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*اخالق اسالمی و مذهب اقتصادي اسالم

10/3/1395تاریخ تأیید: 7/8/1394تاریخ دریافت: 

**میرمعزيحسین سید___________________________________________________________

چکیده
در مذهب اقتصادي باشدمیثر اخالق اسالمی که از سنخ اخالق هنجاري اصدد تبیین دررو پیشمقاله 

کام اخالقی و فقهی افعال بناي احاست که برخی اصول اخالقی که زیراسالم است. فرضیه مقاله این
اي است که از فرضیهبرابر . این فرضیه در دباشنمینیزجزو اصول مذهب اقتصادي اسالم،ندهستاقتصادي

هستند ناشی که از اصول اخالقی هاییاسو احسها عاطفهشود و آن اینکه استفاده میکلمات شهید صدر
دو فرضیه آن است که د. فرق بین ایننشومیشمرده ها نجزو بنیاوي بناي اصول مذهب و به اصطالح زیر

اگر اما گیرند بناي نظام اقتصادي قرار میبه طور مستقیم زیراگر اصول اخالقی جزو اصول مذهب باشند 
بر آن ند و مستقیمثرگذارااصول مذهب بر نظام اقتصادي راه ها و مبانی اصول مذهب باشند از جزو بنیان

ندارند.اثري 
روش تحلیل عقلی است و ساختار علمی مقاله به این صورت است که ابتدا اخالق ،روش اثبات فرضیه
. سپس به شودمیتبیین دوشود و فرق آن با فقه و حقوق اسالمی و ارتباط آن با ایناسالمی تعریف می

خود را اثبات خواهیم هدو تعریف فرضیبا تحلیل عقلی اینسرانجام تعریف مذهب اقتصادي پرداخته و 
اي که بین اخالق اسالمی و مذهب اقتصادي اسالم وجود دارد روش کرد. در خاتمه نیز بر اساس رابطه

کرد.استنباط اصول اخالقی مذهب اقتصادي اسالم را بیان خواهیم 
اصول اخالقی مذهب اقتصادي.،رفتارهاي اقتصادي،اخالق اقتصادي،يمذهب اقتصاد:واژگان کلیدي

,JEL:Z19بنديطبقه Z12.

م.کنتشکر مینداالسالم معلّی که در تقویت اسناد و ویرایش مقاله به من کمک کرداز حجت.*
:Email. و اندیشه اسالمییار پژوهشگاه فرهنگدانش.** h.mirmoezi@gmail.com.
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مقدمه
دانیل مانند گفتمان اخالق و اقتصاد حدود سه دهه است که در غرب آغاز شده و افرادي 

درباره نقش و رونالد دورکینو فرسونمایکل مک ، جان روثمر، سنآمارتیا، سرج کولم، هاسمن
در بین .)12ص، 1390،و بلنکگرناند (مکثر اخالق در اقتصاد اظهار نظر کردها

و شده بحث و اقتصاددانان مسلمان ارتباط اخالق و اقتصاد اسالمی کمتر وران اندیشه
م و چالش اسالدر کتاب چپراو جمع اخالق و اقتصاد در اسالمدر کتاب نقويبار نخستین
محدودي در هايهو پس از آن تا کنون مقالاند باره مطالبی را ارائه کردهدر اینياقتصاد

هاي فلسفه مضاف به اقتصاد یا باره نگاشته شده است. این بحث یکی از زیر بحثاین
به شناخت ماهیت اقتصاد و اقتصاد فراوانی اقتصاد اسالمی است و تبیین این رابطه کمک 

کند.میاسالمی 
هم است؛ چرا که اخالق باخالق و اقتصاد اسالمی با این کلیت بسیار مهبحث رابط

اخالقی، اخالق هنجاري و هايفلسفه اخالق یا فرا اخالق، مکتبمانند متعددي هاي رشته
دارد.اي و کاربردي اخالق توصیفی و اخالق حرفه

همچنین دانش اقتصاد اسالمی مشتمل بر فلسفه اقتصاد، مذهب اقتصادي، نظام 
که در صدد بیان کنیم اخالق و اقتصاد باید مشخص بارهدراقتصادي و علم اقتصاد است.

رابطه بین کدام رشته از دانش اخالق با کدام رشته از دانش اقتصاد اسالمی هستیم.
ابطه اخالق اسالمی که از سنخ اخالق هنجاري است صدد تبیین ردررو پیشدر مقاله 

الف) شود: یل میز از دو بخش تشکینيبا مذهب اقتصادي اسالم هستیم. اخالق هنجار
بخش ب) خوب و بد و درست و نادرست است. یکليارهایبخش نخست مشتمل بر مع

بخش هرابطانیمقصود برو پیشاست. در مقاله یار کلیآن معهايقادوم مشتمل بر مصد
است که برخی اصول اسالم است. فرضیه مقاله اینيبا مذهب اقتصاديدوم اخالق هنجار

ند جزو اصول مذهب هستبناي احکام اخالقی و فقهی افعال اقتصادي اخالقی که زیر
روش تحلیل عقلی است و ساختار علمی ،باشند. روش اثبات فرضیهمینیز اقتصادي اسالم 

است که ابتدا به تبیین مسئله خواهیم پرداخت و پرسشی که مقاله به مقاله به این صورت 
اي را که در پاسخ به این پرسش در پی اثبات آن گویی به آن است و فرضیهدنبال پاسخ

آنگاه به اثبات ؛دهیم سپس اثر عملی این بحث را روشن خواهیم کردهستیم را توضیح می
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و فرق آن با فقه و شده پردازیم. براي این کار ابتدا اخالق اسالمی تعریف خود میهفرضی
. تبیین این موضوع در تشخیص رابطه اخالق و شودمیتبیین هاحقوق اسالمی و ارتباط آن

زیرا اخالق و فقه و حقوق اموري به هم مرتبط و در هم ؛مذهب اقتصادي بسیار مهم است
در تعریف این امور و عدم تفکیک روشن و صحیح این گوناگونو وجود مبانی اند تنیده

سپس به تعریف شود. میاخالق و مذهب اقتصادي باره ابهام درباعث امور از یکدیگر 
خود را اثبات هدو تعریف فرضیبا تحلیل عقلی اینسرانجام مذهب اقتصادي پرداخته و 

المی و مذهب اقتصادي اي که بین اخالق اسخواهیم کرد. در خاتمه نیز بر اساس رابطه
اسالم وجود دارد روش استنباط اصول اخالقی مذهب اقتصادي اسالم را بیان خواهیم کرد.

اي در ادبیات علمی ندارد. چ پیشینهیمذهب اقتصادي با اخالق ههاست که رابطگفتنی 
ان یو در منشده ن مطلب به صورت مستقل بحث یز اینیات اقتصاد اسالمیدر ادب

است که چنانکه در متن مقاله به صورت مفصل به آن صدرد یشهفقط ن مسلمان اقتصاددانا
ن بحث پرداخته است. یم پرداخت به صورت روشن به ایخواه

تبیین مسئله و فرضیه
پرسش این است که اصول اخالقی اسالم چون انصاف و اعتدال چه ارتباطی با اصول مذهب 

ند یا چنانچه از هستاقتصادي اسالم دارند؟ آیا این اصول جزء اصول مذهب اقتصادي 
و باورها شود در ردیف استفاده میهاو احساسها ه عاطفهباردرصدرشهید هايبیان
؟ اثرگذارندو در تفسیر و توجیه اصول مذهب ندستههاي مذهب بنیانوجزو بودههامومفه

اخالقی بحث هايمقصود از اصول اخالقی معیارهاي اخالقی نیست که در مکتب
نفس هاياین اصول با صفتهنفس است. رابطهايبلکه مقصود اصول صفتشود می

انسان هستند و در هاي عاطفهها و انگیزهسرچشمه رابطه کلی و فرد است. اصول اخالقی 
مثال انصاف یکی از اصول اخالقی است اثرگذارند؛ به طور يگیري افعال و روابط وشکل

ی از انصاف مصداقهاي دیگر ارتباط انسان با انسانهاخالقی در عرصهايصفتتمام که 
که دوست کند اي رفتار ین معناست که انسان با مردم به گونهه اشوند. انصاف بمیشمرده 

انصاف با مردم «فرماید: میصادق. امام کنندو اهل و بستگانش رفتار يدارد مردم با و
»پسندي براي دیگران نیز همان را بخواهییابد که هر آنچه براي خود میوقتی تحقق می
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اخالقی هاي دیگر صفتانصاف به این معناي عام شامل .)3ح،144صق،1429کلینی، (
جود و وفاي به ،مواسات،احسان،رفق و مدارامانند هاي دیگر اندر ارتباط انسان با انس

شود.مینیزعهد و صداقت 
هستیم آن است که اصول اخالقی در رو پیشاي که به دنبال اثبات آن در مقاله فرضیه

کار مفید اقتصادي «گونه که یعنی همان؛ندهستاصول مذهبوعرض اصول قانونی جز
این قضیه که باشد؛میاصلی از اصول مذهب اقتصادي اسالم ،»درآمد استسرچشمه 

نیز اصلی از اصول ،ها در عرصه اقتصاد باید بر اساس انصاف باشدارتباط با دیگر انسان
کلمات شهید میان اي است که از فرضیهبرابر این فرضیه در مذهب اقتصادي اسالم است.

