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 مقدمه. 1

 سخن نخست
زند، و رابطۀ تنگاتنگی میان ثبات اقتصادی و ثبات را رقم میشان سیاسی  تِقدرکشورها اقتصادی  تِدر جهان امروزی، قدر

 – شانیت اقتصادیو نحوۀ مدیر – هاآن نظام اقتصادیخصوصیات از  بالنوبه کشورها اقتصادی و پایداری سیاسی وجود دارد. ثبات

 –پنج قرن اخیر داقل حمتأثر از تحوالت اقتصادی و اجتماعی  دی در جهان غرباقتصا مُدرن هاینظامبا آنکه گیرد. می سرچشمه

های اقتصادی با ساختارهای این نظام باشند،می – میالدی 17در قرن  در اروپا نسانس و آغاز عصر روشنگریدورۀ رُاز پایانِ  پس

 هآنکپس از ؛آغاز گردیدم.  18ها در قرن های اولیۀ این نظامتألیف نظریهندارند.  پیشینه یک و نیم قرنبیش از نوین و امروزی شان 

نابرابری اقتصادی  حدوحصربیافزایش باعث  عین زمان دررا در پی داشت بلکه  پیشینۀ رفاه اقتصادیازدیاد بینه تنها  انقالب صنعتی

های ند و مؤلفهروی آورد سیاسی اقتصاد بهدر اروپا  میالدی 19و  18 هایندر قر دانشمندان زیادی گردید، و شگاف اجتماعی

  ریختند. –نئولبرال و سوسیالیزم  داریِبشمول سرمایه –را ها اساسی این نظام

کار،  موضوعات اقتصادی چون تفکیک بطور بنیادی بر میالدی 18در قرن  ( اولین کسی بود کهAdam Smithآدم سمیت )

پنداشته  گذار در علم اقتصادبنیاناو اثر « ثروت ملل»زار آزاد، و نظام تجارتی پرداخت. کتاب وری، باانباشت سرمایه، مؤلدیت یا بهره

بر اقتصاد سیاسی بگونۀ اصولی و روشمندانه سراغ نداریم که  در قرون وسطی کشورهای اروپاییقبل از وی، کسی را در اما شود. می

میالدی  6در قرن  (یونان و روم)عهد نویسد که پس از ختم دورانِ قدیم ( میJoseph Schumpeterژوزف شومپتر ) پرداخته باشد.

پردازی در از نظریه« خالی»های چندین سدهاروپا در تفکر اقتصادی وجود داشته و « خالی بزرگ»اغلباً م.  18و تا نیمۀ دوم قرن 

  1.علم اقتصاد را شاهد بوده است

ماوردی که بر موضوعات اقتصادی ابوالحسن و  ، راغب اصفهانی،غزالیابوحامد  گذشته از کسانی چون اما در جهان اسالم،

سهم کار در تعیین  چون بر موضوعاتی را نوشت که در آن «المقدمه»کتاب میالدی  14قرن ابن خلدون در اند، داشته هاییبحث

های فعالیتتأثیر ناگوار رابطۀ معکوس میان نرخ مالیه و عواید دولت، تأثیر مالیات بر رشد اقتصادی، ، («نظریۀ ارزش کار») ارزش

رداخته بگونۀ دقیق و روشمندانه پو جریان دورانی اقتصاد تقاضای کل، و تجارت خصوصی،  ولت بر کاروبارد صنعتی و تجارتی

بدون عمدتاً از سر گرفته شد، و توسط اقتصاددانان غربی )میالدی باز  20تنها در قرن  دبعضی مسائلی را که او مطرح نمو 2.است

  .ندهای رسمی اقتصادی مطرح گردیدآگاهی از طرح اولی آنها توسط ابن خلدون( در قالب نظریه

اقتصادی  نظریۀسال قبل از آدم سمیت درخشیده است،  400پرداز اقتصادی در جهان اسالم حدود پس با آنکه اولین نظریه

درماندگی از  طالت و سکتگی در سیر تفکر اقتصاد اسالمی را بخشیشاید این عتوسعه و تکامل نیافت. در جهان اسالم هیچگاهی 

 ادامه دارد. که تا امروز دانست – زوال امپراتوری تیموریان از پس – به بعد الدیمی 16علمی و فرهنگی جهان اسالم از قرن 

 

                                                            
1 .Schumpeter (1954), pages 48 and 70  

 ابن خلدون.« مقدمه »  2
Oweiss (1988); Bartkus and Hassan (2006). 
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 سخن دوم
داری و سوسیالیزم، توان برآورده تجربۀ صد سال گذشته نشان داده است که هیچ نظام اقتصادی، از انواع گوناگون سرمایه

