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قتصاد اسالمیاعمال قرارداد در ايسازوکارها
)اعمال قرارداد در اقتصاد صدر اسالمهاينهیهزیقیتطبلیتحل(

4/7/1391تاریخ تأیید:15/1/1391تاریخ دریافت:
*هزادفیمحمدجواد شر___________________________________________________________

چکیده
رثـ او سـت یچیاعمال قرارداد در اقتصاد اسالميسازوکارها«که ددهمیپاسخ پرسش نیبه اروپیشمقاله 

اعمـال  يسـازوکارها نـه یاز آنجـا کـه قضـاوت دربـاره هز    » اعمال قرارداد چگونـه اسـت؟  هاينهیآن بر هز
هـاي نـه یهزروپـیش مقالـه  .تنـاممکن اسـ  یدشـوار و حتـ  یو مکـان یزمانيقرارداد بدون توجه به بسترها

اعمـال  يسـازوکارها میمنظـور پـس از تقسـ   نیه ا. بکندیرا در بستر اقتصاد صدر اسالم مطالعه مگفتهپیش
از شیدر روزگـار پـ  یعربرهیکه شمال شبه جزدهدمینشان ،یو عمومیخصوصيقرارداد به سازوکارها

اعمال قرارداد بـود؛  یسازوکار عمومنتریمهمعنوان بهییدستگاه قضاآن،تبعه ظهور اسالم فاقد دولت و ب
استفاده از ت و اعمال قرارداد نداشیخصوصيجز استفاده از سازوکارهاايعرب چارهمردمبیترتنیه اب

دولـت و  سیاسالم توانست با تأسـ .را به همراه داشتیفراوانهاينهیهزگفتهپیشیخصوصيسازوکارها
حـال اسـالم در   نیـ اعمال قراردادها را فراهم آورد. با ایسازوکار عمومو حسبه، ادستگاه قضپدیدساختن

از یبخـش مهمـ  افـزون بـر ایـن   . کـرد یمـ قیتشـو زیـ اعمـال قـرارداد را ن  یخصوصـ يسازوکارهايموارد
مسـلمانان بـود.   انیـ پشتوانه اعمـال حقـوق و قراردادهـا در م   زینیاسالمینیديو باورهایاخالقهايآموزه

شـده بـود   یطراحايگونهاعمال قرارداد در اسالم بهيکه سازوکارهادهدیمقاله نشان مهايهافتیمجموع 
.اعمال قراردادها را حداقل کندنهیهز،یو مکانیزمانيکه با توجه به بسترها

.اسالمصدراقتصادمبادله، هاينهیاعمال قرارداد، هزيحقوق و اقتصاد، سازوکارهاواژگان کلیدي:
,JEL:K42بنديطبقه N45, P48.

:.Emailصادقو اقتصاد دانشگاه امام یمعارف اسالماریاستاد. * mj.sharifzade@gmail.com.
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مقدمه
ش بـراي  کوشـ و نیـز  ) Contract Enforcement(تتبع درباره سازوکارهاي اعمال قرارداد 

حقـوق و  «دانـش بخش مهمـی از  ي اعمال قراردادکردن سازوکارهاي کاراشناسایی و پیاده
Law(»اقتصاد & Economics( گفتـه پـیش . موضوع دهدمیرا در معناي نوین آن تشکیل
هـاي اعمـال قـرارداد از    رو مورد توجه وسیع اقتصاددانان قرار گرفته اسـت کـه هزینـه   از آن
دیــد . از شــود) شــمرده مــیTransaction Costs(هــاي مبادلــه تــرین انــواع هزینــهمهــم
دسـته  :هاي مبادله به سه دسته قابل تقسیم اسـت هزینه،پردازان برجسته حقوق و اقتصادنظریه

هاي تجاري بـالقوه اسـت کـه بـه مراحـل      جو براي جذب طرفوهاي جستاول شامل هزینه
هاي انعقاد قرارداد است هزینهگفتهپیشهاي دومین دسته از هزینه.از قرارداد ارتباط داردپیش
. شـود مـی هاي مذاکره بر سر مفـاد قـرارداد و رسـیدن بـه توافـق      هزینهشامل هعمدطور بهکه 

شـوند  هایی است که طرفین یک قرارداد پس از انعقاد آن متحمل میهزینهشاملدسته سومین 
. پرهیزنـد مـی تا اطمینان یابند طرف مقابل به اجراي مفاد آن پایبند اسـت و از نقـض قـرارداد    

شـامل  هعمـد طـور  بـه هـاي مبادلـه را کـه    پردازان حقوق و اقتصاد این دسـته از هزینـه  نظریه
کننـده بـه   بر اجراي قرارداد، جلوگیري از نقـض آن و اجبـار طـرف نقـض    هاي نظارت هزینه

the Costs of(هـاي اعمـال قـرارداد   هزینـه ،رعایت آن است Contract Enforcement(
,Klaes)اند نامیده 2008, p.364).هاي اعمال قرارداد بخش مهمی از هزینهصورتبه این
دهد.  هاي مبادله را تشکیل میهزینه

بـودن  بـر بـدیع  افـزون ین حد مورد توجه قرار گیـرد  ه اباعث شد این موضوع تا بآنچه
هـاي مبادلـه در علـم اقتصـاد، اهمیـت محـوري آن در تبیـین رشـد و توسـعه          مفهوم هزینه

مانـدگی  هاي گذشته و تشریح اسباب پیشرفت یا عقبدر سدهگوناگوناقتصادي کشورهاي 
از اقتصـاددانان برجسـته مکتـب    –س نـورث داگـال آنهاست. بخـش مهمـی از آثـار قلمـی     

تطبیقـی خـود   هـاي  هدر مطالعنورثبر همین موضوع تمرکز یافته است. –نهادگراي جدید 
هـاي گذشـته   انـد در سـده  توانسـته ،اندکشورهایی که نظام حقوقی کاراتري داشتهدادنشان 

رشـد اقتصـاد و درآمـد سـرانه     ي ازخود بربایند و به سطوح باالترنبایرقگوي سبقت را از
دست پیدا کنند. از نگاه وي آنچه بیش از تعریف مناسب قواعد و مقررات حقـوقی اهمیـت   

يدر کشـورها يبودن قراردادها در جامعه است. بـه گفتـه و  ) Enforceable(رپذیاعمالدارد 
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، قضـات و  نالیاز وکیعیدر کنار شبکه وسنیاز قوانیکامل مشخصطور بهمجموعه افتهیتوسعه
در سـازد؛ ینسبت به اعمال قانون و قراردادهـا مطمـئن مـ   فراوانیافراد را تا حد ،يدستگاه داور

بلکـه  ؛یحقـوق هايعلت ابهام آموزهجهان سوم اعمال قرارداد نه فقط بهيهاکه در اقتصادیحال
.)105-95ص،1377(نورث، ستینیبودن رفتار کارگزاران قطععلت نامعلومبه

سـازوکارهاي اعمـال قـرارداد در اقتصـاد     «دهد که میپاسخ پرسشبه این روپیشمقاله 
پاسخ بـه ایـن پرسـش    » هاي اعمال قرارداد چگونه است؟اسالمی چیست و اثر آن بر هزینه

بلکـه  ؛دهـد تنها شناخت ما را از سازوکارهاي اعمـال قـرارداد در نگـاه اسـالم ارتقـا مـی      نه
البته ؛کار گرفته شودمسلمانان نیز بهیتمدنخیاقتصاد در تارو افول تواند در تبیین ظهورمی

شـود و از  به مطالعه سازوکارهاي اعمال قرارداد منحصر نمـی فقطاز آنجا که پرسش حاضر 
رو کـه  و نیـز از آن پرسـد مـی هاي اعمال قرارداد نیـز  چگونگی اثر این سازوکارها بر هزینه

قرارداد بدون ارجاع به بسترهاي زمانی و مکانی ناممکن یا هاي اعمالهزینهبارهقضاوت در
بـه مقایسـه سـازوکارهاي اعمـال     روپیشبخش مهمی از مقاله ؛ بنابراینکم نارساستدست

قرارداد در بستر زمانی و مکانی اقتصاد صدر اسالم اختصاص یافته است.  
سـپس از  ؛شـود مـی بر ایـن اسـاس در ادامـه مقالـه ابتـدا مبـانی نظـري پـژوهش بیـان          

سازوکارهاي عمومی اعمال قرارداد در شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسالم سـخن بـه   
که در این بخش خواهیم دید شمال شبه جزیره عربی در روزگار پـیش از  . چنانآیدمیمیان 

سازوکار عمومی اعمال قرارداد بـود.  ه تبع آن، ظهور اسالم فاقد دولت و دستگاه قضایی و ب
عـرب  مـردم آن اسـت کـه  ،گیـرد اهی از این امر نخستین پرسشی که در ذهن جا مـی با آگ

،کرد و کـدام عامـل  چگونه و با تکیه بر چه سازوکارهایی بر قراردادهاي خویش نظارت می
تحلیـل سـازوکارهاي خصوصـی اعمـال     رواز ایـن بـود.  این قومضامن اجراي قراردادهاي 

