس مبانى بينشى و

  .اند افتهيسامان 
كـه   درس مي جهينت نياسالم است و به ا يكشف نظام اقتصاد يبرا يروش يدر صدد معرف رو پيش مقاله

بـه روش اجتهـاد    تـوان  ينمـ  ،يمطلوب از منابع اسالم يعنوان نظام اقتصاد اسالم به يدر كشف نظام اقتصاد
مطالعـه نظـام    يهـا  و روش يسـتم يبلكه افزون بر آن الزم است از اجتهـاد س  ؛كرد بسندهمرسوم  انهيجزءگرا
 ،يمبـان  هـا،  هـدف  بـه  يفقهـ  يدر اقتصاد كالن بهره برد و با گسترش قلمرو اجتهاد از احكام فرعـ  ياقتصاد

اسـالم را   يدر اقتصـاد كـالن، نظـام اقتصـاد     يمطالعه نظام اقتصاد يها آگاهانه آن با روش بيروابط و ترك
  د.كرعنوان كل منسجم درك  به

  .روش اقتصاد كالن اجتهاد سيستمي، اسالم، اجتهاد، يروش، نظام اقتصاد واژگان كليدي:
  .JEL:C52, B20, B41 بندي طبقه

                                              
  .Email: h.mirmoezi@gmail.com                       .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي . دانشيار*
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  مقدمه
ـ    ،اسالم يمهم فلسفه نظام اقتصاد هاي از بحث يكي روش  ديـ ترد يروش كشـف آن اسـت. ب

 ،منـذر قحـف  نمونه اگر همچون  يبرا ؛آن وابسته است تياسالم به ماه يكشف نظام اقتصاد
 يـي اجرا هـاي  هو قاعد يكل هاي هقاعد ،ياسالم را شامل سه جزء: فلسفه اقتصاد ينظام اقتصاد

روش  ماننـد نظام را  نيا يصورت روش كشف اجزا نيدر ا ؛)174ص ،1385(قحف،  ميبدان
 يالفنجـر  يمحمد شـوق و اگر همچون  همان)دانست ( ميدر علم فقه خواه يكشف قواعد فقه

 ياسالم شامل اصول ثابت ي. مذهب اقتصادداردمذهب و نظام  ،ياقتصاد اسالم«كه  ميقائل شد
اصـول در   نيـ ا قيـ اسـالم از تطب  يقتصـاد و نظـام ا  شود ياست كه از قرآن و سنت استفاده م

-23ص ،1417 ،ي(فنجـر  »دآيـ  يمـ  پديدمتفاوت  يبا اجتهادها گوناگون يها ها و مكان زمان
 .خواهد شد گريد يا گونه به يصورت روش نظام اقتصاد نيدر ا ؛)22

ـ  ؛ امـا اسالم اسـت  يكشف نظام اقتصاد يبرا يروش يدر صدد معرف رو پيش مقاله از آن  شيپ
 يهـا  نظام ديگرو ارتباط آن با  ياسالم يها آن در منظومه نظام گاهيو جا يالزم است نظام اقتصاد

 ند.  هست نظام مؤثر نيو اثبات روش كشف ا نييتب ،نييامور در تع نيا رايز ؛ميكن انيرا ب ياسالم
ـ نويسندهاسالم به مفهوم موردنظر  يذكر است كه اصل وجود نظام اقتصاد انيشا  شي، پ

عنـوان مفـروض    به رو پيش ) و در مقاله1380 ،يرمعزياثبات شده (م يگريدر مقاله د نياز ا
 ه است.دش يتلق

روش  انيـ و سـپس بـه ب   ،اسـالم  ينظام اقتصاد گاهيو جا فيابتدا به تعر ،اساس نيا بر
داد كـه روش   ميپرداخـت. در مقالـه نشـان خـواه     ميخواه ينظام از منابع اسالم نيكشف ا
و روش اقتصـاد كـالن    يستميو اجتهاد س يلياز روش اجتهاد تحل يا زهيآم ،نظام نيكشف ا

 يروش استنباط نظـام اقتصـاد   حيتوض يبراراين ؛ بنابموجود است يمطالعه نظام اقتصاد رد
منظـور ابتـدا    نه اي. بميكن انيسه روش ب نياز ا كياسالم، الزم است مقصود خود را از هر 

داده  حي) را توضـ انـه يگرا (كل يستمي) و سانهيگرا هيتجز اي سمي(اتم يليدو روش مطالعه تحل
 حيكرده و پس از توضـ  نييرا تب يستميو س يليدو روش، روش اجتهاد تحل نيو با الهام از ا

امـور اسـت را    نيـ از ا يا زهيـ اسالم كه آم يروش اقتصاد كالن، روش استنباط نظام اقتصاد
 .ميده يم حيتوض
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 اسالم ينظام اقتصاد فيتعر
  صورت ذيل بيان كرد: توان نظام اقتصادي اسالم را به مي

روابط اقتصادى در سه حوزه توليـد و  اى از الگوهاى رفتارى و  نظام اقتصادى اسالم، مجموعه
و عقـل اسـتنباط     معصـوم امامـان  و   اكـرم  پيامبرت وزيع و مصرف است كه از كتاب و سنت

بـه يكـديگر و    تصـادى كنندگان در نظام اق شركت ونديپ يچگونگ گفته پيششود. الگوهاى  مى
ق و حقـوق  در چـارچوب اخـال   و براسـاس مبـانى بينشـى و    ؛منابع اقتصادى را تبيين كـرده 

 .)21، ص1381 ،يرمعزي( م اند افتهياسالم در جهت اهداف اقتصادى اسالم سامان  ياقتصاد

رفتارهـا و   ياست كه در آن الگوها ياسالم نظام مفروض ينظام اقتصاد ،فيتعر نيا در
 يو اخالق يو در چارچوب احكام حقوق ياله يها سنت ،ياسالم يها نشيروابط براساس ب

 يمطالعه نظام اقتصـاد  قتي. در حقستيق در خارج ننظام محقَّ كياند و  اسالم شكل گرفته
مطالعه آن به منـابع   يرو برا نياست نه نظام موجود. از ا يماسالم مطالعه نظام مطلوب اسال

 نه به عالم خارج.  ميكن يرجوع م ياسالم
؛ سـت ين ياحكام رفتارها و روابـط اقتصـاد   ،ينظام اقتصاد ياجزا فيتعر نيدر ا نيهمچن
 هاي ترين عامل مهم هنمايش ساد ،است. مقصود از الگو يرفتارها و روابط اقتصاد يبلكه الگو

الگوها در چـارچوب   نيالبته فرض بر آن است كه ا ؛استرابطه مورد مطالعه  ايثر در رفتار ؤم
اسـالم   ينظـام اقتصـاد   گـر يد. بـه عبـارت   رنـد يگ يشكل م ياسالم ياخالقو  ياحكام حقوق
رفتارها  يبلكه نظام الگوها ؛ستين ينظام احكام رفتارها و روابط اقتصاد فيتعر نيبراساس ا

بـه منزلـه چـارچوب نظـام      ياست. نظام احكام رفتارهـا و روابـط اقتصـاد    يو روابط اقتصاد
 .  شمرد ينظام اقتصاد يرامونيپ يها امآن را جزو نظ توان ياست و م ياقتصاد

 اسالم ينظام اقتصاد گاهياج
و  هـا  نشيـ ند از: نظـام ب هست ند، عبارتهست كه بر آن مؤثر ينظام اقتصاد يرامونيپ يها نظام

. يرفتـار  يهـا  نظام ديگرو  يو نظام احكام اخالق ينظام احكام حقوق ،ياله يها نظام سنت
حـاكم بـر    يعلم نيچارچوب قوان ياله يها نظام سنت ،ينظام اقتصاد يمبنا ،ها نشينظام ب

 . ندهستنظام  نيا يچارچوب ارزش خالقو نظام حقوق و ا ،ينظام اقتصاد
در  يالهـ  يها كه نظام سنت يو در جهان ها نشيها براساس نظام ب و روابط انسان رفتارها

. مجموعـه رفتارهـا و   رديـ گ يشكل م يو حقوق يدر چارچوب نظام اخالق ،است يآن جار
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 گفتـه  پـيش متشكل از چهار نظام  يطيدر مح يزندگ گوناگون يها ها در عرصه روابط انسان
اسـت. از   يانسـان  يآن رفتارها يسازد كه اجزا يرا م يو خود نظام رديگ يم ييسمت و سو

 يحي. در ادامه به توضـ ديآ يم ديپد ،ديآن را نظام رفتارها نام توان يكه م يرو نظام پنجم نيا
 .ميپرداز يگانه م پنج يها نظام نياز ا كيكوتاه درباره هر 

 ها نشيب نظام
 توانـد  يم ها نشياست. نظام ب مانيمتعلق ا يحكَم ياخبار يها نظام گزاره ،ها نشيب نظام

 ،يشـناخت  جهان ،يشناخت انسان ،يخداشناخت يها نظام گزاره ؛ مانند:يمتعدد يها نظامريز
باشـد. مجمـوع    داشـته  يشـناخت  و ارزش يشناخت معرفت ،يشناخت فرجام ،يشناخت جامعه

 يدر رفتارهـا  راه نيـ داده و از ا ليانسان را تشك يها نشيهم نظام ب بارهها در گزاره نيا
 .گذارند يم رثا يو

 نيحاكم بر عالم تكو يها سنت نظام
 كيبلكه از وجود  ؛ستندين مانياست كه متعلق ا يحكَم ياخبار يها نظام گزاره ،ها سنت نظام

هـا   . نظام سـنت دهند يخبر م يرفتار انسان و جوامع انسان بارهدر يگاه و اگر ... آن يارتباط علّ
 .شود ميتقس يتر كوچك يها نظامريانواع رفتارها به ز ايها  به حسب عرصه تواند يم زين

 حقوق نظام
نظـم و عـدالت    پديدساختناست كه به هدف  يالزام يحكم يها نظام آموزه ،يحقوق نظام
 دارد. يدولت يشده است و ضمانت اجرا عيتشر

 اخالق نظام
هـا   و كمـال انسـان   ياست كه به منظـور تعـال   يبيتهذ يحكم يها نظام آموزه ،ياخالق نظام
آن درون ذات  يبلكـه ضـامن اجـرا    ؛) نداشتهي(دولت يرونيب يشده و ضمانت اجرا عيتشر