بناي قانون ط شامل اصولی است که زیرفقشود و آن اینکه اصول مذهب استفاده میصدر
و ها عاطفهبناي بخش قانونی فقه است. مالیه عمومی است و به تعبیري زیرمدنی و 
وي بناي اصول مذهب و به اصطالح هستند زیرناشی که از اصول اخالقی هاییاحساس

شوند.میشمرده ها جزو بنیان

اثر عملی بحث
دو فرضیه وجود دارد؟ به هر حال اصول بین اینه شود که چه تفاوت عملیگفتممکن است 

خواه و هاي مذهب اقتصادي اسالم جزو بنیانخواه ؛استاثرگذار اخالقی در اقتصاد اسالمی 
دو وجود دارد؟. چه تفاوتی بین اینباشدمذهب اقتصادياصول وجز

اقتصادي بناي نظام جه به این مطلب که اصول مذهب زیردو فرضیه با توفرق بین این
بناي به طور مستقیم زیرشود. اگر اصول اخالقی جزو اصول مذهب باشند است روشن می

رفتارها و روابط مطلوب در نظام ها،ترجیحها،گیرند و انگیزهنظام اقتصادي قرار می
ها و مبانی اصول مذهب باشند و اگر جزو بنیاناما دهند اقتصادي را تحت تأثیر قرار می

راه اصول حقوقی را شامل شود، به صورت منطقی باید از فقط تصادي اصول مذهب اق
نداشته باشند.اثري گذارند و مستقیم بر آن اثر اصول مذهب بر نظام اقتصادي 

يهاعدبا نگاهی دیگر هر نظام اقتصادي و از جمله نظام اقتصادي اسالم اجزا و ب
هکنندبنا و توجیهباید واجد اصول زیرندارند. مذهب اخالقی دارد که جنبه حقوقی و قانونی 

بخش سوم یا اقتصاد اجتماعی بخشی از نظام ،مثالبه طور ؛باشدهاعداین اجزا و ب
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دهد. به صورت منطقی سود رخ نمیهاقتصادي است که رفتارها و روابط در آن به انگیز
یابی سامانبناي این بخش بوده و چگونگی صلی در مذهب اقتصادي باشد که زیرباید ا

. در بخش خصوصی در نظام اقتصادي کنده یرفتارها و روابط در این بخش را توج
نفع شخصی شکل هرفتارها و روابط بر اساس اصل رقابت به انگیزنیز داري سرمایه

داري است. در مذهب اصول مکتب سرمایهواخالقی و جزیاصل،گیرد. این اصلمی
أیید شود یا بدیل آن اثبات شود. به هر حال باید در اقتصادي اسالم باید یا این اصل ت

مذهب اقتصادي اسالم نیز اصلی اخالقی وجود داشته باشد که رفتارها و روابط اقتصادي 
در بخش خصوصی در نظام اقتصادي اسالم بر اساس آن سامان یابد.

بردن آن به حاق مبانی مذهب و صول در مذهب اقتصادي اسالم و فروغیبت این ا
نقصان در فهم و توجیه وجه اخالقی نظام اقتصادي باعث حصار مذهب در اصول قانونی ان

یابی به شود؛ زیرا فرض بر این است که مذهب اقتصادي اسالم اصول روش دستمیاسالم
کند و نظام اقتصادي اسالم بر اساس این اصول نظام اقتصادي اسالم را تعیین میهايهدف

در این صورت کنیم ل مذهب اقتصادي را در اصول قانونی منحصر یابند. اگر اصوسامان می
و وجوه و کنند و اجزاي حقوقی نظام اقتصادي را توجیه هاعدتوانند بمیفقط این اصول 

اصول مذهب قابل توجیه نیست.راه اخالقی نظام اقتصادي اسالم از هايعدب

تعریف اخالق
خُلق به .)157، ص5، ج1375(طریحی، استخُلقهاخالق بر وزن أفعال جمع واژ،در لغت

در شود. بدن گفته میهايگونه که خَلق به صفتهمان؛شودنفس انسان گفته میهايصفت
ند مانند شَرب و شُرب و صوم و هستخَلق و خُلق در اصل یک چیز«آمده است:مفردات
شوند با چشم دیده میهایی اختصاص یافته کهها و صورتو شکلها خَلق به هیئتاما صوم 

.)297صق،1412(راغب اصفهانی، »شوندو خُلق به قوا و سجایایی که با بصیرت درك می
اي براي نفس است که با داشتن آن، که اخالق حال یا ملکهباور دارند بیشتر عالمان اخالق 

در صادارد رفتار بدون اندیشه و با سهولت و آسانی از طرف کسی که این هیئت نفسانی 
، م1979کاشانی، / فیض48، ص1373طوسی، /221ص،م1966مسکویه، ابن(شودمی
.)373صق،1403/ مجلسی، 53صق، 1419/ غزالی، 54ص
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پایدار را ملکه هايناپایدار. صفت؛ ب)پایدارالف) نفس دو قسم است: هايصفت
افعال نیک خاستگاه ی که هایهاست. ملکيافعال وخاستگاه انسان هايهنامند. ملکمی

شوند.ند رذیلت نامیده میهستافعال بدخاستگاه که هاییههستند، فضیلت و ملک
اخالق عبارت است از ملکه نفسانی که «تعریف اخالق دارد:در مالمهدي نراقی

، 1م، ج1949نراقی، (» راحتی و بدون نیاز به فکر و اندیشه استمقتضی صدور افعال به
نفسانی و رفتار است؛ زیرا اخالق هاخالق اعم از ملک،یزديمصباحاهللا آیتباور به .)24ص

رود؛ یعنی منظور از کار میعنوان صفت فعل بهنفسانی و گاه بههايگاه به عنوان صفت
صورت هیئت راسخ نفسانی نیست؛ هر چند رفتاري هنوز بههايصفتفقط کار اخالقی، 

در عین حال، موصوف به اخالق اما انتخاب شده ندیشه ادر نفس پدید نیامده و از روي 
اخالق فاضله بارهآید فقط درشود ... و گاه به معناي خاصی میفاضله یا رذیله می

.)9ص،1389مصباح یزدي، (»یعنی خوب است؛فالن کار اخالقی است«گویند: می
اقتصاد، دین و ن چیزي در عرض هنر، حقوق،آو از شده گاهی واژه اخالق به کار برده

. اخالق استاخالق به این معنا یعنی نهاد اخالقی زندگی،دیگرعبارت شود؛ به می... اراده
کشف یا جعل فرد براي راهنمایی خودش نیست. فقط به این معنا امري است اجتماعی و 

نیز به ياز شخص بوده است و بعد از وپیش اخالق مانند زبان، کشور، دین، و مذهب 
.)89ص،1389دهد (عالمی، میودش ادامهوجود خ

ساختن رفتار افراد در جوامع پنداشته شده است. منداخالق به این معنا راهی براي قانون
رقیب و هاي العملی است نسبت به مشکل همکاري در میان افراد یا گروهاخالق عکس

اجتماعی رخ دهد هايکه ممکن است در ظرفباشد میهایی هدفش فرونشاندن نزاع
.)6ـ 5، ص1374(گرین، 

علم اخالق
ند که علم اخالق تحقیق در رفتار هستآنبرژکسمانند برخی از فیلسوفان اخالق غربی 

فرقی ندارد که این رفتار از .)9ص،1362گونه که باید باشد (ژکس، نه آاست بانسان 
موضوع علم اخالق ارد که باور دادوارد مورنفسانی صادر شده یا نه. همچنین هملک

استرفتار انسان رهباهاي مطرح درباره اخالق درپرسشرفتارهاي انسان است زیرا تمام
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ن یمجموع قوان«د: یگوف علم اخالق مىینیز در تعرهیفولک.)123ص،1385مور، (ادوارد
بدوي، (» تواند به هدفش برسد، علم اخالق استرفتار که انسان به واسطه مراعات آن مى

.)10صق،1353
که نفس بدانعلمی است «علم اخالق را چنین معنا کرده است:ن طوسیینصیرالدخواجه