دهـد. در ادامـه بـه ایـن     ي از مقاله را تشکیل مـی قرارداد در میان عرب جاهلی بخش دیگر
که در غیاب سازوکارهاي عمومی نظارت و اعمـال قـرارداد و در   شودمیپاسخ داده پرسش

توانست ضامن اجراي قراردادها در سطح وسیع شرایطی که سازوکارهاي خصوصی نیز نمی
در پاسخ بـه  شد؟ ا میبرخی از قراردادها در میان عرب جاهلی اجرعلتباشد چرا و به چه

بخش دیگري از مقاله به بحث درباره پدیده خوداعمـالی قراردادهـا اختصـاص    این پرسش
سـازوکار عمـومی اعمـال    پدیدسـاختن در ادامه مقاله به ظهور دولـت در اسـالم و   یابد.می
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سیس دستگاه أو نشان خواهیم داد که دولت اسالمی چگونه توانست با تکرده قرارداد اشاره 
هاي اعمـال قـرارداد همـوار    راه را براي کاهش هزینه،سازوکار حسبهپدیدساختنقضایی و 

کند. با این حال اعمال قراردادها در اسالم منحصر به سازوکار عمومی نبـود. بررسـی نقـش    
سازوکارهاي خصوصی اعمال قرارداد و نیـز نقـش اخـالق و باورهـاي اسـالمی در اعمـال       

بنـدي و  دهد. واپسین بخش مقاله به جمعهاي دیگري از مقاله را تشکیل میقراردادها بخش
. داردگیري اختصاص نتیجه

مبانی نظري
کـه  چنان*اعمال قراردادها و انواع سازوکارهاي آن است.اهمیتبخش بررسی اینموضوع

تـوان  ابتـدا نمـی  دراي نظام حقوقی روشنی وجود داشته باشـد دانیم حتی اگر در جامعهمی
،جوامـع تمـام طور کامل اجرا شود؛ زیـرا در  قراردادها به درستی و بهتمامانتظار داشت که 

بنـابراین رعایـت   ؛بندي به قراردادهـا وجـود دارد  هایی براي نقض حقوق و عدم پايانگیزه
حقوق افراد و در نتیجه گسترش مبادالت متوقف بر آن اسـت کـه قـدرت ثـالثی از حقـوق      

د و اگر یکی از دو طرف، قصد نقض مفاد قرارداد را داشـته باشـد وي را از   طرفین دفاع کن
کـم طـرف خـاطی را بـه     را مجبور به رعایت مفاد آن کند یا دسـت ياین اقدام بازدارد و و

توان به توسـعه مبـادالت و رشـد یـک     د. به عبارت دیگر زمانی میملزم کنجبران خسارت 
ه اعمال قراردادها را بر عهده گیرد.اقتصاد امید داشت که قدرت ثالثی وظیف

هـاي منتهـی   پذیر بودن قراردادها و اثر آن بر تبدیل بازيها نیز اهمیت اعمالنظریه بازي
هـا  که از نظریه بـازي دهد. چنانهاي منتهی به همکاري نشان میرا به بازيبه عدم همکاري

و طرفین نسبت به اعمال مفاد آن ردیقرارداد را بر عهده نگآید اگر قدرت ثالثی اعمال بر می
در گزینه ) Nash Equilibrium(تعادل نش در بسیاري اوقات اطمینان نسبی نداشته باشند 

عدم همکاري برقرار خواهد شد. این در حالی است که اگـر قـرارداد قابـل اعمـال باشـد و      

گريسابقه چندانی ندارد و شاید بتوان ریشه آن را در مقاله اقتصادمطالعه موضوع اعمال قراردادها از دید .*
,Becker)وجو کرد جست1968در بکر باره  هاي فراوانی در اینتاکنون مطالعه1970البته از دهه ؛(1968

هاي تألیف شده در عرصه تحلیل اقتصادي اعمال قراردادها بـه چنـد   ها و کتابانجام گرفته و حجم مقاله
Bouckaert)رسد صد اثر می & De Geest, 1992).
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،شـود وارده به طـرف مقابـل شـناخته   هايول جبران خسارتئکننده قرارداد مسطرف نقض
هاي بالقوه حاضر شدن در قرارداد و انجام همکاري را به نفع خویش خواهند یافت و طرف

ین ترتیب سازوکارهاي اعمال قـرارداد  ه اتعادل نش در گزینه همکاري برقرار خواهد شد. ب
هـاي منتهـی بـه    هاي بدون همکاري را به بازيدن قراردادها بازيکرپذیر توانند با اعمالمی

Cooter)د کننتبدیل همکاري  & Ulen, 2000, pp.117-224).
توانـد  دار یا مؤجل هستند مـی گاه که قراردادها مدتویژه آنپذیربودن قراردادها بهاعمال

هـاي بـازار داشـته باشـد.     سـازي فعالیـت  نقش مهمی در تشویق مبادالت داوطلبانـه و روان 
زمانی میـان انعقـاد قـرارداد و عمـل بـه      اي دار، فاصلهدانیم در قراردادهاي مدتکه میچنان
توانـد بـه   کـه مـی  آوردپدید مـی توجهی را هاي قابلوجود دارد و همین امر ریسکها تعهد

دار آنچه در قراردادهاي مـدت افزون بر اینمانعی بر سر راه مبادالت داوطلبانه تبدیل شود. 
ست که طرفین مبادله نسبت شامل حقوق و وظایفی اهعمدطور بهگیردمورد مبادله قرار می
کنـد را تضمین گفتهپیشکنند. اگر قدرت ثالثی بتواند اجراي قراردادهاي به یکدیگر پیدا می

توانند با اعتماد بر بلکه طرفین می؛شودمند میتنها جامعه از منافع ناشی از آن قرارداد بهرهنه
و جامعه را از منـافع  بگیرندهاي آتی خود گذاريهایی را درباره سرمایهتصمیم،مفاد قرارداد
دسته از قراردادها کـه از نگـاه طـرفین    ند. به عبارت دیگر آنکنمند ها بهرهگذارياین سرمایه
تواننـد اعتمـاد   ه زمان اجرایشان فرا رسـد مـی  کشوند حتی پیش از آنمیشمردهقابل اعمال
هـاي جدیـد اثرگـذار باشـند و ارزش     گذاريو از این جهت بر سرمایهارتقا دهندطرفین را 

,Craswell)اضافی ناشی از همکاري را افزایش دهند  2000, pp.1-24).
توان به دو دسته خصوصی و عمومی سازوکارهاي اعمال قرارداد را می،بندي کلیدر یک تقسیم

,Polinsky)تقسـیم کـرد    1980, pp.105-127/Polinsky & Shavell, 2000, pp.45-46).
ــر اجــراي قــرارداد و اعمــال آن توافــق طــرف درممکــنروشین نخســت هــاي نظــارت ب
کننده بر نظارت فرد یا گروهـی ثالـث بـر اجـراي آن اسـت کـه مـا آن را سـازوکار         شرکت

نامیم. اگرچه اسـتفاده از ایـن روش فوایـد بسـیاري دارد و بـه      خصوصی اعمال قرارداد می
رف بر آن در اغلب اوقـات  اما تکیه ص؛وجود آن بسیار بهتر از فقدان آن است،لحاظ نظري

از زمـان و نیرویـی   گفتهپیشهاي بردارد. بخش مهمی از هزینهتوجهی را درهاي قابلهزینه
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و توافـق بـر سـر انتصـاب وي     گفتـه پـیش است که باید صرف شناسایی فرد یا گروه ناشی 
قرارداد شود.کننده عنوان ناظر و اعمالبه

براي نظـارت بـر   گفتهپیشانگیزه قدرت ،نکته دیگري که در این روش قابل تأمل است
اجراي صحیح قرارداد است. بسیاري مواقع بـراي آنکـه قـدرت ثالـث انگیـزه کـافی بـراي        
نظارت بر اجراي قرارداد داشته باشد باید دستمزدي را به وي پرداخت کرد که این مبلغ نیـز  

شـده یـاد فرد ينظارت و داورریبه هر تقدگیرد. هاي اعمال قرارداد قرار میدر شمار هزینه
منـافع  يبه اقتضايموارد ممکن است ویو در برخستینيوتیلزوماً مستقل از تابع مطلوب

. دکنـ عییرا تضـ گریو حقوق طرف دردیقرارداد را بگهاياز طرفیکیخود جانب یشخص
، بـاز هـم معلـوم نیسـت کـه      پیشـین دو مرحلـه  به فرض انجام موفق و منصفانهافزون بر این

مجبور بتواند در صورت بروز تخلف، طرف خاطی را به رعایت مفاد قرارداد گفتهپیشقدرت 
براي اعمال قرارداد بـه مقبولیـت وي نـزد    فرد. به عبارت دیگر در بسیاري از موارد، توان کنند

است. ایراد دیگري کـه بـر ایـن روش وارد اسـت شـیوه      منوططرفین قرارداد و پذیرش آنان
شوند. تعیین قدرت ثالثی کـه  ست که قرارداد اجتماعی نامیده میاعمال حقوق و قراردادهایی ا

وظیفه نظارت و اعمال قراردادهاي اجتماعی را بر عهده داشته باشد دشوار است.
آن اسـت  ،شوداعمال قرارداد که سازوکار عمومی اعمال قرارداد نامیده میروشدومین 