یست. از سال را همزمان دارا ن –و ثبات اقتصادی عدم نابرابری و فقر، همچون رشد اقتصادی،  –سازی تمامی اهداف اقتصادی 

های مختلفی سربرآورده های گوناگون اقتصادی را تجربه کرده است، و از آزمونها و رکودداری بحرانبه این طرف، سرمایه 1930

های ابل امپریالیزم و کمونیزم، بلکه تقابل مکتبها تقهای مختلف اقتصادی، نه تنتقابل ایدیولوژیاست. نیمۀ دوم قرن بیست، دوران 

دولتی وغیره بود، که هرکدام فرصت  داریسرمایهقتصاد کینزی، اداری چون اقتصاد نئولبرال، مختلف اقتصادی در بطن نظام سرمایه

 کنند. اده نظریات خود را در عمل پی تاو زمینۀ این را داشتند 

کمی متفاوت شده است. حاال کمتر کسی برخورد ایدیولوژیک با  تصاددانان غربیمیان اقگذشته در  یک دهۀطرز دید در 

و سچه بایست در عمل پیاده گردد. یعنی کمتر کسی ادعا میکند که یک نوع نظام اقتصادی بگونۀ مطلق د، های اقتصادی دارنظام

های مختلف و بانک جهانی( امروز انعطاف بیشتر به روش ،مؤسسات مالی بین المللی )چون صندوق بین المللی پول همچنان،

شناختی است( و نهادگرایی های تازۀ اقتصادی چون اقتصاد رفتاری )که استوار بر شواهد رواناقتصادی دارند. در واقع، مکتب

ۀ موفقانۀ کشورهای شرق تجرب، و گذارد(رسمی و غیررسمی، و نیز ساختارهای اقتصاد سیاسی ارج می 3نئوکالسیک )که به نهادهای

د. و سیک اقتصادی را به چالش کشیدنهای اساسی مکاتب کالفرضیه شان «غیرسنتی»های اقتصادی سیاستو جنوب شرق آسیا با 

و از خطاها و تجارب خوب و بد گذشتۀ خود ، گرایی روی بیاوردبه عملیاین امر باعث شده است که امروز روش اقتصادی بیشتر 

 بیاموزد.

 و مطلق ه در یک دهۀ گذشته، کماکان اجماع روی این بدست آمده است که هیچ نظام اقتصادی از کارایی کاملخالص

های خود را دارد؛ اگر کمونیزم از پیاده نمودن رویای مدینۀ فاضلۀ خود کوتاه آمد، ها و کاستیبرخوردار نیست، بلکه هر نظام کمی

حاال اکثریت  5و در جلوگیری از افزایش نابرابری ناکام مانده است. 4برددرونی رنج می ثباتیداری نیز از بیسرمایهبازار و نظام 

 مختلف اقتصادی همزمان استفاده کرد. قتصادی مکاتبهای اها و سیاستباید از روشکه  اند گرائیده دیدگاه اقتصاددانان به این

 Institutional Political(، اقتصاد سیاسی نهادگرا )New Institutional Economicsهای اقتصاد نهادگرای جدید )آموزه

Economy)، ( اقتصاد رفتاریBehavioural Economics)و اقتصاد ساختارگرایی ، (Structuralist Economics)  حاال وارد

 همچنان، امروز 6.شده اند ،(Keynesian-Neo( و نئوکینزی )Neoclassical) نئوکالسیک سازی عملی در چهارچوب مکتبپالیسی

 اش ترکیبی از مکاتب مختلف اقتصادی نباشد.کمتر کشوری در جهان وجود دارد که نظام اقتصادی

 

 

                                                            
 دهند. فراد را در جامعه شکل میاباشد که رفتار به معنای قوانین و رسومی می« نهاد » در علم اقتصاد،  3
4 .Minsky (1986), and Beaudry et al. (2016)  

5 .)Piketty (2013  

( و اقتصاد تکاملی Complexity economicsهۀ گذشته توسعه یافته و مطرح بوده اند، مانند اقتصاد پیچیدگی )های دیگری نیز در چند دجریان 6

(Evolutionary economics.اما تأثیرگذاری ایشان بر مکتب اصلی اقتصادی کمتر بوده ) 
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 سخن سوم
داری و نظام بازار از برقراری برابری و مساوات، پیاده نمودن با این وصف، مکاتب اقتصادی مختلف در بطن سرمایه