شود، جمیل و صادر میيکه به ارادات از واوکند که جملگی افعالاکتسابچگونه خُلقی 
علم اخالق عبارت است از:ییعالمه طباطبابه نظر .)48ص،1373(طوسی، » محمود بود

یوانیو حینباتيکه مربوط به قواهاییهملککند؛یبحث میانسانهايهملککه دربارهیفن
خواهدیعلم منیایعنی؛ استهتلیاز رذهاتلیفضجداسازيست و هدف ي اویو انسان

سـت  ي اولتیکمال و فضهیو ماانسان، خوبینفسانهايهاز ملککیمعلوم کند که کدام
آنها، خود را با ییبعد از شناساانسان ست تا ي انقص وهیو مالهیو رذبد ،یهایهو چه ملک

).558ص، 1374طباطبایی، (ردیفاصله گهاتلیآراسته سازد و از رذهاتلیفض
هیدر جهت تزکآنها يریبه کارگیو چگونگهالتیهدف علم اخالق، شناخت فضپس

جهت، علم اخالق نیآنهاست؛ به همکردن نفس از به منظور پاكهايدینفس و شناخت پل
.)20ص، 1370(صلیبا، انددهینامیحکمت عملایاخالق بیتهذایرا علم سلوك 

کلی و مطلق در نظر هاي وماگر اخالق را به صورت مفهباور دارد مطهريشهید 
خواهد به انسان پاسخ بدهد مییعنی اخالق؛بگیریم علم اخالق علم چگونه زیستن است

اما اگر اخالق را ؛چگونه باید عمل کنندها انسانکه زندگی نیک براي انسان کدام است و 
خواهد تصمیم میبه صورت فردي در نظر بگیریم که یک فرد از آن نظر که براي خودش

یست و چگونه زیستن سه شعبه دارد:بگیرد و بس، این تعریف صحیح ن
چگونهبودن.شعبه چه؛ ج)بودنچگونهشعبه؛ ب)کردنرفتارهچگونشعبهالف) 
دیچگونه باکه-شودمىهمگفتارشاملالبتهـانساناعمالبهشودمىمربوطرفتارکردن

تیفیکچهبهوچگونهکهانسانهايهملکوهايخوبهشودمىمربوطبودنچگونهباشد،
کیازوجوداصالتهینظربرانسان است. بناوجود چگونگی بودن مربوط به چه.باشد
دررفتارثراوگریدطرفازانسانانسانىتیشخصبودننینامتعوبودنبالقوهوطرف

نحوهچه کهانسانوجودچگونگی درهاوخوىخلقنقشوهاوخوىخلقنوعساختن
بر این .)38ص،1371مطهري، (هستهم»بودنچه«علماخالق،قتیحقدرباشد،وجود
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چند برخی به هر؛داندنفسانی و رفتار میهايهتعریف اخالق را اعم از ملکوي اساس 
رمضانی، (اند که دامنه علم چگونه زیستن اعم از اخالق است اشکال کردهوي تعریف 

).73ص، 1387
:استعلم اخالق را به اندیشه نیز تعدي داده و چنین تعریف کرده مظاهرياهللا آیت

صـادر از  هـاي  اندیشهاقوال و ،افعال،نفسهاياخالق علمی است که در آن از صفتعلم
از ارائـه  نیـز  و هـا تو تخلق به فضیلهاهو نیز از کیفیت تهذیب نفس از رذیلهااین صفت

.)21ص،1371شود (مظاهري، هاي سعادت ابدي و ... بحث میراه
گوید:باره میدر اینیزديمصباحاهللا آیت
ف کرد کـه از  یتعریتوان آن را به دانشیتر از علم اخالق، مقیتر و دقجامعیفیتعرهارائيراب

بـد  هايخوب و زدودن صفتهايصفتکسب کردن یبد و چگونگوخوبهايانواع صفت
جهـت کـه بـا    آنخوب و بد ازهايکند. موضوع علم اخالق عبارت است از صفتیبحث م

. در علـم اخـالق   پرهیز هستندا یکسب کردن قابل يويبوده، برارتبط مانسان ياریافعال اخت
هـا، و  یکسـب خـوب  يهـا ها و راهوهی، شیاخالقهايهلیو رذهاتلیبا انواع فضییضمن آشنا

.)25، ص1389، یزديمصباح(شودیم داده میز تعلیها نيرفع و دفع بد
یه و چگونگیمهلکه و منجهايتفعلم اخالق عبارت از دانش صنیز ینراقر یتعببه

استهکنندهالكهاشدن از صفتبخش و رهانجاتهايدن به صفتیشدن و گرومتصف
.)13ـ 11، ص1م، ج1949نراقی، (

اسالمی در تعریف علم اخالق با هم عالمان شود فیلسوفان و ه مالحظه میکچنان
شوند: اختالف دارند و به دو دسته کلی تقسیم می

کـه موضـوع   یـزدي مصـباح اهللا و آیتطباطباییو عالمه نراقیمرحوم مانند کسانی . 1
.کنندمیمنحصر نفس هايهو ملکهاعلم اخالق را در صفت

که موضوع علـم اخـالق را منحصـر در    مظاهرياهللا و آیتمطهريشهید مانند کسانی. 2
دهند.تعدي میدانند و آن را به افعال و امور دیگر نفس نمیهايصفت
به بررسی رابطه علم اخالق هاباره درستی این تعریفرو بدون قضاوت درپیشدر مقاله 

پردازیم.علم اخالق اسالمی میهايریفاسالمی و مذهب اقتصادي اسالم بر اساس تع
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جایگاه علم اخالق در علوم اسالمی 
است و در اسالم بر آن نىیعلوم دهايبحثنیترو با ارزشنیتراز مهمعلم اخالق

کامل کردن هدف بعثت خود را اي که پیامبر اکرم؛ به گونهفراوان شده استپافشاري 
را مالك ایمان کامل و)210ص،16ق، ج1403مکارم اخالقی برشمرده (مجلسی، 

قرآن کریم نیز .)256ص،3ق، ج1429کلینی، (اند اخالقی دانستههاي بندي به ارزشپاي
.)164عمران: است (آلبیان کرده اکرمرسالت پیامبرهاي تزکیه نفس را یکی از هدف

اسالمى سه بخش است:هاي آموزهند مجموع یگواسالمى مىعالمان 
بـود و  باورمنـد  نها ه آد آنها را شناخت و بیعنى مسائل و معارفى که بای؛دیبخش عقا)الف

ذات بارى تعالى، نبوت عامه و خاصه.هايد، صفتیتوحله ئمان آورد مانند مسیا
انسـان از نظـر   » بـودن چگونـه «ى کـه دربـاره   یعنى مسـائل و دسـتورها  ی؛بخش اخالق)ب

: عـدالت، تقـوا، شـجاعت، عفـت،     ماننـد هـاى معنـوى اسـت    روحى و خصلتهاي صفت
...؛حکمت، استقامت، وفا، صداقت، امانت و 

د انجـام  یـ ى و چگونـه با یمربوط به کار و عمل که چه کارهاعنى مسائل ی؛بخش احکام)ج
ع، اجاره، نکاح، طـالق،  ینماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، بمانند: شود 
... .م ارث و یتقس

، دار بخش دوم استو علمى که عهدهبودهعلمى که متصدى بخش اول است علم کالم
دارد علم فقه نام گرفته است عهدهى که بخش سوم را بر شود و علمده مىیعلم اخالق نام

.)57ص،1371(مطهري، 
گوید:میو اخالقنیدهرابطباره دریزديمصباحاهللا آیت

ـ  نی. ددارنددرخت با کل درخت هتنهمانند رابطیکیارگانيارابطه اسـت کـه   یدرختـ هبـه مثاب
است که بر اسـاس  نیمهم اهنکت.اش اخالق و شاخ و برگش، احکام هستندتنهد،یآن، عقاهشیر

افعـال  انیـ میرا از روابـط واقعـ  آنها یعنیم؛یداریاخالقيهاو گزارهها ومکه ما از مفهیلیتحل
هـر کـس   یعنـ یندارد؛ یتوقفنیاخالق بر دم،یدانیمیحاکانسان ییانسان و کمال نهاياریاخت

شـناخت کمـال   امـا  رد؛یرا بپـذ هینظرنیا،ینیدهايدستورایباورها به يبنديبدون پاتواندیم
؛اسـت ازمنـد یننیـ به شدت بـه د ییبا کمال نهاياریافعال اختانیمهانسان و کشف رابطیینها

یهـر شخصـ  رایـ دارد؛ زازیـ نینبوت روحيو محتواینیدباورهاي به اصول و زیپس اخالق ن
.)22ص،1383خسروپناه، (کندارائه یلیانسان تحلییممکن است از کمال نها
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فرق علم اخالق و حقوق
حقوق و اخالق غربی است. پیش از این اخالق را از انفولسیآراء بین فهاین بحث معرک