ر اعمال قرارداد شود. روشن اسـت  که یک مقام عمومی مانند دستگاه قضایی دولتی عهده دا
که اگر دولت به خوبی از عهده نظارت بـر اجـراي قراردادهـا برآیـد بسـیاري از مشـکالت       

راحتی انجام ایـن  ه تواند بگذار نظام اجتماعی میبرطرف خواهد شد. بنیاننخستسازوکار 
حاکم بر قراردادهـا  وظیفه را به دولت (سازوکار عمومی اعمال قرارداد) بسپارد و در قوانین 

توانند به دولت رجوع کنند و دولت وظیفـه  قید کند که طرفین در صورت بروز اختالف می
توانـد هـر یـک از طـرفین     مـی خـود با تکیه بر قوه قاهرهد. دولتکندارد قرارداد را اعمال 

قـدرت دولـت محـدود بـه اعمـال      افزون بر ایـن د. مجبور کنقرارداد را به رعایت مفاد آن 
ها توان آن را دارند که بر اجـراي قراردادهـاي   زیرا دولت؛راردادهاي شخصی نخواهد بودق

د وي رنیز نظارت کنند و اگر فرد یا گروهی، حقوق اجتماعی دیگران را نقـض کـ  اجتماعی
کنند. مجبور را به رعایت حقوق دیگران يکم وند یا دستکنرا مجازات 
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فقدان دولت، اعمـال قراردادهـا بـا مشـکالت و     رود در صورتن ترتیب انتظار میبه ای
تواننـد بـه   طور که اشاره شد سازوکارهاي خصوصـی نمـی  شود؛ زیرا همانروروبهیهایهزینه

ن معنا نیست کـه اسـتفاده   ه آالبته این بشمرده شوند؛ ثري براي اعمال قراردادها ؤتنهایی ابزار م
بـا سـازوکارهاي خصوصـی همـواره هزینـه      از سازوکارهاي عمومی اعمال قرارداد در مقایسه 

بـا اسـتفاده از سـازوکارهاي خصوصـی     هاچرا که گاه حل برخی اختالف؛ر بر داردکمتري د
در بسیاري از جوامع کنونی کـه صـاحب دولـت و    ،مثالطوربه؛هاي کمتري در بر داردهزینه

بـر و پرهزینـه   مـان دستگاه قضـایی ز وسیلهبهحل اختالفات خانوادگی ،دستگاه قضایی هستند
را ابتدا با تکیه بر سازوکارهاي خصوصـی ماننـد   هاهکوشند این منازعرو افراد میینااست؛ از 

گونـه مـوارد   شده در فامیل یا محله حل کنند. بدیهی است کـه در ایـن  مراجعه به افراد شناخته
افـزون بـر ایـن   تواند هزینه کمتري را به همراه داشته باشـد. مراجعه به سازوکار خصوصی می

ـ از تـابع مطلوب یقاضـ يریرپذیثأامکان تزینیقضات و داوران دولتبارهدر از ایـ یشخصـ تی
يرو ارجاع اختالفات به سـازوکارها نایدولت حاکم وجود دارد و از یاسیسهاييرگیجهت
.شودیتلقنهیبدون هزتواندینمزیاعمال قرارداد نیعموم

پیش از ظهور اسالمهاعمومی قرارداداعمال
شـد. بخـش نخسـت کـه در     شبه جزیره عربی پیش از ظهور اسالم به دو بخش تقسیم مـی 

نسبت مـنظم بـاران از   به شد به سبب بارش جنوب شبه جزیره قرار داشت و یمن نامیده می
علـت همـین  بهتوجهی داشت. جانشینی بود و سابقه تمدنی قابلدیر باز مهد زراعت و یک

-30، ص1، ج1381آمـده بـود (میکـل،    پدیـد هایی در این منطقه قدیم حکومتاز روزگار 
عکس، دیگر مناطق شبه جزیره عربی که به اختصار نام رب.)476، ص5، جم1970علی، /31

سرزمینی خشک و بیابانی بود و زنـدگی سـاکنان آن   ،نهیمشمال شبه جزیره عربی بر آن می
امـین المصـري،   /41، ص1366گذشـت (حتـی،   مـی گـردي  نشینی و بیاباناز قدیم به کوچ

گـاه دولتـی بـا    بود که تـا پـیش از ظهـور اسـالم هـیچ     علتشاید به همین .)9، صم1955
هاي منتهی بـه ظهـور اسـالم    البته در قرن؛مرکزیت حجاز در این سرزمین تشکیل نشده بود

ان و روم ات ایـر حدچند حکومت عربی کوچک در مرزهاي شمالی این سرزمین که در سر
لخـم آلهاي ها در دستان دو قبیله عربی به نامبود. زمام این حکومت، پدید آمدهقرار داشت
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نشانده پادشاهان ساسانی بودند و پاسبان مرزهاي ایران در هجـوم  دستلخمآلبود. غسانآلو 
نشـانده روم دسـت غسـان آلعکـس  رند. بشدشمرده میدیگر قبایل عرب و نیز لشکریان روم 

-27و 11، صـص 1335کردند (فیـاض،  به رومیان میلخمآلبودند و خدماتی مشابه خدمات 
هـایی از منـاطق شـمالی شـبه     در بخـش کندهآلاي کوتاه نیز حکومتی به زعامت در دوره.)41

جزیره پدید آمده بود که به نوعی در خدمت حاکمان حمیري جنوب شبه جزیره قرار داشـت  
.)78، ص1378نژاد، زرگري/108-106، ص1366(حتی، 

آیـد ایـن دسـته از    هـاي تـاریخی بـر مـی    کـه از اسـناد و گـزارش   با ایـن وجـود چنـان   
هاي نزدیک به ظهور اسالم فـرو ریختـه   اهمیت عربی نیز در دهههاي کوچک و کمحکومت

به 525بار در سال یک،هاي مستقل عربی بودبودند. سرزمین یمن که همواره مهد حکومت
گـاه  به دست ایرانیان فتح شده بود و پس از آن هیچ572شیان و دیگر بار در سال دست حب

سـقوط  529نیز در سال کنـده آلنیافته بود. حکومت اقتدار سیاسی و اقتصادي گذشته را باز
بـه دسـت   602و 582هـاي  هاي غسانی و لخمی نیز به ترتیب در سـال کرده بود. حکومت

هاي ین ترتیب در دههه اب.)47، ص1381شده بودند (الپیدوس، رومیان و ایرانیان سرنگون 
دسـتگاه قضـایی دولتـی در سـرزمین     به تبـع آن  پیش از ظهور اسالم خأل قدرت سیاسی و 

که از مجمـوع شـواهد و   به هر تقدیر چنان.)151-142، ص1366عرب مشهود بود (حتی، 
در آسـتانه  شودشمرده میه اسالم آید شمال شبه جزیره عربی که زادگاقرائن تاریخی بر می

ظهور اسالم فاقد دولت و قدرت قضایی متمرکز بود و همین امر مانع وجـود سـازوکارهاي   
شد.عمومی اعمال قرارداد در این سرزمین می

پیش از ظهور اسالمهاخصوصی قرارداداعمال
قـد سـازوکار   ویژه حجاز پیش از ظهـور اسـالم فا  که دیدیم شمال شبه جزیره عربی بهچنان

عمومی اعمال قراردادها بود. طبیعی بود که در چنین شرایطی اگر اختالفی بر سـر تفسـیر و   
آمد راهی جز رجوع به سـازوکارهاي خصوصـی اعمـال قـرارداد     اجراي قراردادها پدید می

معمول در مسایلی که در داخل خانواده، عشیره یـا قبیلـه عربـی    طور بهوجود نداشته باشد. 
طور ؛ بهکردندساي قبیله نقش داور را ایفا میؤپدر خانواده، بزرگان عشیره و رآمد،پدید می

خوب است به سازوکار حل اختالف در شهرهاي مکه، یثرب و طـائف توجـه کنـیم.    ،مثال
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» بنو«و » آل«هايهایی بودند که با تعبیرچیزي که در این شهرها وجود داشت خانوادهیگانه
وفصـل  کردنـد. رؤسـاي شـعب حـل    کدام در یک شعب زندگی مـی شدند و هر شناخته می

آور نبود و نفوذ کالمشـان تـابعی   ي درون آن را بر عهده داشتند. حکم این افراد الزاماهادعو
کوشیدند شد بزرگان شعاب میاز وجاهت آنان بود. در مسائلی که به چند شعب مربوط می

ارالندوه محل اجتماع آنـان بـود. اگـر بزرگـان     د،حل واحدي برسند. در مکهبا گفتگو به راه
رسیدند وساطت افراد محترم چاره کار بود. در غیـر ایـن صـورت از    حلی نمیشعاب به راه

).252-245، ص5، جم1970شد (علی، هایی مانند حلف یا جنگ استفاده میراه
هـاي  طرفگرفت انتخاب داور به توافقهنگامی که اختالفی بین دو یا چند قبیله در می

بـر بـود. در چنـین    یندي هزینهااستفاده از این روش فرعلتدرگیر بستگی داشت. به همین 
سبب جایگاه دینی آنـان نقـش مهمـی    شد. قضاوت کاهنان بهحالتی گاه به کاهنان رجوع می