اخالق و دین »تحت عنوان  در کنفرانسی 2014در سال تصادی درازمدت عاجز مانده اند. های اخالقی، و دستیابی به ثبات اقارزش

 : نمودچنین اظهار نظر  ،یفرانسو روشنفکری دانتاریخمینیک دو کورسِل، دودر شهر پاریس، « گستراقتصاد عدل برای

پردازان و دیگر نظریه (Friedrich Hayek) نظام بازار ]که فریدریک هایک ترسناکِ ایدیولوژیِدر مقابل چنین »
های شکنندگیِ ]جوامع بشری[، کرامت انسانی، واقعیت فعال، و خرد که معرفتطرح کرده اند[،  ما اقتصاد لبرال به

تر نیاز بیش از هر زمان دیگر امروز ماکند، ها[ را نفی می]انسان بشردوستیهای همبستگی و همکاری، و حس ارزش
 ها و ادیان ما را مطالعه کنیم؛ متونی که به اقتصاد و عدالت ]اجتماعی[گذار و مقدس فرهنگداریم تا متون بنیان

ما اکثراً این  ، وگذارندخوانند، و متونی که به کرامت انسانی ارج میپردازند، متونی که به تعامل و وحدت فرا میمی
اقتصاد جهانی و در ایدیولوژی  [نوین]های این متون دینی را[ در نظام ]باید که ما سفارشمتون را از یاد کشیده ایم. 

 7«نظام بازار برگزینیم.

را در سال ( اقتصاددان مشهور انگلیس که اولین کتاب درسی اقتصاد Alfred Marshallالفرد مارشال )بیش از صد سال قبل، 

های اخالقی از جملۀ ارزش»دربارۀ مسیر نادرست علم اقتصاد چنین هُشدار داده بود:  درسی ین کتابنوشت، در مقدمۀ ا 1890

]اقتصاد بحیث[  هایی صورت گرفته است کهدر نظر داشته باشد. کوششباید ل خویش[ ست که یک اقتصاددان ]در تحلیموضوعاتی

 خودخواهانه... سرگردانِزیر هیچگونه بار اخالقی نبوده و  که –تصامیم یک فردِ اقتصادمحور  در آن که یک علم انتزاعی توسعه یابد

« فلسفۀ اخالقی»اقتصاد را زیررشتۀ  که آدم سمیتبا آن 8«باشند.میها ناکام . اما چنین کوششمطالعه گرفته شود به – استمنافع پولی 

(Moral Philosophyمی ) دست ای که میان اقتصاد و اخالق ایجاد شده است سخت تهیاقتصاد امروز از بابتِ فاصله»دانست، اما

 9«گشته است.

های اخالقی در علم اقتصاد ارائه زینش ارزشدر راستای گ های مفیدی راتواند سفارش، اقتصاد اسالمی میحالتیچنین  در

در کشورهای اسالمی  تنها – پروردگار یکتامبنی بر شناسایی ذات  –. با آنکه اقتصاد اسالمی، بنابر داشتن جنبۀ ایدیولوژیک بدارد

های اقتصادی محدودسازی فعالیتو اصول برابری، و  های اخالقیارزش برای تأمین ها و دستورهای آنتواند پیاده گردد، اما آموزهمی

نیان سودمند واقع د به کافۀ بشریت و همۀ جهانتوانمی ،باشندمی خالف منافع فردی و اجتماعی ثبات سازنده کهو بی بخشزیان

از بحران  چون صکوک، مضاربه، مرابحه وغیره( در کشورهای غربی پس خدمات مالی اسالمی )محصوالت مالی شرعی اینکه .گردد

سب و کار کبه  غیرمسلمانان عالقمندی روزافزوندهندۀ نشانرشد و توسعۀ چشمگیری داشته است  2008ی جهانی سال مال

 است.  «مداراخالق»

 سخن چهارم
 را بحیث یک نظام اقتصادی« اقتصاد اسالمی» تا آنکه بتوانند نسخۀانجام دهند، های زیادی دارند که نان کارخانگیاما مسلما

 از سویعمدتاً  – اقتصاد اسالمی دربارۀبه این طرف، به صدها اثر  1970های . با آنکه از سالتوسعه دهند قابل اجراء و قابل تطبیق

                                                            
7 .De Courcelles (2015)  
8 .Marshall (1890), p. iv  
9 .Sen (1988)  
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که جنبۀ تطبیقی  اند که چهارچوب نظری واضح و منسجمی را ارائه دارندوانستهبه نشر رسیده است، کمتر ت –ندگان مسلمان نویس

  و اجرائیوی داشته باشد.