فیلسوفان غرب افعال اخالق غرب تعریف کردیم. موضوع اخالق از دیدگاه فیلسوفان دیدگاه 
هدر فلسفحقوق کند. باره احکام اخالقی رفتارهاي انسان بحث میعلم اخالق دراست و 

نظم پدیدساختن شود که به منظور آور گفته مىالزامهاي قاعدهى از ابه مجموعهحقوق غرب 
کند و اجراى آن از طرف دولت و استقرار عدالت بر زندگى اجتماعى انسان حکومت مى

.)549ص،1، ج1377/ کاتوزیان، 11ـ10ص،1332دوپاکیه، (شودن مىیتضم
حقوق، مجموعه و نظامی از علم: «دارنددر باب تعریف حقوق کولین پدفیلدو دیوید بارکر

دارد عملی را به انجام ما را با فشار مجازات و کیفر ملزم میهنجارهاي رفتاري است که
Barker(» رسانیم یا آن را ترك کنیم & Padfield, 2007, p.1(

حقوق نیز درباره تنظیم رفتارهاي انسان هاي قاعدهشود که روشن میهااز این تعریف
اما است. بر این اساس گر چه موضوع علم اخالق و حقوق هر دو رفتارهاي انسان است 

کنیم:میترین آنها را بیانهایی وجود دارد که مهمدو تفاوتمیان آن
؛انسان به کمال حقیقی و سعادت ابـدي اسـت  یابی هدف اخالق دستاز جهت هدف: .1

، 1389مصـباح یـزدي،   نظم و استقرار عدالت است (پدیدساختن در حالی که هدف حقوق 
دن انسـان  ین فعل در رسـ یاست که ايانسان، تابع اثرياریفعل اختیارزش اخالق.)80ص

اسـت کـه   ن بـاور  یـ هم بر ايمطهرد یشه.)169ص،1367، انهم(داردیقیبه کمال حق
،1380(مطهـري،  بـا کمـال خـودش اسـت    یءکننده رابطه شـ انیها، بيو بدها یتمام خوب

کمال و رشـد موجـودي قـرار گیـرد، آن فعـل بـه خـوبی        راه یعنی اگر فعلی در ؛)209ص
يوین کند و مصالح دنیمأز تیالبته ممکن است اخالق هدف حقوق را نمتصف خواهد شد.

اخالق را مد نظر قرار دهـد و  هاي هدفاز یا حقوق، برخیافراد را هم در نظر داشته باشد 
ز یـ ک چیبه هر حال هدف اخالق پدید آید اما ان اخالق و حقوق یمیخلن جهت تدایاز ا

.)66ص،1381حسینی، (گریديزیچیحقوقهاي است و هدف حقوق و گزاره
ضـامن اجـراي   دارد امـا  انت اجـراي دولتـی   حکم حقوقی ضماز جهت ضمانت اجرا:.2

آور باشد یا نباشـد و دولـت در ایـن رابطـه     احکام اخالقی خود فرد است اعم از اینکه الزام
سازي دارد نه مسئولیت اجرا و مجازات متخلف.مسئولیت ترویجی و فرهنگ
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کنـد و بـه  یب مـ یرا مجلس تصـو یمقررات حقوق:وضع و اعتبارسرچشمه . از جهت3
اسـت  يزیـ چیاخالقهشود اما قاعدین مین و تضمیآنها تأمي، اجراییدستگاه قضاهلیوس

عتاً ین نظر طبیداران اتوانند آن را وضع کنند. طرفیاالصول نمیه علیمقننه و قضائيکه قوا
، يگـذار قـانون يکـه فاقـد نهادهـا   ییابتداهن حقوق و اخالق در جوامع سادیاند بنتوانسته

.)80، ص1389د (مصباح یزدي، تصور کننیز قاطعیهستند، تماییو قضاییاجرا
امـا  هـا نظـارت دارد   بر رفتارهاي اجتماعی انسانفقط احکام حقوقی . از جهت موضوع:4

؛شود؛ خواه رفتار اجتماعی باشد یا فـردي میهارفتارهاي اختیاري انسانتمام اخالق شامل 
باشـد  مـی موضوع اخـالق اعـم از آن  اما رفتارهاي اجتماعی است فقط پس موضوع حقوق 

.)31ص، 1381پژوه و خسروشاهی، (دانش
ها در صورتی این بحثتمام مسلمان از علم اخالق فیلسوفان هاي بر اساس تعریف

ها اگر آن را در صفتاما و افعال بدانیم هااست که موضوع علم اخالق را اعم از صفت
خالق از علم حقوق کامل جدا شده و اخالق و بدانیم در این صورت موضوع علم امنحصر

شوند. با این وجود بین حقوق دو علم مستقل از هم بدون تداخل موضوعی شمرده می
حقوقی هاي قاعدهاخالق و حقوق ارتباط وثیقی خواهد بود؛ زیرا در این صورت احکام و 

ضمانت اجراي اخالقی وضع شوند تا ازهايهلیو رذهاتباید مبتنی و سازگار با فضیل
ند.شودرونی برخوردار

فرق علم اخالق و فقه
)5ص،1361عبداهللا، آن (مقدادبنهتفصیلیهادلراه شرعیه از هعلم به احکام فرعی، علم فقه

مقصود از .)6صق، 1414(محقق ثانی، استیابی به سعادت اخرويبه منظور دست
الزامی ه نیز اعم از احکام الزامی و غیراحکام اعم از احکام وضعیه و تکلیفیه و احکام تکلیفی

عبادات و معامالت به معناي عام آن است. هاي باباست. علم فقه مشتمل بر 
و شریعت عبارت است از احکام رفتارها باشد میدر حقیقت علم فقه علم به شریعت 

از تشریع این احکام متعالمقدس تشریع شده است. هدف خداوند شارع به وسیله که 
دادن راه سعادت دنیا و آخرت انسان است. این هدف اخالق اسالمی نیز در حقیقت نشان

اما از جهت موضوع هست و از این جهت بین فقه و اخالق اسالمی اشتراك وجود دارد
بدانیم در هاو فعلهااعم از صفتکند. اگر موضوع علم اخالق اسالمی را مسئله فرق می
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زیرا افعال موضوع هر ؛آیدمیپدید این صورت بین این علم و علم فقه تداخل موضوعی 
دو علم است.

هایی وجود دارد:با این وجود بین علم فقه و علم اخالق تفاوت
نهـا  ن یـا متعلـق افعـال آ   ااست که موضوع آن افعال مکلفـ مشتمل هایی علم فقه بر گزاره. 1

در حـالی کـه در علـم اخـالق     ؛است و محمول آن یکی از احکام تکلیفی یا وضعی اسـت 
نباید عقلی است.  فعال انسان و محمول آن خوب یا بدبودن و بایدوموضوع ا

در علـم  امـا  ن از جهت ثواب و عقاب أخروي محل بحث است ادر علم فقه افعال مکلف. 2
اخالق افعال انسان از آن جهت که ارزش یا ضد ارزش است و در کمال انسان نقـش دارد،  

. شوندمیبحث 
حکـم  فقـط دربـاره   فقـه  اما پردازد نفس نیز میهايعلم اخالق افزون بر افعال به صفت. 3

.کندمیآن بحث هايافعال و متعلق
در حالی که در علم اخـالق  ؛شودخته مینیز پرداهادر علم فقه به احکام وضعی موضوع. 4

احکام افعال محل بحث است.فقط 
هـاي حمیده در نفـس و زدودن صـفت  هايصفتپدیدساختن علم اخالق به چگونگی . 5

اي بر عهده ندارد.علم فقه چنین وظیفهاما پردازد رذیله از آن نیز می
اخالق، يها و مبادد اما ارزشیآینمدیپدیهاالیوحراه فقه جز از هاي آموزهو يمباد. 6

تـا آنجـا کـه    هـا انسـان است و هم به فطرت پاك و گوهر انسـان  یمتکیهاالیهم به وح
.)15ص، 1361(مغنیه، دانندمیعت بشریاخالق را از آن طبیبرخ

عموم و خصوص من وجه است. هی رابطفقه اسالمی و اخالق اسالمهبر این اساس رابط
با این تفاوت که در اخالق اسالمی افعال ؛فقه است و هم موضوع اخالقافعال هم موضوع 

کند، بحث رساند یا انسان را از آن دور میهی میاز آن جهت که انسان را به کمال و قرب اال
هی و ورود به بهشت االباعث و در فقه اسالمی حکم افعال از آن جهت که شود می