را حکم یـا  گفتهپیشهايعرب داور.)525-495داشت (همان، صهاهوفصل منازعدر حل
نویسد:یعقوبی مینامید.حاکم می

،مواریـث ،کرد و در محاکماتبود که در کارهاي خود به آنان رجوع میهاییعرب را داور
شناخت، چه عرب را دینی نبود که به احکـام آن  هاي خویش آنها را داور میها و خونآب

خـوردگی و آزمـودگی را حکَـم    سروري و سال،امانت،راستی،رجوع کند؛ پس اهل شرف
.)337، ص1، ج1374داد (یعقوبی، یقرار م

فــت رکــار مــیواژه حکومــت در میــان عــرب بــه معنــاي داوري بــهعلــتبــه همــین 
ــب ــفهانی، (راغ ــن/248، صق1412اص ــور، اب ــدي، /142-140، ص12، جق1414منظ زبی

.)160، ص16، جق1414
داري وي به داور در موضـوع زمـام  نبایو رقکالببنقصیاي از این موارد مراجعه نمونه

کناره گرفته و در مقابلش بپاخاسـتند.  قصیاز بنوبکرو خزاعهکه نویسد مکه بود. یعقوبی می
هاي مکه) جنـگ سـختی میـان آنـان در گرفـت و از دو      ابطح (مسیل درهواديسرانجام در 

ي از عـرب  دند تا مردکرسپس یکدیگر را به صلح دعوت ؛طرف مردم بسیاري کشته شدند
را داور سـاختند  کعببنعوفیعمربنپس ؛در میان آنان داور و در موارد اختالف حکم باشد

، 1، ج1374بـراي اداره مکـه سـزاوارتر اسـت (یعقـوبی،      خزاعهاز قصیحکم داد که يو و
هـاي  دهد که مراجعه بـه داوران نیازمنـد توافـق طـرف    این داستان نشان می.)306-305ص
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تـوان از  آمـد. نیـز مـی   میدست بهیو کشتارهایگاه چنین توافقی پس از نزاعدرگیر بوده و
(کاهن عرب) در سطیح غسانیرباب به کالب و بنیو مخالفان وي از بنیعبدالمطلبمراجعه 

).323نزاع بر سر چاه ذوالهرم در طائف اشاره کرد (همان، ص
بلکه داوران به عـرف  ؛مکتوب نبودقضاوت این داوران بر پایه قانونی مدون یا شریعتی 

.)226، صم1955گرفتند (امین المصـري،  خود بهره میباورکردند و از تجربه یا رجوع می
هاي گوناگونهاما اگر بین دو یا چند فرد از قبیل؛هر فرد تابع احکام و قوانین قبیله خود بود

آنکه داوران عـرب سـازوکار   شد. جالبدو قبیله رجوع میهايآمد به توافقنزاعی پدید می
هـاي نظـارت و اعمـال    آوري براي اجراي احکامشان نداشتند. این امر نیز خـود هزینـه  الزام

دو ضمانت اجراي حکـم، عهـد و میثـاقی بـود کـه داور از      یگانهداد. قرارداد را افزایش می
اجـراي  بنـابراین  ؛بپذیرنـد -هر چه کـه باشـد  –گرفت که نتیجه قضاوت را میطرف دعوا

دادن بـه نـزاع   بـراي پایـان  طـرفین دعـوا  حکم به تعهد طرفین، منزلت داور و نیز مصلحت 
.)525-495، ص5، جم1970بستگی داشت (علی، 

بـراي اعمـال   کـارا باید اعتراف کرد که عرب جـاهلی فاقـد سـازوکاري    صورتینه اب
ی کـه در  هایته اختالفالب؛ناشی از تفسیر و اجراي آن بودهايفصل اختالفوقرارداد و حل

زیرا عرف قبیله درباره انتخاب ؛رسیدتر به نتیجه میآمد راحتدرون طایفه یا قبیله پدید می
ـ  برابرروشن بود و قدرت سرکشی اندکی در يداور و مبناي داوري و رآن وجود داشـت. ب

بسـیار  سـختی رسـیدن بـه توافـق    ،آمـد عکس اگر اختالفی بین افرادي از دو قبیله پدید می
بـر بـود.   ، متفاوت و رسیدن به توافق دربـاره انتخـاب داور هزینـه   هاهزیرا عرف قبیل؛داشت

ها مبنا و معیار مشخصی نداشـت نااطمینـانی دربـاره نتیجـه     از آنجا که داوريافزون بر این
ینه اداد. ببود و همین امر تمایل افراد را براي رفتن به نزد داوران کاهش میفراوانداوري 

دار اعمـال آن  شد که هیچ قدرت ثـالثی عهـده  ترتیب قراردادهاي عرب در شرایطی بسته می
هـاي قبیلگـی افـراد و قـدرت     داد وابسـتگی نبود. آنچه احتمال اجراي قرارداد را افزایش می

فقـدان سـازوکار عمـومی اعمـال     به این ترتیـب بود. هاي دیگر قبیلهزنی قبیله در برابر چانه
هاي اعمـال قراردادهـا را   ضعف در سازوکار خصوصی رجوع به داوران هزینهقرارداد و نیز
داد.افزایش می
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پیش از ظهور اسالمقراردادهاخود اعمالی 
ـ به ذهن تبادر مـی پرسشگفتیم این پیشهاي با توجه به آنچه در بخش د کـه در چنـین   کن

سـازوکار سـپرده   وضعیتی قراردادهاي عرب چه سرنوشـتی داشـت و اجـراي آن بـه کـدام      
را بیـان کنـیم. پـس از آنکـه     هـایی تر شدن موضوع الزم است توضـیح شد. براي روشنمی

تـرین کـارکرد   ترین موضـوع اجـراي مفـاد آن اسـت. اساسـی     شود مهمقراردادي منعقد می
کننده در قـرارداد را ملـزم بـه    هاي شرکتسازوکارهاي اعمال قرارداد نیز آن است که طرف

نی براي نظارت و اعمال قرارداد وجـود نداشـته   . حال اگر سازوکار معیبکنداجراي مفاد آن
توان به اجـراي مفـاد آن   باشد چه سرنوشتی در انتظار قرارداد خواهد بود و تا چه میزان می

تر چه ضمانتی براي پیدایش و تداوم همکاري در میـان افـراد   امید داشت؟ در نگاهی فراگیر
بـرآوردن  یفرض که افراد در پنیو با لحاظ ايبه لحاظ نظرجامعه وجود خواهد داشت؟ 

داشـت کـه منـافع    دیتوان به اعمال قراردادها امیمیزمانفقطهستند شیخویمنافع شخص
شمال شبه جزیره عربی کـه  وضعیتبا توجه به . ردیگیشیآن پهاينهیقرارداد بر هزياجرا

شود.به معمایی مهم تبدیل میقراردادهاله اعمال ئمس،شرح داده شداز این پیش 
له همکاري در حالت فقدان طرف ثالث ارائـه  ئها براي حل مسرویکردي که نظریه بازي

اسـت کـه   همیلتـون و اکسـلراد ، تیلـور ، شـابیک هایی مانندپردازش نظریهکوشکند حاصل می
کاري میـان افـراد را   گیري و تداوم همهاي تکراري، شکلاند با استفاده از مدل بازيکوشیده

,Shubik)توضـیح دهنـد    1959/Taylor, 1976 /Axelrod & Hamilton, در .(1981
مهمـی از روابـط انسـانی ماننـد     توضیح این رویکرد شایسته است به خاطر آوریم که دسته

ازدواج یا حتی برخی از روابط تجاري، ماهیت بلندمدت دارند و تا زمانی طوالنی به حیات 
، هـا گونـه تعامـل  آید منطق حاکم بر ایـن ها بر میکه از نظریه بازيدهند. چنانخود ادامه می

هـاي  ت دارنـد. در بـازي  مـد دارد که ماهیتی گذرا و کوتاههاییتوجهی با تعاملتفاوت قابل
بازیگران هنگامی گزینه همکاري را انتخاب خواهنـد کـرد کـه قـرارداد قابـل      ،ايمرحلهتک

باشد. این در حالی است کـه اگـر بـازي ماهیـت تکـراري داشـته باشـد و در افقـی         اعمال
قرارداد نیـز گزینـه   نامحدود تکرار شود طرفین در غیاب دولت و دیگر سازوکارهاي اعمال

آیـد پدید مـی رو عنوان گزینه بهینه انتخاب خواهند کرد. چنین وضعیتی از آنمکاري را بهه
طلبانه طرف مقابل را با قطع همکاري تالفی کنـد و وي  تواند رفتار فرصتکه هر بازیگر می
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د. بـه عبـارت دیگـر آن دسـته از     کنـ را از منافع ناشی از تداوم همکاري در مراحل بعد محـروم  
شـوند در درون خـود سـازوکارهایی نامحسـوس بـراي      که در افق نامحدود تکرار میهاییبازي

.برقرار باشدگفتهپیشالبته این استدالل تا زمانی صحیح است که فروض ؛اعمال قرارداد دارند
را دربـاره امکـان   هـایی ههـاي گذشـته مطالعـ   پردازان حقوق و اقتصاد نیز در دهـه برخی نظریه