 ها است. انسان

 رفتارها نظام
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ها كـه در   رفتارها و روابط ارادى انسان يازالگوها يا مجموعه«رفتارها عبارت است از  نظام
 يالگوهـا  ،يرفتـار  يهـا  نظـام  ياجـزا ». آهنگى دارند مشخص هم هاي به هدف رسيدنراه 

همان رفتاركنندگان هسـتند   ،كنندگان كنندگان در نظام است. شركت رفتارها و روابط شركت
به حسب نـوع   واندت يم يرفتار يها . نظامشود يو دولت م دممر يها كه شامل آحاد و گروه

 ميو ... تقسـ  ،يتـ يترب ،يعباد ،ييقضا ،ياجتماع ،ياسيس ،يرفتار و متعلق آن به نظام اقتصاد
تعلـق   ياست كه بـه امـوال و منـابع مـاد     يمشتمل بر رفتارها و روابط يشود. نظام اقتصاد

 . شود يم امو مصرف انج عيتوز ،ديگرفته و در سه حوزه تول
مشـترك و در   يارتبـاط دارنـد و از آنجـا كـه بـر مبـان       گريكـد يبا  زين يرفتار يها نظام

 . ندهستهنگ آ هم گريكديبا  رنديگ يشكل م كساني يو حقوق ياخالق يها چارچوب
 رديگـ نظـام حقـوق و    ،ها، نظام اخـالق  نظام سنت ها، نشيبا نظام ب ينظام اقتصاد رابطه

 نشان داده شده است: ذيلدر شكل  يرفتار يها نظام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ميتـوان  ياكنون مـ  ،ياسالم يها در منظومه نظام ياقتصاد اسالم گاهيو جا فيتعر نييتب با

 نيـ اه گذشـت  ك. چنانميبپرداز ينظام از منابع اسالم نيروش استنباط و كشف ا يبه بررس
 يو روش اقتصاد كالن در مطالعه نظام اقتصـاد  يستميو س يلياز اجتهاد تحل يا زهيروش آم

ـ    ميبـه آنهـا خـواه    بيبه ترت هموجود است كه در ادام عنـوان   از آن بـه  شيپرداخـت؛ امـا پ

 حقوقينظام اخالقينظام 

هانظام سنت هابينشنظام 

ينظام اقتصاد 

هاي رفتارينظامديگر
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روش مطالعــه  ميهســت ناچــار ،يســتميو س يلــياجتهــاد تحل حيتوضــ يالزم بــرا يا مقدمــه
 .ميده حيرا توض يستميو س انهيگرا هيتجز

 يستميو س انهيگرا هيمطالعه تجز روش
 ايـ  انـه يگرا (كـل  يسـتم ي) و روش مطالعه سسمي(اتم انهيگرا هيروش مطالعه تجز ،يعلم اتيادب در
شده و با  انيصورت مختصر ب دو روش به نيا رو پيش . در نوشتارندهست) دو روش مطالعه سميهول
  .پرداخت ميخواه يستميو اجتهاد س يلياجتهاد تحل نيي. پس از آن به تبدشو يم سهيمقا گريكدي

  )سمياتم اي انهي(جزءگرا يليتحل روش
روش مـا   نيموضوع به اجزاء است. در ا اي دهيپد كي ليوتحل هيبر تجز يمبتن يليتحل روش

روش مطابق بـا   ني. اميابيموضوع را ب اي دهيسازنده هر پد هاي عامل نيتر تا ساده ميكوش يم
كه امكان دارد به مسائل سـاده   ييهر مسئله را تا جا يعني ؛دكارت است هياصل نظر نيدوم

 چيها متشكل از اجـزا هسـتند و هـ    دهيكه پد شود يروش فرض م ني. در اديو مجزا خرد كن
 يدر اجـزا  يا گونـه  بـه  تيمگر آنكه آن خاص افتي تواني نم يا مجموعه چيرا در ه يتيخاص

 وجود دارد.  زيمجموعه ن
 استوار است: ذيلچهارگانه  يروش بر مبان نيا

 ؛جهان يخارج اي يكيزيغالب محقق به بخش ف تيشدن ذهن معطوف. 1

 ؛است ي ديگرها دهيپد بيترك اي هيحاصل تجز يا دهيهر پد نكهيبر ا ديتأك. 2

 ؛يكردن روابط علّ يبر كم ديتأك. 3

 ).10ص ،1387 ان،ييهر پژوهشگر است) (رضا ييدقت (كه مطلوب غا شيافزا. 4

  انهيگرا كل اي يستميس روش
بـه درك كامـل و جـامع     يابيدر جهـت دسـت   بيـ ) و تركهي(تجز ليبر تحل يستميس روش

) و سـتم يروش در صـدد فهـم كـل (س    نيـ است. امبتني  شيخو رامونيپ طيموضوع در مح
 ) است. ستميسآن (فرا طيكل با مح نياجزا و كل و روابط ب نيآن، روابط ب ياجزا
كـه   يا هر مجموعه». آن است ياز اجزا شيكل ب«اصل است كه  نيبر ا يروش مبتن نيا
كه از همان اجزا و  يا با مجموعه ديد آپدياش  دهنده ليتشك هاي اجزا و عامل ونديسبب پ به
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 يمتفـاوت  يتـر اسـت و آثـار و كاركردهـا     دهيچيپ ،آمده پديد گريكديبا  ونديبدون پ ها عامل
 يسـتم يس روش اسـت.  هـا  سـتم يس يساز هيها و شب مدل يستميسانديشه  يدارند. ابزار اصل

 است: ذيلچهارگانه  يبر مبان يمبتن
 ؛دهد يقرار م انسان يرا در مركز طرح ادراك سميكه ارگان كيتصور ارگان. 1

 ؛شود يآنها توجه م تيها به كل دهيپد يتوجه به اجزا يكه به جا ،ينگر كل. 2

 ،يقـرارداد  يشكستن كـل بـه اجـزا    يبه جا كوشد مي يستميمتفكر س يعني ،يساز مدل. 3
 ؛دكنمنطبق  يواقع يها دهيرا بر پد يواقع يها دهيادراك خود از پد

 .)11ص همان،بهبود شناخت (. 4

بلكـه مكمـل    ؛سـتند ين گريكـد يتنهـا متنـاقض بـا     دو روش نه نيا«برخي باور دارند كه 
ادغام  گريكديدو را در  نيكار برد و ا هب يگريد يرا به جا يكي توان ينم ؛ اماندهست گريكدي

 .)39ص ،1374 شون،يو ب ي(دروسن» كرد
و  يسـاز  مـدل  ،يسـتم يدربـاره روش مطالعـه س   فراوانيمطالب  يعلم اتيدر ادب گرچه

 ،قيـ اند كه روش دق به صراحت اعالم كرده سندگانينو يبرخ اما ؛شده است انيب يساز هيشب
ژوئـل   مثـال  يبرا ؛و متنوع وجود نداردگوناگون  يها ستميمطالعه س يبرا يو مشترك نيمع

نظر هستند هنـوز   صاحب ها ستميكه درباره س يكسان ميدان يم«: دگوي يباره م نيدر ا يدورسن
كـار تـا حـد     نيـ كننـد و هنـوز ا   يزير يرا پ انديشهنوع  نيا يليتحل يها اند روش نتوانسته

). 110ص ،(همـان  »ودش يتجربه انجام م اي) Intuitionبراساس مكاشفه و اشراق ( ياريبس
كـه ابـزار    يمـدل علمـ   درباره يصلپس از بحث مف زين Standford يفلسف المعارف ةدائردر 
 ؛كننـد  يم يدر علم باز ينقش مهم ها مدل«كه  آمده است نيچن ،است يستميمطالعه س ياصل
 امـا  ؛اسـت  پديـد آورده  وفانلسفيف نيرا ب يتوجه ها عالقه قابل كه مدل قتيحق نيرغم ا بهاما 

 كننـد  يها چه هستند و چگونه عمـل مـ   مدل نكهيدرباره فهم ما از ا يتوجه قابل خأل ايشكاف 
 .)Stanford encyclopedia of philosophy, models in science» (وجود دارد

 انيـ بـه ب  ايبحث نشده  يروش هاي بحث ،موضوع نيمربوط به ا يها رو در كتاب نيا از
ژوئـل  كـه   يسـتم يشـده اسـت؛ ماننـد ده فرمـان س     بسـنده  يروش يكل يها اصول و فرمان

الزم  زينكته ن ني). تذكر ا129ص ،1374، شونيو ب يكرده است (دورسن انيآن را ب يدورسن
 يهـا  درباره نظام ،ها وجود دارد مربوط به روش مطالعه نظام يعلم اتياست كه آنچه در ادب
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 يهـا  بشر سـاخته شـده اسـت (نظـام     لهيوس است كه به ييها نظام اي نيموجود در عالم تكو
 يهـا  و نظام ياله يها و نظام سنت ينشيب يها ) و ناظر به استنباط نظامياجتماع اي يكيمكان
 امبريپ لهيوس بهو  متعال پديد آمدهخداوند وسيله  به) كه يو اخالق يحقوق يها (نظام يعيتشر
و  يتيريمـد  ،ياسـ يس ،ي(نظام اقتصـاد  يرفتار يها نظام ايابالغ شده   معصومامامان و  اكرم

 پديـد  يالهـ  يهـا  و سـنت  ينشـ يب يها بر نظام يو مبتن يعيتشر يها ...) كه در چارچوب نظام
 يعلمـ  اتيـ در ادب چـه هـا از آن  گونه نظـام  نيمطالعه ا يرو الزم است برا ني. از استين ،دآي يم

 يروش كار نيد. ابداع اشوگونه مطالعه ابداع  نيوجود دارد استفاده شود و روش متناسب با ا
 يهـا  رشـته  ناگسترده با مشاركت متخصصـ  هاي قيتحق ازمنديبزرگ، مهم و سخت است و ن

و  طيبسـ  كوشـش مختصـر ارائـه خواهـد شـد      نياست كه آنچه در ا يهياست و بد گوناگون
 . شود قيو گسترده تعم اينقد پو ،قيتحق انيردر ج ديكه با تاس يا هياول

 يستميو س يلياجتهاد تحل روش
اجمـاع و   ،هـا  تيـ روا ،هـا  هي(آ عياز مصادر تشر ياجتهاد كه روش استنباط احكام اله روش