دو جهت نیز . اینشودمیهی است بحث جهنم االبرخورداري از ثواب و دوري از عذاب و 
رو تمام افعالی که در فقه واجب سعادت انسان است. از اینجهت با هم سازگار و هر دو در 

باشد میاز نظر اخالقی نیز خوب است و تمام افعالی که حرام یا مکروه باشد مییا مستحب 
ان شارع، عقل به خوبی یا بدي آن پی از بیپیش از نظر اخالقی نیز بد است. البته ممکن است 

کند.عقل حکم به خوبی و بایستگی آن میبه طور حتمبعد از بیان شارع اما نبرد 
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البته این نیز به معناي ندموضوع علم فقه نیستهستند اما موضوع علم اخالق ها،صفت
احکام همثبت در علم اخالق باید پشتوانهايدو علم نیست بلکه صفتناسازگاري این

واجب و مستحب در علم فقه باشد.
مانند طهارت اشیاء و احکام وضعی افعال ،نجاستمانند هاییاحکام وضعی موضوع

ربطی به اخالق ندارد.اما شود صحت و بطالن بیع در فقه بحث می
و افعال هاتمام این مطالب در صورتی است که موضوع علم اخالق را اعم از صفت

نفس قرار دهیم، در این صورت علم فقه و هايوضوع این علم را صفتبدانیم اما اگر م
هم خواهند علم اخالق دو علم مستقل از هم از نظر موضوعی و در عین حال مرتبط با

در علم اخالق هابود. در این صورت احکام افعال در علم فقه باید بر اساس احکام صفت
هماهنگ و سازگار باشند. به عبارت دیگر به طور کاملدو با یکدیگر تشریع شود و این

ند مستحب یا واجب شوند و افعالی که ها هستتلیباید افعالی که برآمده و متناسب با فض
. از این جهت است که شهید شوندیا حرام مکروهد ه هستنرذیلهايمتناسب با صفت

داند.بناي فقه میآتی خواهد آمد، اخالق را زیرهاي چنانکه در بحثصدر

رابطه علم فقه و حقوق اسالمی
بین فقه و حقوق شاید بتوان گفت که فقه معامالت به معناي اعم، در دائره احکام هدر رابط

و قوانین دارد وضعی و تکلیفی الزامی همان حقوق اسالمی است که ضمانت اجراي دولتی 
نظم یدساختن پدمجلس نیز باید در چارچوب این احکام وضع شود و دولت نیز به هدف 

دیات فقه و نیز احکام کند اما بخش عباو استقرار عدالت اجراي این احکام را ضمانت می
را گفته براي حقوق الزامی آن خارج از حقوق اسالمی است و سه ویژگی پیشتکلیفی غیر

. نقش دولت نسبت به این بخش از داردبلکه این بخش فقه ضمانت اجراي درونی ندارد
بنابراین فقه اسالم از چند جهت اعم ؛سازي براي تحقق آن استزي و زمینهسافقه فرهنگ

از حقوق اسالمی است:
هرگـاه  اسـت یروابـط اجتمـاع  نـاظر بـه   فقط ،یحقوقهاي قاعدهموضوع و قلمرو:الف)

باشـند، قواعـد و مقـررات    داشـته  اي با یکدیگر زندگی اجتمـاعی  جامعه شکل گیرد و عده
(روابـط اجتمـاعی) شـامل    بـر معـامالت و سیاسـات   افـزون  فقه ما اگیردمیحقوقی شکل

کند.میرا بررسیوند متعالست که رابطه انسان با خدااعبادات مانند نماز و روزه نیز 
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در امـا  بودن همـراه اسـت   یالزامیژگیبا ویهمگیحقوقهاي قاعده: مقرراتت یماهب)
تمـام  بنـابراین  ؛اسـت یکه فاقد جنبه الزامز وجود دارد یفقه امور مستحب، مکروه و مباح ن

مستحبات و مکروهات و مباحات اجتماعی از محدوده حقوق خارج است تا چه رسـد بـه   
مستحبات و مکروهات و مباحات فردي.

ت. بـا  ن اسـ هـا یفقه به لحاظ فنی، همان اسـتنباط روشـمند و علمـی فق   به لحاظ ساختی:ج)
اسـت کـه در عصـر غیبـت یـا عـدم       مبتنـی  توجه به اینکه حقوق اسالمی بر شریعت اسالمی 

پردازي و تحلیل علمی فقیهان به عنـوان کارشناسـان   نظریهراه از امامان معصومدسترس به 
پس فقه به مثابه منبع و پشتوانه علمی حقوق اسـالمی اسـت؛   .شودمیاسالم کشفهاي آموزه

دار، در کشورهاي اسالمی باید صالحیتهايع مقررات حقوقی از طرف مقامیعنی هنگام وض
همسان است.وبیش کم، محتواي مادي فقه و حقوق علت. به همین شودبه منابع فقهی استناد 

الی که بـا صـرف   در حدارد؛تمام مقررات حقوقی ضمانت اجراي دولتی :ضمانت اجراد)
و بسـیاري  دارند بخشی از مقررات الزامی فقه چنین ویژگی فقط ،الزامینظر از مقررات غیر

یـابی ایـن   البته عینیت؛از واجبات و محرمات از قلمرو ضمانت اجراي دولتی خارج هستند
.)42، ص1388وصف براي مقررات فقهی در گرو تقنین فقه است (جمعی از نویسندگان، 

یحقوقهاي قاعدهاحکام و تمام ا که در فقه، اعم از حقوق است چرگفته پیشآور احکام الزام
یاز مقررات الزامیکه فقط بخشیدر حال؛باشندداشته یدولتيپشتوانه ضمانت اجراباید منطقاً

ه، خارج از یاز واجبات و محرمات، بر حسب قواعد اولياریو بسدارند ايیژگین ویفقه چن
.)35، ص1381شاهی، پژوه و خسرودانش(قرار دارندیدولتيقلمرو ضمانت اجرا

هماهنگ و هشود که اخالق و فقه و حقوق اسالمی سه مقولترتیب مالحظه میبه این 
و هاند و فرقی ندارد که موضوع علم اخالق را صفتهستیکدیگرسازگار و مرتبط و مکمل

سو فقه اسالمی و اخالق اسالمی همهاي. هدفکنیممنحصر هابدانیم یا آن را در صفتها فعل
گیرد.ند و حقوق اسالمی نیز نظم و عدالت را در چارچوب فقه اسالمی پی میهستبا یکدیگر

مذهب اقتصادي اسالم
مذهب اقتصادي عبارت است از:صدراز دیدگاه شهید 

اقتصادي از دیدگاه اسـالم. ایـن   هاي دشوارياصول روش تنظیم حیات اقتصادي براي حل 
عدالت اجتماعی از دیدگاه اسالم باشد. این اصـول از منـابع   اصول باید در ارتباط با مفهوم 

.)128ص،1385میرمعزي، (ند دارشوند و دو بخش ثابت و متغیراسالمی کشف می
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(مهلهل، اند برخی از اقتصاددانان مسلمان این تعریف را پذیرفتهصدرپس از شهید 
دیگري از هايو برخی تعریف)14ق، ص1426/ صالح عوده، 40ـ 25ق، ص1423

پردازیم:که در ادامه به نقل آنها میاند مذهب اقتصادي ارائه کرده
اقتصاد «گوید: میو یک مذهب تعریف کرده هاقتصاد اسالمی را به منزلمحمد عبداهللا العربی

کنیم تا اقتصاد را به و سنت استخراج میکریم اصول عامی است که از قرآن هاسالمی مجموع
.)30، ص1ق، ج1406عصري بر اساس این اصول عام بنا کنیم. (جنیدل، حسب شرایط هر 

اصول اقتصادي هگوید: مجموعدر تعریف مذهب اقتصادي اسالمی میمحمد شوقی الفنجري
این اصول، اصول شود.و سنت گرفته میکریم اسالمی است که از صریح نصوص قرآن 

هی محض هستند و چهار ویژگی دارند:اال
باره آنها جایز نیست.؛ بنابراین در هیچ حالی مجادله و اختالف درخطا هستندمنزه از . 1
گونه تغییر و تبدیل در آنها جایز نیست.اي که هیچبه گونه؛ثابت هستند. 2
اي اي که هر جامعه اسالمی با هر درجـه براي هر زمان و مکانی صالحیت دارند به گونه. 3

شود.ولید به این اصول ملتزم میاز تحول اقتصادي و با هر شکلی از ت
اي اساسـی هـر جامعـه   هـاي تین اصول کم است و عام هستند و دربـاره حاجـ  تعداد ا. 4

.)39صم،1997(شوقی الفنجري، هستند
است. این محمد عبداهللا العربیشرح و تفصیل تعریف شوقی الفنجريتعریف در ظاهر،