انـد  انجـام داده ،ر خأل قدرت ثالثی که نظارت و اعمال قراردادها را بر عهده گیرداجراي قراردادها د
.(Klein & Leffler, 1981 /Ellickson, 1989 & 1991 /Charny, 1990 /Greif, 1998)

باعـث  ما در ادامه مقاله از این پدیده با نام خوداعمالی قراردادهـا یـاد خـواهیم کـرد. آنچـه      
هاي درونی طرفین قرارداد اسـت کـه آنـان را از    شود ترکیب انگیزشخوداعمالی قرارداد می

د.کننقض مفاد آن منصرف می
ترین وضعیتی که ممکن است قراردادهـا در آن  محتمل،این دسته از اقتصاددانانباوربه 

ی دربـاره  فراوانـ وضعیتی است کـه طـرفین مبادلـه اطالعـات     ،چنین کارکردي داشته باشند
توان ادعا کرد که بخـش  ین ترتیب میه اپردازند. بتکراري میهايهبه مبادلیکدیگر دارند و 

دهد که پیوندهاي خویشاوندي مهمی از پدیده خوداعمالی قراردادها در اجتماعاتی روي می
از خوداعمـالی  هاي پیشـین مستحکمی در آنها برقـرار اسـت. اگـر تبیینـی را کـه در سـطر      

تـوانیم دربـاره چگـونگی اجـرا شـدن قراردادهـا در       می،دست داده شد بپذیریمقراردادها به
که گفتیم عرب جاهلی در میان قبیلـه  عربی اظهار نظر کنیم. چنانهايهو قبیلهاهدرون طایف
درباره یکدیگر داشته باشـند  فراوانیکرد و طبیعی بود که اعضاي قبیله اطالعات زندگی می

ي را انجام دهند و بـه همـین سـبب امکـان     تکراري بسیارهايهو در طول حیات خود مبادل
کـه دربـاره   هـایی هنیز در مطالعپوسنرخوداعمالی قراردادها در میان آنان وجود داشته باشد. 
پیونـدهاي خویشـاوندي را سـازوکار    ،حیات اقتصادي و اجتماعی جوامع بدوي انجـام داده 

,Posner)اصلی اعمال قانون در این جوامع دانسته است  1980).
تواند تداوم همکاري و اجراي قراردادهـا را در میـان اعضـاي    این توضیحات اگرچه می

هـاي جـدي   همکاري اعضاي دو یا چند قبیلـه بـا ضـعف   عللاما در تبیین ؛قبیله تبیین کند
بود که اجراي قراردادها بیشتر در میان اعضاي قبیله دیده علتست. شاید به همین اروهروب
روابط بلندمدتی هاهمگر هنگامی که قبیل؛چند قبیله در بسیاري اوقاتشد و روابط دو یامی

هایی کـه از نقـض قراردادهـا و    رو بود. گزارشهبا تنش روب،مانند حلف با همدیگر داشتند
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*کنـد. یید میأاست این تحلیل را تبه ما رسیدهعدم احترام به حقوق مالکیت در میان عرب 

که سازوکار خوداعمالی قراردادها نیز سازوکاري ناقص بـود و  ین ترتیب باید اذعان کرده اب
ی هایهتوانست ضامن تداوم همکاري و اجراي قرارداد در درون قبیله یا در میان قبیلمیفقط

باشد که با هم روابط بلندمدت و نزدیک داشتند.  

هاعمومی قراردادبسترسازي براي اعمالظهور اسالم و 
به شهر یثرب (کـه بـه یمـن    ارتباط وثیقی با هجرت پیامبر اکرمظهور دولت در اسالم 

ـ بـه ا اکرمامبریهجرت پخوانده شد) دارد. مدینۀ النبیپس از آن يحضور و شـهر  نی
شـمرده  قدرت سیاسی نوین در سرزمینی بود که فاقد قـدرت مرکـزي   پدیدآمدندبخشینو

قـراردادي را منعقـد کـرد کـه     در ابتداي ورود خویش به این شهراکرم. پیامبرشدمی
ساکن یثرب اعم از مسلمانان، مشرکان و یهودیان در آن شرکت داشـتند.  گوناگونهاي گروه

جایگـاه پیـامبر  گونـاگون هـاي  براساس این پیمان که مبناي اداره مدینه قرار گرفـت گـروه  
ف، عنوان حکم و داور پذیرفته و متعهد شدند کـه در صـورت بـروز اخـتال    را بهاکرم

ـ واگذارشو پیامبروند متعالداوري آن را به خدا د. یهـود و مشـرکان مدینـه نیـز     ن
امـا  ؛دانسـتند نمـی اکرمظف به تبعیت کامل از رهبري سیاسی پیامبرؤاگرچه خود را م

.)336، ص1ج، 1375هشـام،  عنوان مرجع حل اختالفات قبول کردند (ابـن را بهيجایگاه و
سازوکار عمومی رفع اختالف و اعمال قرارداد پدیدساختنهاي نخستین پایهصورتین ه اب

پس از ظهور اسالم گذارده شد. 

نشـان  در میـان عـرب  رانقـض قراردادهـا  حرمتی حقوق مالکیت وبیهکتاریخیاز شواهد مسلم یکی .*
که در انجامیددر مکه رخ داد و به انعقاد پیمانی پیامبر اکرماي است که در ایام جوانی ادثهدهد، حمی

ـ غریبالفضول آن بود که مرديشود. سبب انعقاد حلفالفضول از آن یاد میتاریخ با نام حلف ه متاعی ب
د؛ اما خریدار از پرداختن بهـاي آن سـر بـاز زد. فروشـنده کـه      یمکه آورد و در بازار مکه به فروش رسان

داد. گروهـی از  کس را یاور و حامی خویش نیافت به باالي کوه ابوقبیس رفت و فریـاد کمـک سـر   هیچ
گند یاد کردند که دیگر آنان بود به یاري وي شتافتند و سودر میاننیز پیامبر اکرممردان مکه که جوان

/373، ص1، ج1374یعقـوبی،  /59-52، صق1405حبیـب،  (ابـن بر کسـی سـتم شـود   در مکهنگذارند 
).88، ص1، ج1375هشام، ابن



می
سال

اد ا
تص

ی اق
هش

پژو
ی 

علم
مه 

صلنا
ف

 /
ف

شری
واد 

دج
حم

م
اده

ز

44

در مدینـه اتفـاق افتـاد نظـام     اکـرم مجموعه تحوالتی که در روزگار حضور پیامبر
جزیـره عربـی تبـدیل کـرد.     سیاسی نوظهور مدینه را در مدتی کوتاه به قدرت بالمنازع شبه

بـر ایمـان و   ،که بر غلبه نظامی یا قرارداد اجتماعی تکیه داشته باشـد دولت اسالم بیش از آن
در قرآن کریم بارها اطاعت از فرستاده خویش متعالدینی تکیه داشت. خداوندباورهاي

را واجـب و الزم  يدانسـته و پیـروي از دسـتورات و   متعـال اطاعت از خداوندمانندرا 
هـاي  قـرآن کـریم پایـه   . افزون بر ایـن )7:حشر/80:نساء/33:محمد/92:مائده(شمرده بود

نیـز فـراهم آورده بـود.    اکرماستمرار دولت اسالم را براي روزگار پس از وفات پیامبر
بـرداري از  ، فرمـان پیـامبر اکـرم  و ونـد متعـال  در کنـار پیـروي از خدا  کـریم  قرآن 
دانسـتند کـه   مر را کسانی مـی االمسلمانان اولی.)59:االمر را نیز واجب کرده بود (نساءاولی

هـاي  البتـه گـروه  ؛زننـد بر مسند رهبري سیاسی مسلمانان تکیه مـی اکرمپس از پیامبر
علـی فقط حضرتاالمر اختالف نظر داشتند. شیعیان اولیهايقادر تعیین مصدگوناگون

شایسـته  کس را جـز آنـان   خواندند و هیچاالمر میرا مصداق اولیيو گروهی از فرزندان و
دانستند؛ در حالی که اهل سنت نگاه متفاوتی به این موضوع داشـتند (حـویزي،   رهبري نمی

ــی، /507-497، ص1370 ــی، /237-235، ص3، جم1409طوســـ ، 3، جق1415طبرســـ
هاي حکومت جدیـد کـه بـه دسـت پیـامبر     پایه،این اختالفاتتمامرغم به.)115-114ص
الب خالفت اسالمی تداوم پیدا کـرد و بسـتر الزم   ها در قگذاشته شده بود تا قرناکرم

هـاي اسـالمی پدیـد آورد. در بخـش بعـد بـا       را براي اعمال عمومی قراردادها در سـرزمین 
گوییم. تفصیل بیشتر درباره جزییات سازوکار عمومی اعمال قراردادها در اسالم سخن می

قضا و حسبه در اسالم و نقش هر یک در اعمال عمومی قراردادها
ریشـه  -محور اصلی اعمال عمومی قراردادها در اسالم عنوانبه–ظهور نظام قضایی اسالم 