و  يلـ ياست. در ادامـه روش اجتهـاد تحل   يستميو س يليبه تحل ميقابل تقس زيعقل) است ن
 داد. ميخواه حيرا توض يستميس

 يليتحل اجتهاد
ـ    كيروش، مجتهد در صدد آن است كه حكم هر  نيا در ف را از از رفتارهـا و روابـط مكلّ

و ابتنـاء آنهـا بـر     گريكـد يروشمند به ارتباط احكام با  يبدون آنكه توجه ؛دكنادله استنباط 
 ياجتهـاد  نيداشـته باشـد. حاصـل چنـ     هـا  آنها در جهت هـدف  يو سازگار يفلسف يمبان
بدون آنكه ارتبـاط   ؛اند جمع شده گريكدياست كه در كنار  كاماز اح يا مجموعهبه  يابيدست

 عتيو مقاصـد شـر   هـا  آنهـا در جهـت هـدف    يسازگار يو چگونگ گريكدياحكام با  نيا
 شده باشد.  نييروشمند تب يصورت به

كـه   ميابي يشده در م يو اصول يفقه يها كه از اجتهاد در كتاب ييها فيبه تعر ينگاه با
 هـاي  فيـ تعر هـان ياسـت. گرچـه فق   يفقهـ  اتيهمان اجتهاد مصطلح در ادب يلياجتهاد تحل
 كيــامــا در  ؛)29ص ،1412 ،يلنگــرود يانــد (مرتضــو را از اجتهــاد ارائــه داده يگونــاگون

 عمده برگرداند: فيرا به دو تعر ها فيرتع نيا توان يم يبند جمع
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 ،از ادلة آن (كتاب يعمل فةيوظ اي يشرع اول: اجتهاد عبارت است از استنباط حكم فيتعر
ــنت ــان  ،سـ ــل) (همـ ــاع و عقـ ــدس / 30ص ،اجمـ ــياردب مقـ /  216ص ،3 ج ،1403 ،يلـ
 ؛)4-5ص ،1395آملي،  / 30ص ،]تا بي[ صدر،/  27ص ،1411 ،ييخو موسوي

 .)88ص ،1402ردكاني، ااز ادلة آن ( يعمل فةيوظ اي يدوم: ملكة استنباط حكم شرع فيتعر

  :ديگو ياجتهاد م فيدر تعر  ياصفهان محقق
. بـر  شـود  يم ياز ملكه ناش فقطآن، و اجتهاد  لياجتهاد عبارت است از استنباط حكم از دل

ملكه استنباط  وي باور. به كند ياست كه با ملكه اجتهاد استنباط م يمجتهد كس ،اساس نيا
 شـود  يحاصـل مـ   ،اسـت  متوقـف كه اسـتنباط بـر آنهـا     ياست كه از شناخت علوم يا قوه

 ).425ص ،1374اني، پكم صفهانيا(

  :دنويس يم  يبروجرداهللا  تيآ
اخـتالف در   علـت  اجتهـاد بـه   ياصـطالح  يدر شـرح معنـا   هانيفق هاي اختالف عبارت

تمـام تـوان    يريكارگ هبلكه اجتهاد در نزد همه عبارت است از ب ؛ستياجتهاد ن قتيحق
) (بروجـردي،  يو ظاهر ي(اعم از واقع هيفعل فةيشناخت وظ يكار بستن قواعد برا در به

   .)215، ص]تا يب[

همـان روش اسـتنباط    يكه از اجتهاد مصطلح ارائه شد، روش اجتهـاد  يفياساس تعربر
 دييـ پـس از تأ   رضا صدرديساهللا  تياز ادلة آن است. مرحوم آ يعمل فةيوظ اي يحكم شرع

علـم اصـول فقـه     تيـ غا ،اجتهـاد  علم« :نويسد ينقل شد م  ياصفهانكه از مرحوم  يفيتعر
 هياسـتنباط احكـام شـرع    يكه برا يعبارت است از علم به قواعد زياست. علم اصول فقه ن

روش  انگريـ كه ب يعلم اصول فقه قواعد نيبرابنا. )26، ص]تا يب[(صدر،  »است شده ديتمه
 .دهد يند را ارائه مهستاستنباط احكام 

و احكـام   فيقواعـد اسـتنباط تكـال    ،آن است كه علم اصول فقـه  يايگو ينشيپ مطالب
. در دهـد  يارائه مـ  انهيگرا هيو تجز يليتحل كرديفرد را با رو كيعنوان  افعال انسان به يفرع

 عتيو مقاصد شر يو با مبان گريكديكه ناظر به ارتباط احكام با  يروش يقواعد ،اصول فقه
 ها فرا كه مجتهد درباره افعال مكلّ يممكن است احكامرو  نيا از. شود يم افتيتر  باشد كم
 موارد با هم سازگار نباشند.  يدر برخ ،كند ياستنباط م گوناگون يها در عرصه

 يعملـ  فـه ياستنباط احكـام و وظ  يبرا انهيگرا هيو تجز يليآنكه روش اجتهاد تحل جهينت
آنهـا در جهـت    يارو سـازگ  گريكـد ي فهم ارتباط مجموعة احكـام بـا   يف است و برامكلّ
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رو  نيـ . از اسـت ين يكـاف  عتياحكام در جهت مقاصد شـر  نيا يو كاركرد مجموع ها هدف
 ) به آن بسنده كرد. يو اخالق يمطالعه نظام احكام (حقوق يبرا توان ينم

 يستمياجتهاد س روش
 يروابـط و چگـونگ   ،هدف مطالعه، شناختن اجزا يستمياساس آنچه گذشت، در روش سبر

آن است. در روش اجتهاد  هاي هدف ها جهتعنوان كل مرتبط و منسجم در  كاركرد نظام به
كاركرد نظـام احكـام    يآنها و چگونگ نيشناختن احكام و روابط ب ييهدف غا زين يستميس

منابع استنباط همان منابع  يستمينظام است. در اجتهاد س نيا هاي در جهت هدف نيافعال مكلف
كه تاكنون در اصول فقه  يهاي هغالب قاعد نياجماع و عقل است. همچن ،چهارگانه كتاب، سنت

و  يسـتم ينگـرش س  ؛ امـا معتبر و قابل استفاده است ،شده انيمنابع ب نياستنباط حكم از ا يبرا
در نظـر گرفتـه    زيـ ن يگـر ياصول، امور د نيبر ا زونكه اف كند ياقتضا م ها ستميروش مطالعه س

 .كرد ميارائه خواه يمطالعه و اصول روش هاي هامور را در دو بحث مرحل نيشود. ا

 مطالعه هاي همرحل
مطالعه  هاي همطالعه با اجتهاد مرسوم متفاوت است. مرحل انيشروع و پا يستمياجتهاد س در

 است: ذيلروش به شرح  نيدر ا قيو تحق

  نظام يمرزها نييتع
 يهايچه اجزا و عنصر ميكننظام مورد مطالعه را روشن و مشخص  يابتدا مرزهاالزم است 

مطالعه مسـتلزم   نظام مورد يمرزها قيدق نييند. تعهست نظام نيخارج از ا كي داخل و كدام
 بـر شده است كه  ليتشك ييها از نظام يرامونيپ طيست. محا زينظام ن يرامونيپ طيمح نييتع

متناسب بـا همـان    يرامونيپ طيند. در هر نظام محهست گذاررثانظام مورد مطالعه  هايعنصر
 طيمحـ  ،اگر نظام بدن انسان مورد مطالعـه اسـت  مثال،  يبرا ؛نظام در نظر گرفته خواهد شد

گذار بر بدن انسان اسـت و اگـر نظـام احكـام افعـال      اثر ينيتكو يها آن همه نظام يرامونيپ
 است. ياله يها و نظام سنت ها نشينظام ب يرامونيپ يها است، نظام لعهمورد مطا نيمكلف

 نظام يشناخت اجزا
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نظـام بـه مفهـوم اسـتنباط درسـت احكـام رفتارهـا و روابـط          يدر نظام احكام شناخت اجـزا 
 . است ياسالم لياحكام از منابع اص نيندگان نظام (مردم و دولت) و قواعد مربوط به اكن شركت

 ها نظامريز نييتع
ارتبـاط اجـزا بـا     ميتا بتـوان  مينظام را مشخص كن يها نظامرياجزا ز يبند الزم است با دسته

در نظام احكام رفتـار   ،مثال يبرا كنيم؛نظام بهتر درك  يها نظامريارتباط ز راهرا از  گريكدي
و ...  يفرهنگـ  ،ياجتمـاع  ،ياسيس ،ياقتصاد ،يعباد يرفتارها را به رفتارها توان يم نيمكلف
و  ياسياحكام س ،ياحكام اقتصاد ،ياحكام عباد يها نظامريبه ز بيترت نبه ايكرد و  ميتقس

 يعيو تـوز  يديتول ،يمصرف يبه رفتارها توان يم زيرا ن ياقتصاد يو رفتارها ديمانند آن رس
 گريدكـ يو مصـرف را از   عيـ ، توزديـ احكـام تول  يهـا  نظـام ريز بيترت نه ايكرد و ب ميتقس
شـناخت روابـط    راهرا از  عتيشـر  هاي هدف بارهكرد و كاركرد كل نظام احكام در كيتفك
 .افتيدر گريكديبا گفته  پيش يها نظامريز

  نظام ياستنباط مبان
دو نظـام   نياساس الزم است ا نياست. بر ا ياله يها و سنت ها نشيبر نظام ب ينظام احكام مبتن

 .ديدو نظام فراهم آ نيبر ا ياستنباط شوند تا امكان استنباط نظام احكام مبتن ياز منابع اسالم زين

  نظام هاي استنباط هدف
 جهـت در  گريكـد ي بـاره شناخت كاركرد اجزا در ييو غا يمقصود اصل رو، پيش در مطالعه

نظام احكام با سلسـله مراتـب    هاي الزم است هدف يرو، در قدم بعد نياست. از ا ها هدف
 گريكـد ي بـا  ديـ ها با نظامريز هاي و هدف يانيو م ييغا هاي آن به دقت استنباط شود. هدف

 و سازگار باشند.   بمتناس

  ها هدف جهتكشف روابط در 
 در سه سطح در نظر گرفته شود: ديروابط با
 ؛نظامريز كي ياجزا نيروابط ب. 1