ت پذیرفته شده است سنبسیاري از اقتصاددانان مسلمان به ویژه اهل به وسیله تعریف 
/ فتحی احمد و محمدعسال، 31ق، ص1416/ ابراهیم صالح، 23ق، ص1411(سري، 

.)47ـ 46ق، ص1424/ نجار، 18ـ 15ق، ص1413
ق، 1421پذیرد (بعلی، باره مذهب را میدرفنجري، اصل تعریف عبدالحمید محمود البعلی

استفاده ها و سنت نبويآیهاصول و احکامی که از تمام مذهب را شامل اما )22ـ 23ص
علمی «کند: اقتصاد اسالمی را چنین تعریف میو سرانجام )24ص،همان(داند می،شودمی

است که رابطه اشخاص با مال را در کسب و خرج آن مطابق با مقاصد و احکام شریعت 
.)28ص،همان(»کندتنظیم می
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نبوي استفاده شود و جزو يهاو روایتهاهکه از آیها آنچه از این تنظیموي به نظر 
ثابتات باشد داخل در مذهب اقتصادي اسالم است و آنچه به وسیله عقل در تطبیق مذهب 

آید داخل در نظام اقتصادي است.دست میه زمان و مکان بهايبر ظرف
احکام و اصولی تمام داند و ثابتات را ثابتات میم تمامذهب را شامل البعلیترتیب به این 

شود. استنباط میاکرمو سنت پیامبر هاهداند که از آیمی
به این نتیجه رسیدیم صدرنقد تعریف شهید با)8، ص1394(میرمعزي، اي ما در مقاله

ها، هکلی و ثابتی که از منابع (آیهاي قاعدهمذهب اقتصادي اسالم عبارت است از «که 
توزیع و ،شوند و براي تنظیم روابط اقتصادي در سه حوزه تولیدو عقل) استنباط میها روایت

.»انداقتصادي وضع شدههاي هدفیابی به و دستها دشواريرفع جهت مصرف در 

صدردیشهدگاهیمذهب از دفقه با رابطه اخالق و 

دو را بین اینهرابط» المذهب و القانونالعالقۀ بین«تحت عنوان اقتصادنادر کتاب صدرشهید 
اي از کنند که مذهب اقتصادي مجموعهدو را چنین بیان میبررسی کرده و فرق بین این

قانون مدنی اما کنند حیات اقتصادي را حل میهاي دشوارياساسی است که هايهنظری
ه تفصیل بیان قانونی است که روابط مالی بین افراد و حقوق شخصی و عینی آنان را ب

فقه با مذهب هاي به رابطهیچ اشارهاقتصادنادر کتاب . وي)365ص،1375صدر، (کند می
معامالت به معناي أخصـ به بخشی از فقه وي فقط اقتصادي نکرده است. به عبارت دیگر 

هاي دیگر فقه همچون بخش احکام که مساوي با قانون مدنی است توجه کرده و بخشـ
است. نکرده حرام و مباح توجهی ،مکروه،مستحب،معامالت اعم از واجبتکلیفی باب 

در ابواب معامالت به فقط فقیهان فتواهاي در عمل نیز براي کشف اصول مذهب به فقه و 
یعنی همان ابوابی که رنگ و بوي قانونی و حقوقی دارد اما کند؛ میي أخص رجوع امعن

در کشف وي الزامی در فقه مورد توجه و غیرفقه و احکام تکلیفی الزامی ابواب دیگر 
گیرد. اصول مذهب اقتصادي قرار نمی

باره اهمیت اخالق و رابطه آن با مذهب اقتصادي در چند جا از کتاب درصدرشهید 
گوید:اقتصادنا سخن می

هـا عبـارت  . ایـن بنیـان  داردهایی بنا و بنیانزیرکه مذهب اجتماعی اسالم . وي باور دارد 1
هـا و احسـاس ها عاطفه.)294(همان، صهااحساسوها ها، عاطفهباورها، مفهومند از هست
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ی هایو احساسها عاطفهوهستند که در نفس انسان ریشه دوانده استناشیی یهااز صفت
مثبـت  هـاي اسالمی گسترش یابد مطـابق و ناشـی از صـفت   هخواهد در جامعکه اسالم می

در تبیـین  وي شود. از آن یاد میها فضیلتالمی تحت عنوان اخالقی است که در اخالق اس
دهـد  زند و توضیح میو اخالق اسالمی به اخوت مثال میها عاطفهرابطه اقتصاد اسالمی با 

کنـد  کمـک مـی  هایش هدفیابی به که بسط اخوت در جامعه مذهب اقتصادي را در دست
.)297صهمان،(
شـمارد و  بودن آن برمیاقتصاد اسالمی را اخالقیهايیکی از ویژگیوي در جاي دیگر . 2

اخالقـی  هایابی به این غایتو هم در روش دستهااقتصاد اسالمی هم در غایتباور دارد 
.)290صهمان، (است 

تفسـیر  «از تولید، بحثی را تحـت عنـوان   پیش باره نظریه عام توزیع . وي پس از بحث در3
از تفسـیر اخالقـی ملکیـت بیـان     وي نـد. مقصـود   کنمطـرح مـی  » اخالقی ملکیت در اسالم

ارائه کرده و بـراي  هایش هدفاي است که اسالم از ملکیت و نقش آن و معنویههايتصور
بـر  اثرگـذار  رفتـار و  هدهنـد جهـت هقـو هبین افراد رواج یافته و به منزلهااینکه این تصور

وي اسـت. در ادامـه   ده کوشیها و حقوق خاص خود عمل کند، افراد در داراییهايتصرف
از تولید که حقوق خصوصی بر اسـاس آن از  پیش عام توزیع هبه منظور بیان فرق بین نظری

شود و بین تفسیر اخالقی ملکیت از مفهوم خالفت اسـتفاده  مذهب اقتصادي تفسیر میدید 
دهد که چگونه مفهوم خالفت ملکیت خصوصی را محدود کرده و نقش کرده و توضیح می

کند و بر توجیه رفتار مالکان و کیفیت و کمیت تصرف آن را تعیین میاثرهاي و هاو هدف
لـک حقیقـی خداونـد    اگذار است. بر اساس مفهـوم خالفـت امـوال م   اثرآنها در ملک خود 

نسـبت بـه امـوال و    يدر زمـین و امـین و  متعالاست و مردم جانشین خداوندمتعال
خداونـد  هـاي ناکه انسان باید در چـارچوب فرمـ  این مفهوم آن استاثر ها هستند. ثروت
مسـئول اسـت.   متعالخداوندبرابر در هاو در این تصرفکند در اموال تصرف متعال

هاي جهـان در خـدمت   خالفت که در اصل براي جامعه وضع شده براي آن است که ثروت
با تبعیت از هایی است که جامعه انسان قرار گیرد و انواع مالکیت و حقوق خصوصی روش

.)543صبرداري از آن انجام دهد (همان،تواند رسالتش را در آبادانی جهان و بهرهآنها می
ایم را نقل کردهوي از نخست که در بند در بحث سوم مطلبی وي است که پیدچنان

به خالفت مفهوم مالکیت را باور که چگونه اند حقیقت بیان کردهو دراند تفصیل داده
گذارد.ها و رفتارهاي انسان اثر میو کششها ند و بر انگیزهکتفسیر می
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صدرنقد نظر شهید 

مذهب اقتصادي اصول وي،که با توجه به اینکه از دیدگاه وي است جاي این پرسش از 
و از اقتصادي از دیدگاه اسالم استهاي دشواريروش تنظیم حیات اقتصادي براي حل 

، اخالقی است.هاو روش رسیدن به این هدفهااقتصاد اسالمی در هدفطرفی 
آنها را چراوداندمیزیربنایی مذهب اقتصادي هايچرا اصول اخالقی را یکی از عنصر

بسط اخوت در گوید میشمارد؟ چرا اصول بر نمیدیگر اصول مذهب اقتصادي در کنار وجز
و با وجود این اخوت را کندکمک میهایش هدفیابی به جامعه مذهب اقتصادي را در دست

کننده حیات اقتصادي به عنوان یکی از اصول مذهب اقتصادي و به عنوان یک اصل تنظیم
؟ چرا نباید اصول مذهب اقتصادي بر اصل کندنمیاقتصادي مطرح هاي دشواريبراي حل 

تیراسراف و تقبرابر در ـ اصل اخوت، انصاف، اعتدال مانند باشد؟ آیا اصولی مشتمل اخالقی 
اقتصادي کمتر از اصولی هاي دشوارينقششان در تنظیم حیات اقتصادي بشر براي حل ـ