در عصـر مـدنی داشـت.    کـریم هـاي قـرآن  و آمـوزه سیاسی پیامبر اکرمهايدر اقدام
حاضر در مدینه اعم از مسلمانان، مشرکان و یهودیـان در  گوناگونهاي که گفتیم گروهچنان

در این شـهر منعقـد شـد جایگـاه     اکرمهاي حضور پیامبرقراردادي که در نخستین ماه
اگـر میـان   «عنوان داور و حکم پذیرفتند. در متن این قرارداد آمده بود:را بهاکرمپیامبر

مرجع ،دبینجامه ترس آن باشد که به فساد پیروان این قرارداد مشاجره و نزاعى روى دهد ک
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به مندرجات ایـن  وند متعالپیامبر اوست، و خدادمحمو وند متعالحل آن خدا
مسلمانان نیـز  . افزون بر آن)336، ص1، ج1375هشام، (ابن» قرارداد راضى و خشنود است

اکـرم پیـامبر کرد به که میان آنان بروز میهاییظف بودند در اختالفؤطور خاص مبه
بلکـه  شـد؛ شـمرده مـی  تنها نمادي از احترام به قدرت سیاسی جدید رجوع کنند. این امر نه

شد.  ي از ایمان مسلمانان به آیین جدید تلقی میانشانه
چنـان  هاي تاریخی آمده است گروهی از تازه مسلمانان مدینه که همکه در گزارشچنان

ن روزگـار  اخـویش بـه داور  هـاي براي حل اخـتالف هاي جاهلی داشتند دل در گرو ارزش
شـدت عمـل ایـن    بهکریمقرآن.)238، ص3، جق1409کردند (طوسی، جاهلیت رجوع می

یکـی از دالیـل مهـم    .)50:مائده/61-60:گروه را نکوهش کرد و آنان را منافق نامید (نساء
علـت جاهلی بـود.  هايجلوگیري از احیاي فرهنگ و ارزش،این امربا کریممخالفت قرآن

خـویش قـرار   شخصـی خـوش منـافع  دیگر آن بود که داوران عرب امـوال مـردم را دسـت   
قرآن کریم بـه  ؛زدنددادند و با قبول رشوه نتیجه داوري را به نفع یکی از طرفین رقم میمی

کنـد و مسـلمانان را از مراجعـه بـه داوران جـاهلی بـاز       صراحت به این موضوع اشاره مـی 
سوره نسـاء بـه صـراحت از مسـلمانان     65، قرآن کریم در آیه برابردر .)188:قرهدارد (بمی
تنهـا  نـه کریمرجوع کنند. قرآناکرمخود به پیامبرهايخواهد که در حل اختالفمی

بـه «دانـد:  مـی خداوند متعـال بهبلکه آن را نشانی از ایمان ؛شمارداین کار را واجب می
اخـتالف مایـه آنـان میانآنچهبارهدرراتوآنکهمگرآورند،نمىایمانکهقَسمپروردگارت

ونکننـد نـاراحتى احسـاس هایشـان دلدراىکردهکهحکمىازسپسگردانند؛داوراست
).65: (نساء» آورندفرودتسلیمسرِکاملطور به

کـه از  و دستورات بود. چنانهاآموزهسیس دستگاه قضا در اسالم نتیجه مستقیم همین أت
سـیس دسـتگاه قضـا و    أمستقیم بـه ت طور بهخود اکرمآید پیامبرشواهد تاریخی بر می

بـر آنکـه خـود در میـان مـردم      افـزون اکرمدهی امر قضاوت اقدام کرد. پیامبرسازمان
ویـژه پـس از فـتح    گماشت. این امر بـه کرد افراد دیگري را نیز به این سمت میقضاوت می

در کتاب سعدابنکه اي به خود گرفت. چنانیاسی اسالم شکل تازهمکه و گسترش سیطره س
را بـراي داوري در  علـی حضرت امیر مؤمنان اکرمپیامبر،آورده استطبقاتشهیر 

هـاي تـاریخی نـام    در گزارش.)323، ص2، ج1374سعد، میان اهل یمن منصوب کرد (ابن
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ابوموسـی اشـعري  و ثابـت بنزید، کعببنابی، مسعودبنعبداهللا، خطابعمربنري مانند افراد دیگ
، 1384خورد (کتانی، به چشم میطرف پیامبر اکرمشده از عنوان داوران منصوبنیز به

در زمان حیات مبارك خویش گـذارد پـس از   اي را که پیامبر اکرمپایه.)128-126ص
نیز به اشکال گوناگون جریان پیدا کرد. ويوفات 

قدرت سیاسی اسالم در قالب خالفت اسالمی تداوم یافت و همین امـر زمینـه را بـراي    
ادامه حیات دستگاه قضایی و گسترش آن فراهم آورد. بر همـین اسـاس بـود کـه انتصـاب      

خلیفـه  ،مثـال طور؛ بهدر زمان خلفا نیز ادامه یافتگوناگونقضات و اعزام آنان به شهرهاي 
خلـدون،  را بـه کوفـه فرسـتاد (ابـن    ابوموسی اشـعري ه بصره و را براي قضاوت بشریحدوم 

منصب قضاوت کوفـه را بـر عهـده داشـت     مسعودبنعبداهللامدتی نیز .)423، ص1، ج1375
عمـر طـرف ازعراقدرکهکسىنخستینبراساس قول دیگري .)163، ص1371(دینوري، 

).266، ص1365(مسعودي، بودباهلىربیعهبنسلمانکردقضاوت
بخش مهمی از میراث فکري و معنوي اسالم به تشریح اصـول و مبـانی   به همین جهت 

در بخشی از علـی حضرت داوري و قضاوت در اسالم اختصاص یافته است. امیر مؤمنان 
به روشنی وظیفه دولت اسـالمی را در داوري بـین مـردم    مالک اشترفرمان حکومتی خود به 

مطلـوب قضـات و جایگـاه آنـان در حیـات اجتمـاعی       هاي و درباره ویژگییادآوري کرده
بخـش مهمـی از   افـزون بـر ایـن   .)332، ص1378مسلمانان سخن گفته است (سیدرضـی،  

هاي قضات و اي فقهی نیز به موضوع قضاوت در اسالم اختصاص دارد. بیان ویژگیهکتاب
د و آیـین  هـاي شـهو  آدابی که آنان باید به هنگام قضاوت رعایت کنند و نیز وصف ویژگـی 

ـ  هاي فقهی را تشکیل مـی توجهی از کتابدادرسی بخش قابل ـ دهـد (محقّ ، ق1408ی، ق حلّ
ــاملی (/134-59، ص 4ج ــهید اولع ــد، /93-89، ص ق1410، )ش -719، صق1413مفی

هاي فقهی راهکارهاي خاصی نیز بـراي رسـیدگی بـه دعـاوي ناشـی از      در کتابنیز.)771
مجمـوع ایـن   .)92، صق1410، )شهید اولعاملی ((بینی شده استتعارض در اموال پیش

دهی سازوکار عمومی اعمال قراردادها است که اهتمام ویژه اسالم به سامانگرها نشانآموزه
بر عهده دستگاه قضایی قرار دارد.هعمدطور به

هـاي  اسـالم روش ،بر دستگاه قضایی که نقشی محوري در اعمال قراردادهـا دارد افزون
هـا  کـار گرفتـه اسـت. یکـی از ایـن روش     نیز براي اطمینان از اعمال قراردادها بهدیگري را 
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آیـد  کـه از شـواهد تـاریخی بـر مـی     نظارت مستقیم بر عملکرد فعاالن اقتصادي است. چنان
هـاي  افـرادي را بـراي نظـارت بـر فعالیـت     علـی حضرت و امیر مؤمنان پیامبر اکرم

ـ ؛کردنـد مـی اقتصادي رایج در شـهرهاي اسـالمی تعیـین    پیـامبر اکـرم  ،مثـال طـور  هب
را به نظـارت بـر عـامالن    خطابعمربنرا به نظارت بر فعاالن اقتصادي مکه و عاصسعیدبن

را اصـمع بـن علـی نیز در دوران خالفـت خـویش   علیحضر ت اقتصادي مدینه گماشت. 
، 1369(عـاملی،  قـرار داد  -اي در بصـره بـود   کـه منطقـه  -ناظر بر فعاالن اقتصادي بارجاه 

طـور  بـه خـود نیـز   علـی حضـرت  و امیر مؤمنان پیامبر اکرمافزون بر آن.)129ص
کردند و بر رعایت قواعد و مقـررات تجـاري   هاي مدینه و کوفه سرکشی میبازارهمستقیم ب

.)425-418، ص1369کرمانی، ند (حجتیکردنظارت می
هـاي اقتصـادي کـه    است که نظارت مستقیم بر فعالیتحاکیهاي تاریخی از آنگزارش

هـاي متمـادي در میـان مسـلمانان ادامـه      قرن،شدخوانده می» حسبه«در اصطالح مسلمانان 
یافت و دستگاه حسبه در کنار دستگاه قضا بـه بخـش مهمـی از سـازوکار عمـومی اعمـال       

نمـادي از  ،ام حسـبه نظ.)349-346ص)،ب(1375قرارداد در اسالم تبدیل شد (پروشانی، 
ر.ك بـه: (شـد شـمرده مـی  هاي اسـالمی  هاي اقتصادي در سرزمیننظارت دولت بر فعالیت