 ؛گريكديبا  ها رنظاميز نيروابط ب. 2

 .گريكديها با  نظام نيروابط ب. 3
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اگـر   ،يسـتم يبه روش اجتهـاد س  ياقتصاد ينمونه در استنباط نظام احكام رفتارها يبرا
نظـام در نظـر    نيـ ا يرا بـرا  يو رشـد اقتصـاد   ياقتصاد تيامن ،يسه هدف عدالت اقتصاد

ـ    م،يبـدان  عيـ و توز ديتول ،نظام مصرفريو آن را شامل سه ز ميريبگ  نيالزم اسـت روابـط ب
ر كـه د  ييبا احكام رفتارهـا  يمصرف يو احكام رفتارها گريكديبا  يمصرف ياحكام رفتارها

كـه در   ييبا احكام رفتارها ياقتصاد يو احكام رفتارها شود يانجام م عيو توز ديعرصه تول
 شود، يانجام م يرفتار يها عرصه ديگرو  ستيز طيمح ،ياجتماع ،يتيريمد ،ياسيعرصه س

 شود. كشفاجماع و عقل)  ،سنت ،از منابع اجتهاد (قرآن
و اجتهـاد   يلـ يالزم اسـت كـه رابطـه اجتهـاد تحل     زينكته ن نيبحث ذكر ا نيخاتمه ا در

 يلـ ياجتهـاد تحل  قتيبلكه رابطه مكمل است در حق ؛ستيتضاد ن ايرابطه تناقض  يستميس
و  يمبـان  ،نظـام احكـام   ياسـت كـه در مرحلـه شـناخت اجـزا      يسـتم ياز اجتهاد س ييجز

 يلـ ياجتهـاد تحل  گريكدي امور با نيارتباط ا تشناخ يگرچه برا ؛آن كاربرد دارد هاي هدف
 .ميهست يگريد ياصول اجتهاد ازمنديو ن ستين يكاف

 يروش اصول

  گسترش قلمرو اجتهاد
كنندگان در نظام (دولت و  به استنباط احكام شركت نياجتهاد را از استنباط احكام مكلف ديبا

و  ينو با مبا گريكدياستنباط روابط احكام با  زينظام و ن هاي و هدف يمردم) و استنباط مبان
 .مينظام توسعه ده هاي هدف

  و انسجام يسازگار
بلكـه الزم اسـت بـا هـم      ؛منافات داشته باشد گريدكيبا  دينبا يبه روش اجتهادها  استنباط

اسالم  ياقتصاد يدر مطالعه نظام احكام رفتارها مثال، يبرا ؛سازگار و در كل منسجم باشند
 يو با مبـان  اشندمنسجم ب گريكديبا  ياقتصاد يرفتارها بارهاحكام و قواعد مستنبطه در ديبا

ـ  ايـ احكام مستنبطه  نيب يوجود تناف بيترت نيه اسازگار باشند. ب زينظام ن هاي و هدف  نيب
 نشانه عدم اعتبار استنباط است. ياحكام با مبان نيب اي ها احكام با هدف

  يساز و مجموعه يبند گروه
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كـردن آن   ىگروه منفرد و تلقسازى، فرايند تركيب اشياى گوناگون در  بندى يا مجموعه گروه
 هايكـه اجـزا و عنصـر    رود يكـار مـ   به ييها نظام هدر مطالع يبند است. گروه كلصورت  به

. در مطالعـة  سـت ين ريپذ نمتكثر امكا ياجزا نيند و امكان مطالعة كل متشكل از ادار متعدد
 يهـا  در حـوزه  ياسـالم  يهـا  از احكام و آمـوزه  يارشم ينظام احكام رفتارها با مجموعة ب

آنها  يبند بدون گروه ها هدف جهتدر  نهايا ني. درك نظم موجود بميرو هست هروب گوناگون
 حـل  يروش بـرا  نيـ از ا ميتوان يرو م ني. از استين ريپذ سنخ بزرگ امكان هم هاي در گروه

آنكـه در   يبه جـا  قتي. در حقميمتكثر استفاده كن يها احكام و آموزه نيمشكل درك نظم ب
ـ  ييجز يها و آموزه ياحكام فرع نيصدد درك نظم موجود ب  يكـه كـار   م،ييشـمار بـرآ   يب

تسانخ  يها كه نوع از احكام و آموزه ييها گروه نيبه دنبال درك نظم ب رسد، ينظر م محال به
 بود. ميدارند، خواه ها در جهت هدف گريكديبا 

  يساز ساده
مهم بـه  ريـ احكام متكثـر و غ  اتييپرداختن به جز ياحكام بهتر است به جادر مطالعه نظام 

 .ميكن يپوش مهم تا حد امكان چشمريو از احكام غ ميو مهم بپرداز يمطالعه احكام اصل

 موجود ياقتصاد كالن در مطالعه نظام اقتصاد روش
 يالگوها بلكه ست؛ين يحقوق اي ياسالم احكام اخالق ينظام اقتصاد يگذشت اجزا هكچنان

 يارزشـ  يها چارچوب يو حقوق يالبته نظام احكام اخالق ؛است يرفتارها و روابط اقتصاد
بـه روش اجتهـاد    ديـ رو با نيـ از ا ؛كننـد  يرا فـراهم مـ   يرفتارها و روابط اقتصـاد  يالگوها

موضوع مطالعه نظام الگوها اسـت نـه نظـام     اما ،و كشف شوند عهدو نظام مطال نيا يستميس
رابطه مورد مطالعه اسـت. بـر    ايثر در رفتار ؤم هاي ترين عامل احكام. الگو نمايش سادة مهم

. در ميباشـ  يرفتارها و روابط اقتصـاد  يبه دنبال روش استنباط نظام الگوها دياساس با نيا
هـاى علـم    صاد كـالن يكـى از رشـته   كرد. اقت فادهاز روش اقتصاد كالن است توان يباره م نيا

پـردازد   ى عملكـرد هـر نظـام اقتصـادى مـى     ست كه به بحث درباره نمودهـاى كلـ  اقتصاد ا
 .)19-20ص ،1371 ،شــريدرنبــوش و ف / 18ص ،1374، ويــمنك / 15، ص1379، انيــبي(طب

» كنـد  رهاى بزرگ گروهـى و روابـط ميـان آنهـا بررسـى مـى      متغي نظام اقتصادى را از نظر«
ند. اهميـت  داررها به خودى خود، مفاهيم اقتصادى نالبته اين متغي ؛)14ص ،1376 ،يتفضل(
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طـور واقعـى و    دهنده دامنـه مطالعـه اقتصـاد) را بـه     آنها در اين است كه رفتار بشر (تشكيل
رفتار انسـانى در حيطـه علـم اقتصـاد، خـود را در      «كنند. به عبارت ديگر،  تجريدى بيان مى

بنابراين، اقتصاد كـالن، رفتـار    ؛)4ص ،(همان» سازد س آشكار مىهاى قابل قيا تكميداخل 
اندازكننـدگان و   گـذاران، پـس   كنندگان، توليدكننـدگان، سـرمايه   هاى اقتصادى (مصرف گروه

وتحليل  تجزيه راهيافته از  دولت)، و كيفيت ارتباط آنها با يكديگر را در نظام اقتصادى تحقّق
ى، سطح دستمزدها و ميزان بهـره  ها، درآمد مل سطح قيمت مانند:رهاى كالنى متغي هايتغيير

 كند. پذيرند، مطالعه مى ند و از آنها تأثير مىهست مؤثر گفته پيشهاى  كه بر رفتار گروه
كننـده،   هـا مصـرف   نظـام اقتصـادى را درك كـرد؟ ميليـون     تـوان رفتـار كـل    چگونه مى

 بـاره دولتـى در هـر نظـام اقتصـادى در    گذار و هزاران واحد  توليدكننده، نيروى كار، سرمايه
تـوان نظـم    ها قلم كاال هستند. چگونه مـى  يكديگر در حال توليد و توزيع و مصرف ميليون

د؟ روش اقتصـاد كـالن را در   كرآن را با هم درك و تحليل  هاي  هو نتيج رآثا ،روابط موجود
 كرد: انيب ذيلگانه  امور پنج حيتوض راهاز  توان يم باره اين

 ؛رش سيستمى. نگ1

 ؛)Aggregateسازى ( بندى و مجموعه . گروه2

 ؛ي. استفاده از چرخه درآمد3

 ؛. استفاده از الگوها4

 .ياضير يها . استفاده از مدل5

 . نگرش سيستمى1
نگرد و ارتباط  ل از اجزا مىبر كل متشكها است كه  نگرش سيستمى، روشى از برخورد با پديده

ر مى دهـد. افـزون بـر ايـن، همـين كـل       ه قراها را مورد توجتأثر آناجزا را با يكديگر و تأثير و 
 يگـر بلكـه خـود بـا د    ؛شـود  ها مشاهده نمـى  پديدهديگر صورتى مجزا از  ل از اجزا نيز بهمتشك
تـرى   بـزرگ  و خود جزئـى از اجـزاى كـل    هاى ديگر در تعامل است»كل«ها در جايگاه  پديده

ها برقرار است حاصل كـار يكـى،    ار نيز ميان سيستمو اى سلسله . از طرفى، رابطهشود شمرده مي
 ).20ص ،1376، چنزييابد (ه منابع آغاز كار ديگرى است و اين دور تسلسل همچنان ادامه مى

يعنى آن را در جايگـاه   ؛كند كالن، نظام اقتصادى را با نگرش سيستمى مطالعه مى اقتصاد
رو  از اين ؛دكن متشكل از اجزايى كه در يكديگر تأثير و تأثر متقابل دارند، مطالعه مى يك كل



 

ي/
الم
 اس
صاد

 اقت
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 
صلنا

ف
 

الم
 اس
دي

صا
 اقت
ظام

ف ن
كش

ش 
رو

 

19 

ى ملـ كالن، تحليل در محـدوده اقتصـاد    اقتصاد« گويد: در وصف اقتصاد كالن مى رمون بار
هاى  فعاليت گرِ نشانكند و روابط ميان مقاديرِ  ى را در هر اقتصاد بررسى مىاست. مقادير كل