های وی ارزشراقتصاددانان مسلمان تا هنوز صورت گرفته بیشتر متمرکز بر دو بخش بوده است: یکی،  از سویکارهایی که 

ر سکتور د. مالی و بانکداری اخالقی در اقتصاد، و فلسفۀ اقتصادی )چون بحث روی نظریۀ ارزش کار(؛ و دیگری، روی خدمات

و  اقتصادی مومیعدر ابعاد تعریف و عرضه کرده اند. ولی  اند و محصوالت مالی شرعی را کارهایی انجام داده مالی، فقهای معاصر

مسلمان و فقها  دانشمندان از سویکه اقتصاد اسالمی  نسخۀ فعلی .کار مؤثری صورت گرفتهکمتر  اقتصادکالنو نهادهای  ساختارها

 پیچیدۀ قتصادیاکه پاسخگوی روابط اجتماعی و  – را ینظام اقتصاد یک تمامی جوانب عملی ناتکمیل است ودر دست ما قرار دارد 

 دربر ندارد.  –باشد  21قرن 

تعریف های اجرائیوی یک نظام اقتصاد اسالمی پس راه دشوار و درازی در پیش داریم تا ساختارها، نهادها، قوانین، و پروسه

 هداری تفاوت فاحشی نداشتاز نظام معمول سرمایه شکلیات و کارکردهای اقتصاد اسالمی شاید هم کهگردند و روشن شوند. اما 

داری مشابه است، مایهاساسی اقتصاد کالن با سر نهادهایباشد. چنانکه درین مقاله نشان داده خواهد شد، اقتصاد اسالمی در مایه و 

گیری )فایده و منفعت( در معامالت را برای افراد جامعه کیت خصوصی و حق بهرهاند و هردو مال« نظام بازار»زیرا هردو استوار بر 

 ازهم متفاوت اند. هاو فعالیت یک سلسله معامالت تارشیوه، و آزادی یا محدودیها، ککنند، اما در اهداف، ارزشضمانت می

 سخن پنجم

بادی و دستورها و رهنمودهایی آمده است که م، ملسو هيلع هللا ىلص در نصوص اولیۀ دین اسالم، یعنی قرآن عظیم الشأن و حدیث نبوی

جزئیات شرح نداده  د. واضح است که دین اسالم تمامی ابعاد یک اقتصاد را بهنسازرا برای ما روشن می« اقتصاد اسالمی»اصول 

فقها بعداً بتوانند  سازند بیان نموده تا دانشمندان ومیفراهم که بنای یک نظام اقتصادی را  ایاست، و تنها اصول و تهداب اساسی

ریزی کنند. در نهادهای بومی )قوانین عرفی( یک کشور طرح ظام را با درنظرداشت شرایط زمانی وجزئیات و ساختارهای چنین ن

 دربارۀتن استحسان ، یعنی مجتهدین با استفاده از قیاس و مدنظر گرفیز به همین ترتیب استخراج شده اندواقع، بسا احکام فقهی ن

 داده اند. فتوا –آنها نرفته  دربارۀکه در نصوص اولیه تذکری  – تازه اجتماعی موضوعات

معامالت  برای پرداخته است، یعنی احکام (Microeconomics) «رداقتصاد خُ» قوانیناندر باب اقتصاد، دین اسالم بیشتر بر 

، و تنها شدهسکوت  (Macroeconomics) «اقتصاد کالن» هادهاینو  ، ساختارهاروابط دربارۀ. تعیین گردیده اندفردی و رفتار 

که در  –هینه از منابع ، مانند عدل و برابری، تأمین رفاه اقتصادی عامه، و استفادۀ بگردیده انداهداف اقتصاد کالن برای ما مشخص 

در زیرا برای ما قابل درک نبود،  دیاقتصا کالن سال قبل تعریف ساختارهای 1400طبیعتاً   ها پرداخته خواهد شد.این مقاله به این

کردند ط را اداره میکه این رواب ساختارهاییازهم گسسته و سطحی بودند. در تمامی جوامع بشری بسیار  کالن اقتصاد روابطآن زمان 

د سال اخیر صنداشت. بدون شک، مدیریت اقتصاد کالن تنها بر اساس ارقام و آمار ممکن است، که این کار تنها در  نیز وجود