؟کردیدیا بعد از تولید از باب معامالت فقه استخراج پیش توزیع هاست که در نظری
در منحصراصول مذهب اقتصادي راصدرست در پاسخ گفته شود که شهید ممکن ا

بارهبه اصولی که درفقط رو از ایناندداصولی که با عدالت اجتماعی مرتبط است می
و بعد از تولید است و نیز پیش ها در کیفیت توزیع حقوق مالی و مالکیت اموال و ثروت

است که علت به همین ،پردازدمیدولت است هاي اصولی که در ارتباط با درآمدها و هزینه
.داندمینی و نظام مالی دولت را روبناي مذهب قانون مدوي فقط 

نقد تعریف )8، ص1394(میرمعزي، اما این پاسخ کافی نیست؛ زیرا چنانکه در مقاله 
از مذهب اقتصادي بیان کردیم بر حصر اصول مذهب اقتصادي به اصولی که مرتبط با وي 

ه در تعریف کنانوجود ندارد. اصول مذهب اقتصادي اسالم چدلیلی عدالت اجتماعی است 
اقتصادي هاياقتصادي و رسیدن به هدفهاي دشواريمنتخب بیان شد اصول روش حل 

از آن به عدالت وي عدالت اقتصادي است که هااز دیدگاه اسالم است. یکی از این هدف
رشد و رفاه ،امنیت،استقاللمانند دیگري هاياما هدف؛استکرده تعبیر اجتماعی 

و اصول روش حرکت به سمت باشد مینظام اقتصادي اسالم هايهدفاقتصادي نیز جزو 
نیز جزو اصول مذهبی است.هااین هدف



فص
ی/

الم
 اس

صاد
 اقت

شی
ژوه

ی پ
علم

مه 
لنا

الم
 اس

دي
صا

 اقت
هب

 مذ
ی و

الم
 اس

الق
اخ

51

اگر بپذیریم که اصول مذهب اقتصادي در اصول مرتبط با عدالت اجتماعی به ،ثانیاً
است دلیلی وجود ندارد بر منحصر اصطالح ایشان (و عدالت اقتصادي به اصطالح امروز) 

اینکه اصول مذهب منحصر شود در اصول مستنبط از بخش قانون مدنی و نظام مالی دولت 
انصاف و مواسات نادیده گرفته شود.مانند و اصول اخالقی مرتبط با عدالت اجتماعی 

موضوع اخالق را صدرممکن است پاسخ دیگري داده شود و آن اینکه شهید 
ها داند و از همین جهت است که آن را در ردیف زیربناها و بنیاننفس میهايصفت

نسبت به مذهب قرار داده است نه در عرض اصول مذهب.
هايزیرا اگر موضوع اخالق را در صفت؛استرو روبهاین پاسخ نیز با اشکال دیگري 

دي بناي مذهب اقتصارت حتی اگر بپذیریم که اخالق زیربدانیم در این صومنحصر نفس 
بخش باب معامالت از فقه وي فقط شود و آن اینکه چرا اشکال دیگري مطرح میاما است 

الزامی دیگر ابواب فقه و بخش احکام غیرکنند و چرا را به عنوان روبناي مذهب مطرح می
تري با اخالق دارد و در رفع و ارتباط وثیقدارد اخالق ضمانت اجراي درونی مانند فقه که 
اقتصادي و از جمله عدالت هايتصادي و تسریع حرکت به سمت هدفاقهاي دشواري

دانند.دارند را روبناي مذهب نمیاثرگذاري اقتصادي نقش 
بدانیم در این صورت منحصر نفس هاياگر موضوع اخالق را در صفتافزون بر این 

عبارت بناي مذهب. به کام فقهی افعال خواهد بود نه زیربناي احهاي اخالقی زیرصفت
گیرند و بهتر است آنها دیگر در این صورت اصول اخالقی در عرض اصول مذهب قرار می

را به عنوان جزیی از مذهب اقتصادي بدانیم.
اگر موضوع علم اخالق چنین اشکال کرد:صدرتوان به شهید بندي میدر جمع

اخوت، مانند نفسانی باشد در این صورت اصول اخالقیهاي ها و رذیلههاي فضیلتصفت
بناي احکام زیرصدرانصاف و اعتدال در عرض اصول مذهب اقتصادي مورد نظر شهید 

از صدراینکه این اصول اخالقی بر اساس تعریف شهید علت فقهی خواهند بود و به 
هاي دشواريمذهب اقتصادي، اصول مرتبط با عدالت اجتماعی و اصول روش حل 

شمرده اصول مذهب اقتصادي وتوانند جزمی؛ بنابراین اقتصادي از دیدگاه اسالم هستند
. در این صورت این مدعا که مذهب اقتصادي اسالم مذهبی اخالقی است بهتر قابل شوند

تبیین و اثبات خواهد بود.
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تر و افعال باشد در این صورت اشکال واضحهااگر موضوع علم اخالق اعم از صفت
افعال به عنوان روبناي مذهب اقتصادي قابل طرح گونه که احکام فقهیاست؛ زیرا همان

و با توجه به اینکه اسالم براي رفع هستند، احکام اخالقی افعال نیز چنینهستند
هاي اخالقی و نظام اقتصادي از روشهاي جهت هدفاقتصادي و حرکت در هاي دشواري

مانند اصول بناي احکام اخالقی ؛ بنابراین الزم است اصول زیرکندفقهی هر دو استفاده می
و وجه اخالقی این شده اصول مذهب اقتصادي اسالم مطرح وبناي احکام فقهی جززیر

مذهب بهتر نمایان شود.
بناي احکام اخالقی همان نکته قابل توجه است که اصول زیرالبته در این صورت این

قی اصلی یا محوري اخالقی نیز به چند صفت اخالهاياخالقی هستند و صفتهايصفت
گردند که باید به عنوان اصول اخالقی مذهب اقتصادي مطرح شوند.برمی

نفس بدانیم و چه آن را به هايتنتیجه آنکه چه موضوع علم اخالق را منحصر در صف
توسعه دهیم صفات اخالقی محوري مرتبط با افعال اقتصادي باید ها فعلو هااعم از صفت

شوند. شمرده ي جزو اصول مذهب اقتصاد
هاي اقتصاد متعارف البته این مطلب حرف جدیدي نیست و در ادبیات مذاهب و نظام

ي نیز اخالق نفع شخصی است دارنیز وجود دارد. یکی از اصول مذهب اقتصادي سرمایه
,shnitzer(بناي رفتار رقابت داروینیستی در بازار استکه زیر 1999, p.26(.

نظریه مختار
پردازیم. مذهب اقتصادي با اخالق اسالمی میهالب پیشین به بازخوانی رابطبر اساس مط

پیش از این مذهب اقتصادي اسالم را چنین تعریف کردیم: 
ها ها، روایتهکلی و ثابتی که از منابع (آیهاي قاعدهمذهب اقتصادي اسالم عبارت است از 

توزیـع و  ،در سـه حـوزه تولیـد   شوند و براي تنظـیم روابـط اقتصـادي    و عقل) استنباط می
اند. اقتصادي وضع شدههايیابی به هدفو دستها دشواريرفع جهت مصرف در 

همچنین دو تعریف از علم اخالق ارائه شد:
مشـتمل  هـایی  بودن اسـت و بـر گـزاره   بودن و چهزیستن و چگونهعلم اخالق علم چگونه. 1

محمول آن خوب یا بد، باید یا نباید است.و افعال انسان و هاکه موضوع آن صفتباشد می
خـوب و  هـاي صـفت کسـب کـردن   یخوب و بد و چگونگهاياز انواع صفتعلم اخالق . 2
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خوب و بـد  هايکند. موضوع علم اخالق عبارت است از صفتیبد بحث مهايزدودن صفت
.پرهیز هستندا یکسب کردن قابل يويانسان بوده، براياریجهت که مرتبط با افعال اختآناز

توان اثبات کرد که اصول اخالقی مرتبط با افعال میگفته هاي پیشبا توجه به تعریف
اقتصادي جزو اصول مذهب اقتصادي اسالم هستند. براي اثبات این مدعا برهان زیر را 

کنیم:اقامه می
ـ مرتبط با افعال اقتصـادي کـه   محوري و اصلیهاي یلهو رذها یلتفضـ اصول اخالقی  . 1

ـ یـا زیربنـاي   بر اسـاس تعریـف دوم از علـم اخـالق    ـ بناي افعال اخالقی خوب و بد  زیر
هستند، اصول روش حل ـاز علم اخالقنخست بر اساس تعریف ـ حقوقی فقه  بخش غیر
اقتصادي و از جمله عدالت اقتصـادي  هاياقتصادي و حرکت به سمت هدفهاي دشواري

.)ا(صغرهستند
هاياقتصادي و حرکت به سمت هدفهاي دشواريهر آنچه که اصلی روشی براي حل . 2