 .)323، ص1ج ،1375 ،(بار »ندك هاى اقتصادى را تحقيق مى املهاى ع گروه
ى كه پيش از اين از علـم اقتصـاد كـالن نقـل     هاي هاى نگرش سيستمى، در تعريف نشانه
 نيز مشهود است. ،كرديم

 سازى بندى و مجموعه . گروه2
كنـد.   سازى استفاده مى بندى و مجموعه علم كالن براى مطالعه نظام اقتصادى از روش گروه

كـردن آن   ىو تلقـ  يسازى، فرايند تركيب اشياى گونـاگون در گروهـ   بندى يا مجموعه گروه
هـايى تـا    است. در اقتصاد كالن، عامالن و رفتارگران اقتصادى، به گـروه  صورت يك كل به

هايى سـاده و در عـين حـال مسـتدل و      ، مدلراهشوند و از اين  تقسيم مى گممكن بزر حد
اقتصاد به مـا كمـك كننـد     توانند در تحليل رفتار كل ها مى اين مدلشود.  درست ساخته مى

)Hall & Lieberman, 1998: P.451–2 / 1379 ،انيـ بيطب / 15-16ص ،1376 ،يتفضل، 
ابتدا به دو گروه دولت و مردم و مردم در نظام،  دركنندگان  ، شركتمثالبراى  ؛)28-30ص

شـوند. خانوارهـا نيـز كـه از سـويى       مـى  هـا تقسـيم   هاى بزرگ خانوارهـا و بنگـاه   به گروه
هـاى پـولى    توليـد و سـرمايه   هـاي  صاحبان عامل ،و از سوى ديگر ها كننده محصول مصرف

. هـزاران نـوع   ندشـو  هاى فيزيكى و پول تقسيم مى ند، به صاحبان نيروى كار و سرمايههست
و ...) در يـك  ها، پروفسورها  كش گوناگون نيروى كار (پزشكان، كارگرهاى ساختمانى، لوله

هـا،   شوند و هـزاران نـوع سـرمايه فيزيكـى (ماشـين      طبقه، تحت عنوان نيروى كار جمع مى
گيرنـد و   ها و ...) در يك طبقه تحـت عنـوان سـرمايه فيزيكـى قـرار مـى       ها، زمين ساختمان

هـا،   هـاى تخـم مـرغ، روزنامـه     ها، ميزهاى تحرير، شانه ها نوع كاال و خدمات (رايانه ونميلي
سـپس مـدلى سـاخته     ؛شـوند  جمع مى ها تحت عنوان محصول اي قل و ...) در طبقهون حمل
هـا   با يكـديگر اسـت. ايـن مـدل     گفته پيشهاى  كننده چگونگى ارتباط گروه شود كه بيان مى

بنـدى و   ند. علم اقتصاد كـالن، بـا گـروه   شورياضى بيان  اصورت نمودارى ي ممكن است به
تحليـل  و نظـام و تجزيـه   امكان نگرش سيستمى بـه كـل  ، گفته پيشهاى  گرفتن از مدل كمك

 آورد. ى را فراهم مىاقتصاد در سطح مل
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 ي. استفاده از چرخه درآمد3
» شـود  مدل كالن اقتصـادى بـا جريـان چرخشـى كاالهـا و پـول در اقتصـاد آغـاز مـى         «
)Fisher, Dornbusch & Richard, 1998, P.431(تـر   رو تقريبـاً در بـيش   از ايـن  ؛

كه درباره اقتصاد كالن تأليف شده، مطالب كتاب با توضيح مدل چرخه اقتصادى  هايى كتاب
شود. اين مدل در وجه كامـل و پيچيـده آن، رفتارهـاى مهـم اقتصـادى در نظـام        ىشروع م

و  توليـدى، تقاضـا   هـاي  انداز، تقاضا و عرضه عامـل  گذارى، پس اقتصادى (مصرف، سرمايه
گيرد و  هاى مالى و رفتارهاى دولت) را در برمى ىعرضه محصوالت، عرضه و تقاضاى داراي

با يكـديگر و نيـز چگـونگى جريـان چرخشـى پـول و        ابيانگر چگونگى ارتباط اين رفتاره
 هاى اقتصادى است.  محصوالت بين گروه

 . استفاده از الگوها4
الگـو، طـرح،    كيـ  ،مـدل  كيـ «اسـت.   يسي) در زبان انگلModelمعادل كلمه مدل ( الگو
 كيـ كـاركرد   ايـ  يدادن هـدف اصـل   نشـان  ياست كه برا حيتشر ايكوتاه)،  ژهيو ه(ب يمعرف

 .)From Wikipedia model» (مفهوم در نظر گرفته شده است اي ستميموضوع، س
 در رود كـه  كار مـي  ها، روشي به بيني رفتار انسان علم اقتصاد اثباتي براي درك و پيش در

شود. الگو يا مدل در اين اصطالح، عبـارت   مي سازي گفته اصطالح به آن الگوسازي يا مدل
ثر در رفتـار  ؤمـ  هـاي  ترين عامـل  شود، مهم است از نمايش سادة آن چيزهايي كه تصور مي

خواهنـد بـر برخـي     ، مـي هـا  گرفتن عمـدي برخـي عامـل    . الگوها با ناديدهدنهستمورد مطالعه 
ثر در ؤمـ  هـاي  مطالعـة عامـل  شـده بـراي    ، الگوي ساختهمثالبراي  ؛ديگر تأكيد كنند هاي عامل
: سطح درآمد و نـرخ تـورم تأكيـد كنـد، و عامـل مقـدار       مانندتواند بر متغيرهايي  انداز، مي پس

معمول، الگوهاي اقتصادي به زبـان توابـع و اتحادهـاي    طور  به. دهاي افراد را ناديده بگير دارايي
هـاي آمـاري،    ي يا جدولصورت هندس را بهپيش گفته شوند و گاهي، الگوهاي  رياضي بيان مي

 ). 18 - 20، ص1376تفضلي،  / 71- 75، ص1378دهند (ليپسي،  نمايش مي

 ياضير يها . روش استفاده از مدل5
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نـى از رفتارهـاى   عبارت است از تعدادى تابع و متغير اقتصادى كـه نظـام معي   ،رياضى مدل
 .)16ص ،1376 ،يدهد (اخو اقتصادى مردم و دولت را نشان مى

رهاى اقتصـادى  دربردارنده روابط تابعى بين متغيبه عبارت ديگر، مدل يا الگوى رياضى 
شـوند،   و اتحادهـا نشـان داده مـى    ها هاست. روابط الگوى اقتصادى كه اغلب به شكل معادل

 ،بـار  / 16ـ   19، ص1376 ،لىتفضـ /  17ـ   19ص ،1374 ،همتـى  :ند (ر.كهستچهارگونه 
 ):69ـ  70، ص1ج ،1375
شوند، بيـانگر   صورت اتحادهاى رياضى نشان داده مى اين روابط كه به ابط تعريفى:. رو1

شـود. ايـن    اند كه براساس يك تعريف مورد قبول نوشته مى م و پذيرفته شدهيك رابطه مسل
طـور كامـل از    ن اسـت و بـه  عيشده نظام رفتارى م كننده رفتارهاى ديكته روابط رياضى، بيان

شـود كـه    دارى گفتـه مـى   براى مثال، در نظـام سـرمايه   ؛پذيرد مى اثرساختار نظام اقتصادى 
، راه گفتـه  پـيش كننـد. در نظـام    انداز مى خانوارها درآمد قابل تصرف خود را مصرف يا پس

 شود: نشان داده مى ذيلصورت اتحاد  ديگرى تعريف نشده است. اين مطلب به
≡  

ى صرف درآمد تصور شـود، اتحـاد پيشـين بايـد     هاى ديگرى برا در نظام اقتصادى، راه اگر
ها براسـاس انگيـزه    ، در نظام اسالمى كه بخشى از فعاليتمثالبراى  ؛گونه ديگرى نوشته شود به

 ثاراي ،گذارى سرمايه ،شود، هر فردى درآمد خود را مصرف مى نهيايثار و كسب ثواب آخرتى هز
 نشان داده شود: ذيلصورت  بهكند. در اين صورت، رابطه پيشين بايد  انفاق مى يا

≡  

شـود.   مقدارى از درآمد است كه در راه خير و به انگيزه ايثار صـرف مـى   R در اين اتحاد،
دارى  بندى كالن نظام اقتصاد سـرمايه  ترين اتحاد در اقتصاد كالن كه چارچوب و استخوان مهم

 :)37، ص1ج ،1373 ،ى است (برانسوندهد، اتحاد توليد ناخالص مل را نشان مى
≡ I X 

 طـور مثـال   ، بـه توليدشده در نظـام اقتصـادى   كند كه محصوالت كل اتحاد، بيان مى اين
گـذاران   وسـيله سـرمايه   ) يا بـه مريكايى (جهت مصرف) (اوسيله خانوارهاى  مريكا، يا بها
). X( شـود  خارجيان خريدارى مـى وسيله  ) يا بهمريكا (اوسيله دولت  يا به )مريكايى (ا

درآمد كل يا محصول كل) در هر نظام اقتصادى صادق و اتحـاد   -كل  ارجگرچه اتحاد (مخ
هـا متفـاوت    شـود، بـه اخـتالف نظـام     عقلى است، اقالم مخارج و تعريفى كه از هر يك مى
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رد؟ در گذارى نيز دا آيا دولت، افزون بر مخارج مصرفى، مخارج سرمايهطور مثال،  است؛ به
هاى پيشـين تـا    پاسخ پرسش؟  آيد يا در مى در  ىگذار اين صورت آيا مخارج سرمايه

؛ بنـابراين  شده دولت در نظام اقتصادى وابسته اسـت  تعريف هايو اختيار ها هحدى به وظيف
گـذارى كنـد و حـق     ممكن است بگوييم: اگر دولت فقط در توليد كاالهاى عمومى سرمايه

نداشته باشـد، در ايـن    كند، توليد كاالهايى را كه بخش خصوصى توليد مى گذارى و سرمايه
گذارى دولت در كاالهاى عمـومى اسـت و    مشتمل بر مخارج مصرفى و سرمايه صورت 

گذارى بپـردازد،   اگر دولت بتواند در اقتصاد، مانند يك بنگاه بخش خصوصى به امر سرمايه
گذارى بخش دولتى خواهد  ى بخش خصوصى و سرمايهگذار سرمايه نيز مشتمل بر  آنگاه