ــویش،  ــابرا، /482-404، صق1409دری ــاظران  .)123-122، ص1385ش ــام ن ــن نظ در ای
گیـري از  ها و ابزار توزین، پـیش کشیی مانند جلوگیري از احتکار، مراقبت بر وزنهایهوظیف

نظارت بر ذبح شرعی حیوانات و جلوگیري از تجارت اشیاي ممنوعـه را بـر   تقلب و غش،
آمـد  را که در میان طرفین مبادله پیش مـی هاییعهده داشتند و در بسیاري از موارد اختالف

).142-128، ص1369دند (عاملی، کرحل می
دارد رغم قرابت و مشابهت فراوانی که بین دو دستگاه قضا و حسبه در اسـالم وجـود  به

کننـد. محـور اساسـی اعمـال عمـومی      هر یک نقش خاصی را در اعمال قراردادها ایفـا مـی  
که روشن است تکیه صرف بـر دسـتگاه قضـا    قراردادها در اسالم دستگاه قضاست؛ اما چنان

علـت دستگاه پرهزینه است. بـه همـین   این بودن رسیدگی به دعاوي در با توجه به طوالنی
اخـتالف  پیـدایش بینـی کنـد کـه در حـد امکـان از      هایی را پـیش اهگذار رالزم است قانون

جلوگیري شود و در صـورت بـروز اختالفـات بسـیط حـل آن بـدون مراجعـه بـه دادگـاه          
توانـد هزینـه   حضور دستگاه حسبه در کنار دستگاه قضا میعلتپذیر باشد. به همین امکان
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هـاي هیخ اسالم رسیدگی بـه معاملـ  رو در تارینارا کاهش دهد. از هاعمومی قرارداداعمال
امـا  ؛دار که سهولت بیشتري داشت به دستگاه حسـبه سـپرده مـی شـد    اي و غیر زمانلحظه

کـرد بـه دسـتگاه    دار ظهـور مـی  معمول در قراردادهاي مـدت طور بهمشکالت دشوارتر که 
درباره محتسبان و نسبت آنـان بـا قضـات آورده    خلدونابنشد. سخنی که قضایی ارجاع می

گوید:کند. وي میاست این تحلیل را تأیید می
ازقاضى،اغراضسهولتوتعمیملحاظازکهدهدمیانجامراامورىمحتسبحقیقتدر

منصـب بـه راهایـن ازتـا سپارندمیوىه براامورگونهاینروایناز؛جویدمىدورىآنها
ومصـر عبیـدیان ماننـد اسـالمى هـاى دولـت ازبسیارىدروظیفهاینوکندخدمتقضا

قاضـى هـاي هوظیفـ ازوبودقضامنصبعمومىکارهاىدرداخلاندلسامویانومغرب
خلـدون،  (ابـن کردمىتعییناموراینبراىخودشانتخابه براکسىيووشدشمرده می

.)433، ص1، ج1375

در اسالمهاخصوصی قرارداداعمال
تنهـا مخـالف   دهـد کـه اسـالم نـه    اي هر چند کوتاه به منابع اصیل اسالمی نشان میمراجعه

بلکه در مواردي آن را تشویق کرده ؛استفاده از سازوکارهاي خصوصی اعمال قرارداد نیست
ده است. مخالفـت صـریح قـرآن   کرو اولویت آن را نسبت به سازوکارهاي عمومی گوشزد 

به داوران عصر جاهلیت را نباید به این معنا دانست که اسـالم بـا سـازوکار    با مراجعهکریم
اسـتفاده از سـازوکارهاي عمـومی را    فقطخصوصی حل اختالف از اساس مخالفت دارد و 

آید مخالفت اسالم با داوران عصر جـاهلی  بر میکریمن آکه از آیات قرکند. چنانتوصیه می
آلود شركهايآموزهود که اینان مظاهر جاهلیت و آن بنخستعلتعمده داشت: علتدو 

بود. بـه همـین   متعالرو مراجعه به آنان نماد سرکشی در برابر خداوندیناآن بودند و از 
همدلیل دوم .)60:با نام طاغوت یاد کرده است (نساءگفتهپیشاز داوران کریم قرآن علت 

کردند و با دریافت رشـوه  آن بود که داوران عصر جاهلی موازین حق و عدل را رعایت نمی
.)65همان:کردند (و اکل مال به باطل، احکام غیرعادالنه و ناروا صادر می

کند داوران عصر جاهلی موضعی شدید دارد و مسلمانان را امر میبرابراگرچه اسالم در 
بـا ایـن حـال در مـواردي     ؛رجـوع کننـد  اکرمه پیامبرخود بهاي تا براي حل اختالف

زن اهـاي حـل دعو ،ترین موردر. مشهوکندمراجعه به سازوکار هاي خصوصی را توصیه می
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دوآنمیـان جـدایى ازاگـر و«کند: حل آن را چنین بیان میراهکریمو شوهر است که قرآن
] زن[آنخـانواده ازداورىو]شـوهر [آنخـانواده ازداورىپـس داریدبیم] شوهروزن[

. دادخواهـد سـازگارى دوآنمیـانِ وند متعـال خدادارند،سازگارىسرِاگر. کنیدتعیین
عمـوم  میقـرآن کـر  افـزون بـر ایـن   .)35همـان: » (استآگاهداناىوند متعالخدا! آرى

دو گـروه از  انیـ کـه ممکـن اسـت م   ايمهم و پردامنههايحل اختالفدربارهمسلمانان را 
دو انیـ میاگر نزاع،نهم سوره حجراتهیول دانسته است. براساس آئمس،دهديمؤمنان رو

البته ؛دارندتیولئدو گروه مسدادن آنصلحيدهد همه مسلمانان برايگروه از مسلمانان رو
و یکـه بـاغ  یبا گروهـ دیمسلمانان باینجامد،مسلمانان به صلح دو گروه نگريیانجیاگر م

به حکم گفتهپیشالبته اگر گروه ؛بازگرددوند متعالظالم است نبرد کنند تا به حکم خدا
آنـان  انیدارند براساس عدل و قسط صلح را مفهیمسلمانان وظ،بازگشتوند متعالخدا

ییدادن مسلمانان واجـب کفـا  صلحکه آمده فهیشرهیآنیاریکه در تفسبرقرار سازند. چنان
به قتال و نبرد مسـلحانه  ازیکه نیمسلحانه ندارد و تا زمانهايهبه منازعیاختصاصواست

دادن دو گـروه الزم  و صـلح هـا حـل اخـتالف  ينشده است کسب اجازه از حاکم شرع بـرا 
.)171-165ص، 22، ج1370،يرازیش(مکارمستین

بـر  مـدنی (کـه  هايو اختالفاهاوفصل دعوتوان نتیجه گرفت که حلبر این اساس می
گوي طرفین قرارداد یا نماینـدگان  وگفتراهکند) از سر تفسیر یا اجراي قراردادها ظهور می

قواعـد  در صـورت رعایـت   ،آنها یا ارجاع آن به طرف ثالثی که مـورد قبـول طـرفین باشـد    
ویژه عدم مراجعه به طاغوت و رعایت قسط و عدل) با عمومات و اطالقات ادله (بهاسالمی

ویژه آنکه اگر استفاده از ایـن سـازوکار بـه حکمـی نـاروا یـا غیرعادالنـه        بهتعارضی ندارد.
طرفین حق دارند از اجراي حکم سر باز زنند و به دستگاه قضـایی اسـالم مراجعـه    بینجامد

اصناف نقش يبزرگان و نقبا،یتمدن اسالمییرو بود که در عصر شکوفانیااز دیشاند. کن
،1370،یتهرانـ ی(صـادق کردنـد یمـ فـا یایصـنف درونهـاي وفصـل اخـتالف  در حلیمهم
البته بدیهی است که قضاوت و داوري در موضوعات جزایی (که به حد یـا  ؛ )151-148ص

د) از اختصاصات حاکم شرع و دستگاه قضایی منصـوب  انجامتعزیر در معناي شرعی آن می
شخص یا مقام دیگري قابل رسیدگی نیست.وسیلهبهست و ي او
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در اسالمقراردادهااعمالی خود
فقـط  به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا اعمـال قراردادهـا در اسـالم    روپیشدر بخش 

و آیـا در  ؟هاي پـیش اسـت  در بخشگفتهپیشوابسته به سازوکارهاي عمومی و خصوصی 
کـه از مجمـوع اسـناد و مـدارك    اسالم امکان خوداعمالی قراردادها پدید نیامده است؟ چنان

اعمال حقوق و قراردادها در اسـالم محـدود بـه سـازوکارهاي     هايروشآید میر اسالمی ب
بـود.  بینـی شـده  پـیش نبود و امکان خوداعمالی قراردادها نیـز  پیشهاي در بخشگفتهپیش

در میان عرب باشد آیینـی دینـی و   جدیدياسالم پیش از آنکه مبدع نظام سیاسی و حقوقی
همین امر ارتباطی ناگسستنی میان دیـن، سیاسـت و حقـوق پدیـد     و شودشمرده میمعنوي 