.)ااقتصادي باشد جزو اصول مذهب اقتصادي است (کبر
اصول اخالقی مرتبط با افعال اقتصادي جزو اصول مذهب اقتصادي اسالم است.. 3

راي قیاس کبراي این قیاس از تعریف مذهب اقتصادي استفاده شده است و صغ
بر این نکته شود. در تکمیل مطالب پیشیننیز با توجه به مطالب پیشین ثابت میگفته پیش

هايیابی به هدفجامعه و دستهاي دشواريشود که اسالم براي حل میپافشاري 
و روش اسالم آن است که اخالق و فقه و کند نمیهاي حقوقی تکیه به راهفقط اجتماعی 

با هم و مکمل یکدیگر قرار داده و براي حرکت جامعه به سمت حقوق را هماهنگ 
. دارداز این رو حقوق اسالمی پشتوانه فقهی و اخالقی کند؛ میاز هر سه استفاده هاهدف

شود که حقوق اسالمی افزون بر ضمانت اجراي بیرونی ضمانت اجراي میباعث این امر 
از ؛اخالقی تا حد امکان کاهش یابدهعحقوقی در جامهاي باشد و تخلفداشته درونی نیز 

ظف به وضع و اجراي قوانین حقوقی است مکلف به ؤگونه که ماین رو دولت نیز همان
است؛حقوقی اعم از فقهی و اخالقی نیز سازي نسبت به احکام غیرسازي و فرهنگزمینه

اي هدشوارياصول اخالقی نیز همچون اصول فقهی و حقوقی اصول روش حل بنابراین 
شوند.شمرده میفرد و جامعه هستند و جزو اصول مذهب اقتصادي 
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روش کشف اصول اخالقی مذهب اقتصادي 
؛ هاستسرشت انسانوجز،چون خوبی عدالت و بدي ظلم،اصول عام و کلی اخالقدرك

باشد. با این وجود وقتی از این از این رو شناخت این اصول فطري بوده و مستقل از دین می
هایابیم که بسیاري از صفتحرکت کنیم در میهاقاتر و مصدخاصهايناسمت عنوحد به 

. از سویی حاکمیت هواهاي نفسانی بر ندفهم نیستقابلو افعال اخالقی بدون کمک وحی 
و در شده هاي اخالقی سویی چراغ عقل در تشخیص ارزشکمباعث انسان و جوامع انسانی 

بنابراین نیاز به وحی براي ؛شودعکس میرها و بضد ارزشها بهتبدیل ارزشباعث مراتبی 
ابالغ راهنماي جامع اخالقی به منظور رسیدن انسان به کمال نهایی، ضروري است و عقل 

اخالقی دست یابد.هايو فعلهااحکام صفتتمام تواند به به کمک نقل میفقط 
خالقی مذهب اقتصادي نیز باره اصول اهاي اخالقی است. درباره احکام و صفتاین در

هايه از مطالب پیشین روشن شد احکام اخالقی افعال مبتنی بر صفتکچنین است. چنان
اخالقی نیز با تعدد و تکثري که دارند در يهااست. صفتـ هاهو رذیلهاتفضیلـ اخالقی 

شوند. مقصود از اصول اخالقی مذهب حقیقت از چند صفت اخالقی اصلی منشعب می
دیگر بناي صلی و محوري است که زیراهاي یلهو رذهاتلیفضهاياقتصادي صفت

اخالقی در عرصه رفتارهاي اقتصادي است. کشف این اصول از دو هايو فعلهاصفت
است:پذیر امکانروش کلی زیر 

روش عقلی)الف
تواند به اصول اخالقی مذهب اقتصادي دست یابد:عقل به دو روش می

قبح سن ودر این روش عقل به تنهایی و بدون نیاز به وحی به حقاللی:روش است. 1
به طور مستقلسن عدل و قبح ظلم را عقل شیعه حعالمان برد. بر اساس نظر افعال پی می

دهد گرچه در تشخیص بسیاري از آن را نیز تشخیص میهايقاکند و برخی مصددرك می
نیازمند وحی است.هاقامصد
. کندتواند این اصول را کشفدر این روش عقل به کمک نقل میاستقاللی:روش غیر. 2

این روش خود به دو روش زیر قابل تقسیم است:
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حقـوقی،  -بناي اصول اخالقی همچون اصـول فقهـی  زیربنا:حرکت از زیربنا به روالف) 
بـا  تـوان  بینی اسالم است. در برخی اصول اخالقی همچون اخوت میمبانی بینشی و جهان

استدالل عقلی برهانی، اصلی اخالقی را از این مبانی استنتاج کرد.
اخالقـی در هـر   هايدر ایـن روش بایـد احکـام و دسـتور    بنا:حرکت از روبنا به زیرب) 

کـرد؛  آوري و داللت عقلی مجموعی آنها را بر اصل اخالقی احراز عرصه از روابط را جمع
ممکن اسـت از  » مسئولیت در استفاده از منابعاحساس «در بخش تولید، اصل ،مثالبه طور 

گذاري و تولید استفاده شود.احکام اخالقی در باب کار و سرمایه

روش نقلی ) ب
بریم. بیشتر و بر اصلی اخالقی به آن اصل پی میهاو روایتهاهآیروش از داللت ایندر 

اخوت، مانند اصلی هايیابی است. صفتاصول اخالقی از این راه قابل دستتمام بلکه 
هااخالقی در عرصه اقتصاد به این صفتهايصفتتمام انصاف، اعتدال اصولی هستند که 

هاي فراوانی و روایتهاه. آیهستندافعال اخالقی در این عرصه تمام بناي گردد و زیربرمی
بر این اصول به صورت مستقیم داللت دارند. 

یگانه راهی که قابل قی مذهب اقتصادي براي کشف اصول حقوصدرباور شهید به 
ـاحکام فقهی و حقوقیقلی آنهم از نوع حرکت از روبنا ـ استقاللی عتوجه است روش غیر

است. بر اساس مطالبی که بیان شد در اصول اخالقی مذهب ـاصول مذهبیـ بنا به زیر
هايو روایتهاهه گذشت، آیکزیرا چنان؛اقتصادي، روش نقلی بیشتر قابل استفاده است

هاي اخالقی مرتبط با افعال اقتصادي وجود دارد. با این وجود راههايباره صفتوانی درافر
دیگر نیز معتبر و در صورت نیاز قابل پیمودن است.

گیريبندي و نتیجهجمع
الزامی فقهی هستند. ی و تکلیفی الزامی و غیرافعال و روابط اقتصادي موضوع احکام وضع

بد رذیلت هايخوب فضیلت و صفتهاي. صفتدارندنفس احکام اخالقی هايصفت
پردازد. بر اساس برخی اقوال میهاهو رذیلهاتشوند. علم اخالق به بررسی فضیلنامیده می

، افعال و روابط نیز داخل در موضوع علم اخالق هستند. چه افعال و هاافزون بر صفت
م است که در اسالم نیم یا ندانیم این نکته مسلّروابط را داخل در موضوع اخالق بدا
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بناي احکام فقهی و اخالقی افعال و روابط اقتصادي هاي اخالقی زیرهلها و رذیتفضیل
هستند. از سویی شریعت اسالم در قالب احکام فقهی و اخالقی افعال و روابط اقتصادي راه 

نظام اقتصادي اسالم را هاياقتصادي و حرکت به سمت هدفهايدشواريرفت از برون
بیان کرده است. اصول این راه و روش تحت عنوان اصول مذهب اقتصادي اسالم بحث 

است از فقه معامالت و قراردادها گفته صدره شهید ک. بخشی از این اصول چنانشودمی
آید و بخشی دست میه دولت بهاي یا حقوق مدنی و نیز قوانین مربوط به درآمدها و هزینه

اصلی هاياثبات شد که صفترو پیشگر از اخالق اسالمی قابل استنباط است. در مقاله دی
بناي احکام فقهی و اخالقی ه اصول زیرو محوري مربوط به افعال و روابط اقتصادي به منزل

در حقیقت اصول اخالقی مذهب هاهو رذیلهاتلیاین رفتارها هستند. این دسته از فض
اقتصادي را از دیدگاه اسالم هاي دشوارياقتصادي اسالم بوده و وجه اخالقی روش حل 

روش عقلی به کنند. این اصول از دو روش عقلی و نقلی قابل استنباط هستند.بیان می
شود و روش غیراستقاللی به دو روش حرکت ازاستقاللی تقسیم میروش استقاللی و غیر

قابل تقسیم است. در کشف اصول اخالقی مذهب اقتصادي روش برعکس بنا به روبنا و زیر
نقلی کاربرد بیشتري دارد.
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