 له در صادرات و واردات نيز چنين است.ئ. مسودب
ها  ، كردار و رفتار دولت و خانوارها و بنگاهها هاين نوع روابط يا معادل . روابط كردارى:2

هـاى عامـل اقتصـادى را در برابـر      العمـل گـروه   دهد. اين روابط، عمل يا عكس را نشان مى
    مانند: ؛شود صورت توابع رياضى بيان مى نماياند و به رها مىمتغي هايتغيير

						,			 0							 
                                          , 			, 		,			 

كند كه مقدار مصرف، تـابعى مسـتقيم از مقـدار درآمـد      اول اين مطلب را بيان مى رابطه
گـذارى، تـابعى مسـتقيم از درآمـد و تـابعى       مقـدار سـرمايه   كه گويد و رابطه دوم مىاست، 

انـداز، تقاضـاى پـول، و عرضـه پـول نيـز روابـط         غيرمستقيم از ميزان بهره است. تابع پس
 ؛گونه روابـط نيـز مـؤثر اسـت     ى نظام اقتصادى بر اينكل اركردارى هستند. چگونگى ساخت

اقتصادى ممنوع اعالم شود ـ چنانكه در نظام اقتصادى اسالم   اگر بهره در نظام ،مثالطور  به
ها يكـى  ر بهره در آنتوابعى كه متغي تمامگذارى و تقاضاى پول و  ـ توابع سرمايه چنين است

 آيد. ديگرى در مى صورت رهاى مستقل است، بهاز متغي
آينـد و   اين روابط براساس قـوانين و مقـررات يـك جامعـه پديـد مـى       . روابط نهادى:3

كه ماليات  .معادله  طور مثال ؛ بهشوند رياضى نوشته مى هاي هصورت معادل به
 كننده قانون ماليات در نظام اقتصادى است. دهد، منعكس را تابعى از درآمد نشان مى
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توليد است و به سطح و  هاي اين نوع روابط، بيانگر رابطه بين توليد و عامل ى:روابط فن. 4
) تـابع توليـد كـاپ ـ داگـالس (      طور مثال، ؛ بهموجود بستگى دارد فناورينوع 

 .يك رابطه فنى است
وسـيله آن   اقتصاد كالن از مجموعه روابط چهارگانه پيشين، الگوهـايى سـاخته و بـه    در
نظام اقتصادى در  هاي شود و تحول يكديگر تحليل مىباره رفتار عامالن اقتصادى در ،الگوها

زا (حجـم پـول، مخـارج     رهاى ابـزارى بـرون  و متغي )r و p)، wزا  اثر تغيير متغيرهاى درون
هـاى   وسـيله مـدل   تحليـل بـه   هـاي  هگيـرد و نتيجـ   ها) مورد مطالعه قرار مى ياتدولت و مال

ر شود كه اگ اين الگوها بررسى مى راهبراى مثال، از  ؛شود اقتصادسنجى در جامعه آزمون مى
نظام اقتصادى چه رخ خواهـد داد   ول در اقتصاد افزايش يابد، در كلسطح قيمت يا حجم پ

در تقاضـا و   هـا نشان خواهنـد داد و براينـد ايـن تغيير    ملىالع و عامالن اقتصادى چه عكس
پـس از ايـن مرحلـه، الگوهـاى اقتصادسـنجى سـاخته و        ؟شود عرضه كل چگونه ظاهر مى

 د.شو برآورد مى هاشود و مقدار و جهت تغيير تحليل به روش تجربى آزمون مى هاي هنتيج
آنچه گذشت، پيدا است كه كاربرد الگوهاى رياضى براى تحليل عملكرد نظام اقتصادى  از

بر تحقّق آن نظامِ اقتصـادى در خـارج متوقّـف نيسـت. روابـط تعريفـى، كـردارى و نهـادى،         
شده در يك نظام، نوشته، و روابط فنى نيز با يـك   نينِ وضعرها و قوايمتغ ،براساس نوع روابط

 كـاپ ـ داگـالس   شود كه تابع توليد، از نوع تابع  فرض مى ،براى مثال ؛شوند مىفرض ساخته 
هاى گوناگونى كرد و الگوى رياضى را هر بار  روابط فنى، فرض بارهتوان در مى بنابراين ؛باشد

البته اگر اين الگو به منظور تحليل رفتارها در يـك   د؛كررا تحليل  ها هبا فرضى ساخت و نتيج
اگـر قصـد مـا     ؛ امـا بايد در مرحله بعد به روش تجربى، آزمـوده شـود   ود،كار ر نظام اثباتى به

 دهد. تحليل رفتارها در نظام دستورى باشد، آزمون تجربى مفهوم خود را از دست مى

 مطلوب  ياستنباط نظام اقتصاد روش
دولـت بـا مـردم،     يمطلوب رفتارها و روابط اقتصـاد  يمطلوب، نظام الگوها ياقتصاد نظام

و مصرف) در  عيتوز د،ي(تول ياقتصاد گوناگون يها مردم با دولت و مردم با مردم در عرصه
در منظومـه   يرفتـار  يهـا  از نظـام  يكي ياست. نظام اقتصاد ينظام اسالم هاي جهت هدف

 جهتدر  يرفتارها و روابط اقتصاد يجموعه الگوهام ،ظامن نياست. در ا ياسالم يها نظام
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بـر   يو مبتنـ  يو اخالقـ  يدر عرصه اقتصاد و در چارچوب نظام حقـوق  عتيشر هاي هدف
اسـتنباط نظـام    ي. براندهست  افتهيهماهنگ سامان  يصورت به ياله يها و سنت ها نشينظام ب
 يسـتم ياز اجتهـاد س  يا زهيـ كـه آم  مياز اجتهـاد هسـت   يا ژهينوع و ازمنديمطلوب ن ياقتصاد

هـا توسـعه    هدف و سنت ،يكه موضوع آن از احكام به مبان يستمي(اجتهاد س افتهيگسترش 
 انيـ دو روش در ضـمن ب  نيـ ا خـتن يآم يچگـونگ  انيـ ) و روش اقتصاد كالن اسـت. ب افتهي

اسـتنباط   ياست. بـرا  پذير امكان يمطلوب اسالم ينظام اقتصاد يستميمطالعه س هاي همرحل
 :ميكن يرا ط ذيلگانه  شش هاي همرحل ديبا طلوبم ياقتصادنظام 

 ينظام اقتصاد يمرزها نيي. تع1
آن را در منظومـه   گـاه يو جا نيـي آن را تب يو اجـزا  فيـ را تعر يالزم است نظام اقتصاد ابتدا
 صورت گرفت.گفته  پيشمقاله  يكه در ابتدا يهمان كار يعني ؛ميكن نييتع ياسالم يها نظام

 از نصوص ينظام اقتصاد ياجزا . استنباط2
اسـتنباط   يمطلـوب از منـابع اسـالم    يرفتارها و روابط اقتصاد يالگوها ديمرحله با نيا در

بلكـه الگوهـا    ؛سـت يموضوع اجتهاد احكام ن ؛ امااست يمرحله روش اجتهاد نيشود. در ا
ور سـادة آن چيزهـايي كـه تصـ     نمايش«كه  الگو را چنين تعريف كرديم نياز ا شياست. پ

  .»ندهست مؤثر در موضوع مورد مطالعه هاي ترين عامل شود، مهم مي
 شوند: در نظام اقتصادي، به دو نوع تقسيم مي الگوها
امـوال اسـت؛ ماننـد الگوهـاي      منـابع و  ،الگوهاي رفتارها كه بيان روشني از رابطة فـرد  .1

 ؛گذاري انداز و سرمايه مصرف، پس

كننـد؛ ماننـد    ي افراد با يكديگر و با دولـت را بيـان مـي   الگوهاي روابط كه رابطة اقتصاد .2
الگوهاي خريدوفروش (بازار كاال و خدمات)، اجاره (بازار عوامل)، قرض ربوي (بازارهاي 

 ستاني.  مالي) و ماليات

 .ميپرداز يم يدو از منابع اسالم نياز ا كيروش استنباط هر  انيادامه به ب در

	روش استنباط الگوهاي رفتارها  .1

بـراي سـاختن ايـن الگوهـا،      .الگوهاي رفتارها ادبيات اقتصادي امروز بسيار غني اسـت  در
فردي، دربارة  هاي نهادي و رفتار، و محدوديت هاي ه: انگيزة رفتار، قاعدهپيداكردن سه مولف
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داكثر كـردن  كننـده، حـ   مثال، در الگوي مصـرف انگيـزة مصـرف    براي؛ هر رفتار الزم است
ترجيحـات (قابـل    نظريـه رفتـاري بـا    هـاي  هسـت. قاعـد  ا مطلوبيت حاصل از مصرف كاال

 .)145-150ص ،1377شـوند (لئـارد،    داشـتن) بيـان مـي    پذيري و برتري بودن، انتقال مقايسه
 .دگردن هاي نهادي و فردي تقسيم مي ها نيز به محدوديت محدوديت
هايي است كه ساختار نظام اقتصادي بر فرد  هاي نهادي، محدوديت از محدوديت مقصود
هاي نهـادي بـه    وجود بازار رقابت، محدوديت علت داري به كند. در نظام سرمايه تحميل مي
هـا هسـتند؛ و    شـود، قيمـت   بازار تحميـل مـي   هوسيل محدوديتي كه به فقطرسد.  حداقل مي

 محدوديت ديگر، درآمد فرد است.
هـاي   دست آمد، در علـم اقتصـاد بـا اسـتفاده از روش     به گفته  پيشكه سه مؤلفة  هنگامي

هـا و   تغييـر قيمـت   هـاي پردازنـد و تأثير  كننده مي هندسي و رياضي، به تحليل رفتار مصرف
دهند. براي توضيح الگوي توليد،  ، توضيح مييكننده و تقاضاي و درآمد را بر رفتار مصرف

 شود. مي نيز از همين روش استفاده دگذاري فر انداز و سرمايه پس
گفته را بـه روش   توانيم سه مؤلفة پيش ما مي ياقتصاد يرفتارها يكشف الگوها مقام در

هـاي   از نصوص استخراج كنيم و سپس بـا اسـتفاده از روش   افتهي گسترش يستمياجتهاد س
يم هسـت  البته، ما متوجه اين نكتـه  ؛وتحليل اين رفتارها بپردازيم هندسي و رياضي، به تجزيه