تفـاوتی شـگرف بـا پیـروي از     اکرمآورد. از نگاه مسلمانان مؤمن، پیروي از پیامبرمی
يو دسـتورات و پیـامبر اکـرم  دیگر رهبران سیاسی و اجتماعی داشت. پیروي از آیین 

ی روشـن بـا سـعادت و رسـتگاري     بود و ارتباطخداوند متعالنمادي از تسلیم در برابر 
سـوره احـزاب بـه صـراحت پیـروي از خـود و       71در آیـه  متعالابدي داشت. خداوند 

سـبب را ويگردانی از فرمـان  پیامبرش را مایه رستگاري اعالم کرده و در جایی دیگر روي
پذیرش پیـام اسـالم در   ه این صورتب.)17:فتح/71:عقوبت و عذاب دانسته بود (احزاب

گوناگون دینی، حقوقی و اخالقی آن نقشی اساسی در رستگاري و سـعادت انسـان   هايعدب
را در غیاب دولـت نیـز   پیامبرشو وند متعالداشت و مسلمانان راستین نافرمانی از خدا

دانستند.روا نمی
 ي قرآن کریم بارها مردمان را به رعایت حقوق یکدیگر فرا خوانده بود و آنان را از تعـد

سوره نساء مسلمانان را مخاطـب قـرار   29در آیهکریموال دیگران باز داشته بود. قرآنبه ام
مگـر -خوریـد ننـاروا بهراهمدیگراموالاید،آوردهایمانکهکسانىاى«داده و گفته بود: 

کـریم قـرآن .)29:(نساء» باشد] گرفتهانجام[شمامیانیکدیگر،تراضىبادادوستدىآنکه
در جایی دیگر نیز رعایت حقوق اموال را الزم دانسته بود و خطاب به مسلمانان گفته بـود:  

قضـات بـه راآن] ازقسـمتى رشـوه عنـوان به[وخورید،نناروابهخودتانمیانرااموالتان«
] خـوب هـم [خودتـان کـه حـالى دربخوریـد، گنـاه بـه رامـردم اموالازبخشىتادهیدن

گـرفتن  به صراحت مسلمانان را از نادیـده متعالخداوند چنینهم.)188:(بقره» دانیدمى
؛ کنندگان را از عذاب خویش بیم داده بـود برخی دستوارت حقوقی اسالم بازداشته و تخلف
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بلکـه خداونـد  ؛ممنوع شـده بـود  اسالمحقوقی هايآموزهتنها رباخواري در نه،مثالطوربه
یکـی  .)275همـان: و شایسته عذاب ماندگار دانسته بـود ( رباخواران را اهل آتش متعال

هاي مشروع بـود. قـرآن   دیگر از مواردي که در اسالم به آن توصیه شده بود احترام به مالکیت
درازي به آن بر حذر داشته کریم بر همین اساس همگان را از تصرف در اموال یتیمان و دست

در سوره نساء اعـالم  متعالکرده بود. خداوندعذاب اخروي اعالم باعث بود و انجام آن را 
کـه نیسـت ایـن جـز خورنـد، مىستمبهرایتیماناموالکهکسانىحقیقت،در«ه بود: فرمود
.)10:(نساء» درآیندفروزانآتشىدرزودىبهوبرندمىفروخودشکمدرآتشى
سازوکار اعمال قراردادهـا در اسـالم محـدود بـه دولـت و سـازوکارهاي       این صورتبه

اخالقـی اسـالم و   هـاي آمـوزه در بخش پیش نبود و قسمت مهمـی از  گفتهپیشخصوصی 
ـ   شـود؛ شمرده میمسلمانان نیز پشتوانه اجراي حقوق و قراردادها باورهاي ن ه آالبتـه ایـن ب

حسـبه و سـازوکارهاي خصوصـی اعمـال     معنا نیست که جامعه اسـالمی از دسـتگاه قضـا،    
دهـد بشـر در حیـات    اسالم نیز نشان مـی هايآموزهطور که نیاز است؛ زیرا همانقرارداد بی

دنیوي خود صاحب اختیار است و همواره این امکان وجود دارد که بخشی از مسلمانان بـه  
دیگـر به و رو وجود دستگاه قضا و حسـ نایند. از کناخالقی خود عمل نحقوقی و وظایف 

ناپذیر است. نکته دیگري که در پایان این بخـش الزم بـه   پرهیزسازوکارهاي اعمال قرارداد 
هاي تکراري و روابط بلندمدت خـانوادگی و سـازوکارهایی   یادآوري است آنکه نقش بازي

از این دست در خوداعمالی قراردادها (به شرط برقرار بودن مفروضات مربوط به هر یـک)  
ت اسالمی نیز امکان تحقق دارد.در اجتماعا

گیرينتیجهبندي و جمع
اســالم در ســرزمینی ظهــور یافــت کــه فاقــد ســازوکار عمــومی اعمــال قراردادهــا بــود و  

توانست ضمانت کافی براي اجـراي قراردادهـا   سازوکارهاي خصوصی جایگزین آن نیز نمی
رادي از دو یا چند قبیله منعقـد  قراردادهایی که میان افبارهویژه درفراهم آورد. این مشکل به

شد؛ زیـرا در چنـین قراردادهـایی بـا توجـه بـه فقـدان روابـط بلندمـدت          تشدید میشدمی
تکراري، انگیزه نقض قرارداد باال بود و همین امر امکان خوداعمالی هايخانوادگی و تعامل

و حسـبه،  دسـتگاه قضـا  پدیدسـاختن  سیس دولـت در اسـالم و   أداد. تقرارداد را کاهش می
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ترین گـام در  مهمه این صورتاعمال عمومی قراردادها را در قلمرو اسالم ممکن ساخت. ب
هاي اعمال قرارداد در شبه جزیره عربی که زادگاه اسـالم بـود برداشـته    جهت کاهش هزینه

البته اسالم استفاده از سازوکارهاي خصوصی اعمال قرارداد را به شرط رعایت مـوازین  ؛شد
توانه اعمال قراردادها قرار داد.اخالقی خویش را پشهايآموزهجاز شمرد و اسالمی م

دهد که سازوکارهاي اعمال قـرارداد در اسـالم   نشان میروپیشهاي مقالهمجموعه یافته
اي طراحی شده بود که با توجه به بسترهاي زمانی و مکانی، هزینه اعمـال قراردادهـا   گونهبه

توان ادعا کرد که یکی از اصـول نظـام اعمـال قراردادهـا در     دیگر میرا حداقل کند. به عبارت 
هاي اعمال قرارداد است. بدیهی است که این اصل تا زمانی اولویـت  سازي هزینهاسالم حداقل

دارد که با مبانی اسالمی اعمال قراردادها از جمله عدم مراجعه به طـاغوت و رعایـت قسـط و    
بـا بلکـه  ؛تنها با بنـاي عقـال انطبـاق دارد   نهگفتهپیشگیري عدل در تعارض قرار نگیرد. نتیجه

. تفکیـک امـر حسـبه    منطبق استشیوه ترکیب سازوکارهاي اعمال قرارداد در صدر اسالم هم 
ي بسـیط بـه   اهـا تجـاري و حـل دعو  هـاي از امر قضا (و سپردن وظیفه جلوگیري از اختالف

ها،کارهاي خصوصی در حل برخی اختالفدادن به سازوتر حسبه)، اولویتهزینهسازوکار کم
تـر قضـا) و  بـر و پرهزینـه  خانوادگی (پیش از ارجاع آن به سازوکار زمـان اهايمانند حل دعو

باورهـاي اسـتفاده از  مسـلمان و هـاي گـروه هايحل اختالفدربارهدانستن مسلمانان ولئمس
کند.یید میأا تدینی و هنجارهاي اخالقی براي نهی از نقض قراردادها این اصل ر

در جوامع اسالمی روزگار ما نیز اعمال قراردادها باید با تکیه بر سازوکارهاي برآمـده از  
اسـاس  ایـن  هاي اعمال قرارداد انجام پذیرد. بـر سازي هزینهاسالم و با رعایت اصل حداقل

عمـومی و  یـک از سـازوکارهاي   جامعه اسالمی از هـیچ ،اوالً؛کهمیبه خاطر داشته باشدیبا
بـه  فقطامر مهم اعمال قراردادها را توانیو هرگز نمنیاز نیست خصوصی اعمال قرارداد بی

اعتنـا  بیهابالقوه آنياعمال و کارکردهاسازوکارهاي خصوصیدربارهدستگاه قضا وانهاد و 
و سازوکارهاي اعمال قرارداد در جوامع اسالمی باید با توجـه بـه شـرایط زمـانی     ،ثانیاً؛بود

اي طراحی شوند که ضمن رعایت مبانی اسالمی، اعمال قراردادها را با توجـه  گونهمکانی به
ي اهـا وفصـل خصوصـی دعو  کـردن حـل  ها انجام دهند. نهادینـه سازي هزینهبه اصل حداقل

خانوادگی و درون صنفی، استفاده از سـازوکار حسـبه و نظـارت دولتـی، طراحـی مناسـب       
ها از لوازم این امر است.دقیق میان این نهادها و سازماندستگاه قضایی و تقسیم کار 
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