شـود؛ در   وتحليل رفتار فرد نـوعي خـارجي، الگوسـازي مـي     جزيهاقتصاد براي تكه در علم 
، بايد الگو با واقعيت آزمون شود. در حالي كه ما بنابراين ؛حقيقت، يك مطالعة تجربي است

براي فرد مسلماني كه در نصوص اسالمي وصف آن شده است، الگوي رفتاري مطلـوب را  
ها  ديگر، در علم اقتصاد رفتار انسان ارتپردازيم. به عب وتحليل مي كنيم و به تجزيه كشف مي

ما در صدد كشف الگوهاي رفتـاري   ؛ اماشود طور تجربي مطالعه مي يافته به در نظامي تحقق
، آزمون تجربي اين الگوهـا تـا   بنابراين ؛هستيم كه اسالم در صدد تثبيت آن در جامعه است

ق آن نيز گرچه آزمون پس از تحقّ ،معني است وقتي كه نظام اقتصادي اسالم تحقق نيافته بي
شود. در علـم اقتصـاد اگـر     اي ديگر تفسير مي گونه آن به هاي  هنتيج ؛ اماتجربي متصور است

هـاي منطقـي مـا از آن، نادرسـت      گيريم كه الگو يا تحليل آزمون، الگو را رد كند، نتيجه مي
 زمـون آ پاسـخ درحوزة مطالعة ما اگـر   ؛ اماپردازيم ، به اصالح و ترميم آن ميينا؛ بنابراست

 تجربي منفي باشد، دو احتمال وجود دارد:
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هـاي   الگوي رفتـاري، غلـط باشـد يـا تحليـل      هممكن است استنباط ما از نصوص دربار .1
 ؛استخراج سه مؤلفة الگو، غلط باشدمنطقي ما پس از 

الگو، اين باشد كه افراد جامعه براساس الگـوي رفتـاري مـوردنظر     ممكن است علت رد .2
كنند. به عبارت ديگر، هنـوز الگـوي رفتـاري مـوردنظر اسـالم در جامعـه        اسالم عمل نمي

 صورت كامل تثبيت نشده است. به

شود كه ما نتوانيم از  نمي باعثها  اين تفاوت ؛ اماهايي وجود دارد چه چنين تفاوتاگر
در اسـتنباط يـك    -هـا  البته با توجه به تفـاوت -الگوسازي  بارهم اقتصاد درعل هاي هتجرب

اقتصاددانان مسلمان اهل  باره الگوي رفتاري از نصوص استفاده كنيم. خوشبختانه، در اين
: مصـرف،  ماننـد  ؛هايي و الگوهاي رفتاري فرد مسلمان در حوزه ند ا سنت خوب كار كرده

انـد   دهكـر نصـوص و مبـاني مـذهبي خـود اسـتخراج       گذاري را براساس توليد، و سرمايه
)Ahmad & Awan, 1992 / Kahf, 1998  / خورشـيد،  / 1999، أحمـد فريـد  و  عفـر

 .)1375سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان،  / 1374

 . روش استنباط الگوهاي روابط 2
تفاوت منابع و روش استنباط الگوهاي رابطة افراد بـا يكـديگر و الگوهـاي رابطـه      علت به 

 كنيم: دو را از يكديگر تفكيك مي عكس، اينرمردم و دولت و ب

 كنندة رابطة افراد با يكديگر در حوزة اقتصاد   استباط الگوهاي بيان روش
ـ  منبع  هـاي  وارده دربـارة عقـد   هـاي  و روايـت  هـا  هاستنباط اين الگوها در حوزة اقتصاد، آي

مانند: بيع، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، شركت، صلح، قـرض، صـدقه،    ؛معاملي
انواع روابط مـالي را كـه اسـالم بـراي      ها و وقف است. در حقيقت، اين عقد (بخشش) هبه

ـ   ؛ بنابرايندكنن مردم تجويز كرده است، بيان مي رجـوع   هـا  و روايـت  هـا  هبه اين دسـته از آي
. مينـ ك يرا استنباط مـ  گفته پيش يالگوها ،افتهيگسترش  يستميكنيم و به روش اجتهاد س مي

-خـواهيم الگـو    بلكه مي ؛نيست گفته پيش هايدر اين رجوع، هدف ما استنباط احكام عقد
اقتصـادي تعريـف    اتدست آوريم. متأسفانه، در ادبيـ  را به -يعني بيان ساده و روشن رابطه

بايـد بـه    ؛ بنـابراين ما به آن دست نيافتيم كم دستگونه الگوها وجود ندارد يا  خاصي از اين
 اما هدف چيست؟  ؛اي، الگو را تعريف كنيم تناسب هدف خود از چنين مطالعه
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خواهيم ساختار نظام اقتصادي اسالم را در بخش خصوصـي، از ايـن    طور خالصه، مي به
 را در اين بخـش درك و سـپس تبيـين    يم، و نيز چگونگي گردش پول و كاالكنادله كشف 

هاي اقتصـاد   نموداري را كه در ابتداي كتاب سرانجامخواهيم  يم. براي تقريب به ذهن، ميكن
شود، براي نظام  ترسيم مي ـ با فرض عدم وجود دولت ـ اقتصاديكالن تحت عنوان چرخة 

رابطة اقتصادي بين افراد  ي، الگوگفته پيشآوريم. با توجه به هدف  دست  اقتصادي اسالم به
 هاي ذيل است: مشتمل بر مؤلفه

 ؛)…نوع رابطه (معاوضه، مشاركت و  .1

 ؛ي موضوع رابطههاي كل ويژگي .2

 ؛هاي كلي طرفين رابطه ويژگي .3

 ؛انگيزة طرفين رابطه .4

  .هدف از تشريع اين رابطه .5

 شود: روشن مي الحسنه، قرض بارهوارده در هاي نمونه، با تفحص در روايت براي
 ؛اي معاوضي بدون سود است الحسنه، رابطه قرض .1

 ؛موضوع قرض، هر چيزي است كه ارزش معاملي دارد .2

، براي اوالً: گيرندگان، دو ويژگي دارند دهندگان، مازاد درآمد دارند. همچنين قرض قرض .3
 ؛آينده بپردازند درشده را  گرفته  توانند مال قرض ثانياً، مي ؛ندهست امرار معاش نيازمند

و انگيـزة   ـ البته با حفظ اصل مالـ دهنده، ايثار منافع مال براي كسب ثواب   . انگيزة قرض4
 ؛گيرنده، رفع نياز است قرض

 تحقق عدالت اجتماعي تشريع شده است. جهت. اين رابطه، در 5

خـي  انـد و بر  قرض، بسياري از اين امور به صراحت بيان شده بارهنصوص وارده در در
 شود. استنباط مي گفته پيشنيز، از مجموع احكام 

هـر يـك از    هدربـار  گفتـه  پـيش گانـة   هاي پنج اين تعريف از الگو، استخراج مؤلفه براساس
معاملي، در حقيقت به منزلة كشف الگوهاي رابطة اقتصادي بين افراد از ديدگاه اسـالم   هايعقد
دست آمده براساس نوع رابطه، انگيزه،  الگوهاي بهبندي  توانيم به تقسيم و دسته سپس مي ؛است

، چگونگي ربط بين گفته پيشطرفين يا موضوع رابطه بپردازيم و با نگرش سيستمي به الگوهاي 
يم و جايگاه هر يك از آنها را در ساختار كالن نظام اقتصـادي اسـالم مشـخص    كنآنها را درك 
 ميـ ا انجـام داده  اسـالم  ير كـالن نظـام اقتصـاد   ساختااي از اين كار را در كتاب  كنيم. ما نمونه
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توان چنين  اين الگوها، مي هشده دربار انجام هاي هبراساس مطالع .)42-91ص ،1381 ،يرمعزي(م
 شوند: استنباط كرد كه در اسالم، مردم به سه گروه بزرگ تقسيم مي

 ؛ت اقتصادي و كسب درآمد را ندارندكساني كه توان فعالي .1

 ؛تر از مخارجشان است درآمد آنها كم ؛ اماكساني كه توان فعاليت اقتصادي را دارند .2

 تر از مخارجشان است. كساني كه درآمد آنها مساوي يا بيش .3

 سـه معاملي موردنظر اسالم، روابط اقتصادي بين مردم بـه   هايبا مالحظة عقد همچنين،
 شود: نوع كلي تقسيم مي

 ؛ة سود (خريدوفروش، اجاره، جعاله و صلح)رابطة معاوضه به انگيز .1

 ؛رابطة مشاركت به انگيزة سود (مضاربه، مساقات، زارعه، جعاله، صلح و شركت) .2

 .الحسنه و وقف) رابطة ايثار (صدقه، قرض .3

را براسـاس موضـوع رابطـه تقسـيم كـرد.      گفته  پيشتوان هر يك از روابط  مي همچنين،
 خدمات، عوامل توليد يا سرماية نقدي باشد.موضوع رابطه، ممكن است كاال و 

سازي  با شبيه ـ توان ساختار نظام اقتصادي اسالم را در قالب چرخة درآمدي   نمونه، مي براي
 .نشان داد 2صورت نمودار  به ـ آنچه در ادبيات مرسوم اقتصاد كالن وجود دارد درباره
توليد را از بازار (نهاد)  هاي عاملند كه هستتوليدي  هاي همؤسس ،ها اين چرخه، بنگاه در

 بازار تشكيل شده است:زيركنند. در اقتصاد اسالمي، بازار عوامل از دو  عوامل تهيه مي
بازار اجارة عوامل است كه در آن عوامل توليد (نيروي كار، مديريت و سرماية فيزيكـي)  . 1

د ثابـت يـا اجـرت ثابـت     صورت دستمز شوند، و پاداش خود را به ها اجاره داده مي به بنگاه
 ؛كنند دريافت مي

مشـاركتي (شـركت،    هايعقـد  راهبازار مشاركت عوامل است كه در آن عوامل توليد از  .2
صورت سهمي  گيرند و پاداش خود را به مي قرار ها بنگاه اختيار در ،)…مساقات، مزارعه و 

 كنند.  از سود توليد دريافت مي

بازارهاي مشاركت  اهو از ر كردهانداز  خود را پس عوامل توليد بخشي از درآمد صاحبان
مشـاركتي در   هاي. در اين بازارها، پول در قالـب برخـي عقـد   كنند گذاري مي مالي، سرمايه
كنند و سهمي  گذاري مي ها نيز آن را صرف مخارج سرمايه گيرد. بنگاه ها قرار مي اختيار بنگاه
دهند. در حقيقت، اين بازارهـا   صاحبان پول ميدست آمده را بر حسب توافق، به  از سود به

 ند.هست داري جانشين بازارهاي مالي ربوي در اقتصاد سرمايه
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 ؛كنند مي

 

 بازارهـاي    

مربـوط بـه     
هـاي    مؤلفه

 ي كـالن و    
ي مـردم را   
 نشـان داده  

 الن است.

 كنند: 
گذاري م سرمايه

رسـد يـا در ي 

ـه، از احكـام م
،هايك از عقد

ـپس بـا نگـاهي
هـاي ـين گـروه
)2ر نمـودار ( 

م در اقتصاد كال

ك ش تقسيم مي
 مشاركت مالي س

 ؛ندكن مي

ت نيازمندان مـي
 شود. مي

گفتـ وش پـيش  
هر ي هبتدا دربار

سـ ؛يمكنـ   مـي
 روابط كـالن بـ
ر در آنچه كه در
 ادبيات مرسوم

 ردم 

ه را به سه بخش
بازارهاي م راهز

 يا صدقه ايثار م

 2 نمودار
دست شود، به ي

 كاال مصرف م
توان بـه رو  مي

ن ترتيب كه ابت
شمرديم استنباط

رصادي اسال م و
ساختار، منحصر
زي با توجه به

دولت و مر ه

 درآمد حاصله
ه انگيزة سود، از
ب وقف، قرض

  كنند. رف مي

آمد كه ايثار مي
ري يا در بازار
ر اين چرخه را

ينه انباط كرد. ب
لگو رابطه بر شم
ختار نظام اقتص
ت ترسيم اين س

سا يك شبيه قط

ههاي رابط

عوامل توليد، 
از آن را به خشي
را در قالب خشي
را نيز مص خشي

ي از مازاد درآ
گذار لي سرمايه

دها و روابط در
ملي اسالم استن
كه در تعريف الگ

الگوها، سا ين ا
البته، كيفيت ؛يم

فقط)، 2 نمودار (

ستنباط الگو

 

صاحبان
بخ. 1
بخ. 2
بخ. 3

بخشي آن
مشاركت مال

نهاد همة
معا هايعقد
گانه را كه پنج

ا سيستمي به
كني كشف مي

شد، نيست.

اس روش
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فقيه عالم و عـادل   شود كه در رأس آن، ولي اي گفته مي ، دولت به مجموعهرو پيش مقاله در
: سياسي، اقتصادي، مانند ؛هايي اسالمي در عرصه هاي ق نظاماست. اين مجموعه مسئول تحقّ

مـوردنظر   هـاي  و فرهنگي است و وظيفه دارد جامعه را از وضعيت موجود، به سمت هدف
 اسالم حركت دهد.

 :دارد ذيلگانه  پنج يها مؤلفه زيطة دولت و مردم درحوزة اقتصاد نراب الگوهاي
 ؛و ...) يستان اتيمال اي يرسان . نوع رابطه (خدمت1

 ؛ي موضوع رابطههاي كل . ويژگي2

 ؛هاي كلي طرفين رابطه . ويژگي3

 ؛طرفين رابطه ه. انگيز4

  .. هدف از تشريع اين رابطه5

 هاي همردم و وظيف برابردولت در  هايو اختيار ها هوظيف بارهالگوها از نصوص وارده در نيا
دست  باره به كلياتي كه از مباني بينشي و ارزشي اسالم در اين هدولت، و به ضميم برابرمردم در 

توان الگوهاي رابطة  نصوص، مي يشود. در اينجا نيز پس از بررسي اجتهاد آيد، استخراج مي مي
توان  د. در مرحلة بعد نيز ميكراستخراج  گفته پيشدر حوزة اقتصاد را از نصوص  مردمدولت و 

صورت كالن و سيستمي به اين الگوها نگريسـت، و بـا توجـه بـه سـاختار نظـام در بخـش         به
 ) نشان داده شد، دولت را وارد اين ساختار كرد.2خصوصي كه در نمودار (

 ينظام اقتصاد يها نظامريز نيي. تع3
رفتارهـا و روابـط    ينظم حـاكم بـر الگوهـا    ميآنكه بتوان يگذشت، برا نياز ا شيپ چنانكه
 يبنـد  بـه گـروه   ميهسـت  ناچـار  م،يكشف كنـ  ياسالم به خوب يرا در نظام اقتصاد ياقتصاد

 ي. در اقتصـاد متعـارف نظـام اقتصـاد    ميها را مشخص كنـ  نظامريرفتارها و روابط پرداخته و ز
 ميتقسـ  كيرا كه  ميتقس نيا ميتوان ياست. ما م ديو تول عيتوزنظام مصرف، ريمشتمل بر سه ز

مـا سـازگارتر اسـت     هـاي  كه با هدف يگريد ييعقال يبند ميبه تقس اي ميرياست بپذ ييعقال
 يتعـاون  ،يخصوصـ  ،ينظام دولتريرا به سه ز يمثال ممكن است نظام اقتصاد ي. برابيانديشيم
 هـاي  ق هـدف تحقّ زهيبه انگ يو روابط اقتصاد ارهارفت ي. در نظام دولتميكن ميتقس يو اجتماع

سـود و در بخـش    زهيـ بـه انگ  يو در بخـش خصوصـ   ؛شرفتيو پ تيعدالت، امن :مانند ؛نظام
 .شود انجام مي يكسب ثواب آخرت زهيبه انگ يو در بخش اجتماع ازيرفع ن زهيبه انگ يتعاون
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 يرامونيپ يها . كشف نظام4
است و در چارچوب  ياله يها و سنت ها نشيبر نظام ب يمبتن يرفتارها و روابط اقتصاد يالگو

 نيالگوها الزم است ا نيدرك كامل ا يبرا ؛ بنابراينرديگ ياسالم شكل م يو اخالق ينظام حقوق
كـه   يسـتم ي(اجتهـاد س  افتهيگسترش  يستميكه اجتهاد س ستا نجاي. اميچهار نظام را كشف كن

 .رود يكار م است) به افتهيها توسعه  و سنت ها هدف ،يبه مبان مموضوع آن از احكا

 ينظام اقتصاد هاي . كشف هدف5
 هـا  و هـدف  يانيـ م ،ييدر سـطوح غـا   ينظـام اقتصـاد   هـاي  از هدف يبا نظام زين نجايا در
 ديـ با رو هستيم؛ بنابراين ربهنظام  نيكنندگان در ا شركت هاي نظام و هدف نيا يها نظامريز

بـه روش اجتهـاد    ينظام اهداف را با همـه سلسـله مراتـب آن از نصـوص و منـابع اسـالم      
 .ميكناستنباط  يستميس

 ياضير يصورت كل منسجم با استفاده از الگوها اسالم به ي. درك نظام اقتصاد6
 ينظام اقتصاد ميتوان يدر اقتصاد كالن م ياضير ياستفاده از روش ساخت و كاربست الگوها با

 شيه پك. چنانميده حيآن را توض يصورت كل منسجم درك كرده و كاركرد مجموع اسالم را به
گذشت كاربرد الگوهاى رياضى براى تحليل عملكرد نظام اقتصادى بـر تحقّـق آن نظـامِ     نياز ا

 ،ف نيست. روابط تعريفـى، كـردارى و نهـادى، براسـاس نـوع روابـط      در خارج متوق دىاقتصا
 . شوند ، نوشته و روابط فنى نيز با يك فرض ساخته مىيشده در نظام وضع رها و قوانينِيمتغ

براساس شريعت اسالم و  يو نهاد يكردار ،يفيتوانيم با تعريف مجدد روابط تعر مى ما
از الگوهاى رياضى براى تحليل عملكرد كـالن نظـام    يگوناگون درباره روابط فن يها فرض

زيرا فرض بر ايـن اسـت    ؛اقتصادى اسالم استفاده كنيم و به آزمون تجربى هم نيازى نداريم
 دستورى و براى تغيير واقع است، نه تحليل آن. ينظام اسالمكه نظام اقتصادى 

 گيري جهينتبندي و  جمع
بـه   توان ينم ،يمطلوب از منابع اسالم يظام اقتصادعنوان ن اسالم به يكشف نظام اقتصاد در

و  يسـتم يبلكه افزون بر آن الزم است از اجتهاد س ؛كرد بسندهمرسوم  يليروش اجتهاد تحل
در اقتصاد كالن بهره برد و بـا گسـترش قلمـرو اجتهـاد از      يمطالعه نظام اقتصاد يها روش
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مطالعه نظـام   يها اهانه آن با روشآگ بيروابط و ترك ،يمبان ها، هدف هب يفقه ياحكام فرع
 د.كرعنوان كل منسجم درك  اسالم را به يدر اقتصاد كالن نظام اقتصاد ياقتصاد
در  افتـه يگسـترش   يسـتم يروش اجتهـاد س  نيـ غفلت كـرد كـه در ا   ديوجود نبا نيا با

 نيـ ا قـت ي. در حقشـود  يمحصور م يچارچوب روش اقتصاد كالن در مطالعه نظام اقتصاد
علـوم   سيموجـود كـاربرد دارد نـه در تأسـ     يعلوم انسان يساز يروش در چارچوب اسالم

علم  يها اسالم را در چارچوب و روش يصادنظام اقت توان يروش م ني. با اياسالم يانسان
روز آن را  يداد و بـه زبـان علمـ    حيآن را توضـ  ياقتصاد كالن درك كرد و كاركرد مجموع

از  شي(پ ينيشيكرد و از عملكرد آن دفاع پ سهيمقا گريمكاتب د يدارائه داد و با نظام اقتصا
 د. كرق) ق و به فرض تحقّتحقّ

در كنـار   ناشـود و الزم اسـت محققـ    بسـنده بـه آن   ديـ نبا ؛ امـا كـار الزم اسـت   نيـ چه اگر
 .شنديانديب زين ياسالم يبراساس مبان يعلوم انسان يها ها و روش چارچوب رييبه تغ يساز ياسالم
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