  پذیر گشته است.امکان

رد( فردی )یعنی اقتصاد خُ رفتار از رویتوان اقتصاددانان موافق اند که روابط کل را در سطح کالن اقتصادی می به هر حال،

 شکل گرفته که( Social choice theory« )نظریۀ انتخاب اجتماعی»به نام  ای. امروز در علم اقتصاد رشتهخیص نمودتعریف و تش

گردند، یا به عبارۀ دیگر های فردی در یک جامعه چگونه در سطح کالن جمع میفش این است که تصامیم و رجحاناهدیکی از ا
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های اقتصادی وجود دارند که مُدل ،در علم اقتصاد کالنامروز خیزد. میم جمعی در یک جامعه چگونه از تصامیم انفرادی برمیصت

 رسانند.کنند و به اثبات میروابط کل را بر اساس توابع فردی تعریف می

توان ساختار می دیگر،، از سوی رد(فردی )قوانین اقتصاد خُ و احکام رفتار ،، از یک سوبر مبنای اهداف کالن اقتصادیپس 

 را در سطح کالن تعریف و مشخص نمود. نهادی نظام اقتصاد اسالمی

 سخن ششم
بیشتر روی حکمت ه شده، اقتصاد اسالمی نوشت دربارۀاقتصاددانان مسلمان یا فقیهان و علما  از سویتا فعالً در میان آثاری که 

های سالمی را بر مبنای روشکه تعریف عینی از اقتصاد ا سراغ داریمکمتر اثری را اند و و ابعاد اخالقی اقتصاد اسالمی بحث کرده

خته باشد. تعدادی از های دینی )عقیدتی و عبادتی( مجزا ساجنبه های قانونی و فکری را ازعلمی اقتصاد ارائه کرده باشد، و جنبه

اد اسالمی ساخته شمندان اقتصاد اسالمی موضوعاتی چون توحید، عبادت، تقوا، و مستحبات دینی را شامل تعریف و ساختار اقتصدان

 . کاهدمی میاقتصاد اسالمی جلوگیری کرده و از جنبۀ تطبیقی اقتصاد اسال شدن و روشمند «لمی شدنعِ»اند، که این کار از 

آن را در  ما که هم خود –اقتصاد اسالمی را تهیه کنیم از  عملی ایخواهیم نسخهشخصاً به این باور هستم که اگر می

از  سالمی رااباید که قوانین و اصول فکری اقتصاد  –کشورهای خویش پیاده کرده بتوانیم و هم به دیگران آن را عرضه کنیم 

کنیم. در های معمول علم اقتصاد( تألیف روشبگونۀ علمی )در چهارچوب ها را موضوعات عبادتی و عقیدتی تفکیک کرده و آن

کنیم، های عمده و مرتبط تمرکز میدهی به یک پرسش، تنها روی متحولواقع، روش اساسی در علم اقتصاد اینست که جهت پاسخ

سازی ی را سادهاجتماع. با این کار، روابط مغلق سازیمهای خویش بیرون میعادلۀ تحلیلمهای غیرمرتبط و غیراساسی را از و متحول

های اقتصادی از همین شیوه کار گرفته های عینی و دقیق را انجام دهیم. در ساختن مُدلمغلق تحلیل توانیم روی موضوعاتِ کرده، می

 شود. می

که . تا زمانیدارممیفکری اقتصاد اسالمی را ارائه چهارچوب نظری یا  ساختار، با استفاده از همین روشدر این مقاله، 

توانیم چگاهی نمی( اقتصاد اسالمی در دست نداشته باشیم، هیو ساختارهایی )قوانین هااصول، و نهادچهارچوب منسجمی از اهداف، 

اله صرف نظر درین مق شرعیاز پرداختن به حکمت و فلسفۀ احکام گام برداریم.  اقتصاد اسالمی کردنِ  بسوی عملی شدن و تطبیق

 د.گیرصورت می

 سخن هفتم
( اصول 1جدا نمودنِ )تفکیک و های میتودولوژیکی فرا راه تألیف چهارچوب نظری اقتصاد اسالمی یکی دیگر از چالش

بزرگوار دوران زمامداری پیامبر  های معمول و مقتضیات زمانی و اجتماعی( روش2اقتصاد اسالمی از ) های اساسیو ساختار بنیادی

اقتصاد اسالمی است که ریشه در احکام شرعی دارند.  ملزومِمقررات آن عده  ،. دستۀ اولدر مدینه یا دوران خلفای راشدین است ملسو هيلع هللا ىلص

 ،پس از نزول آیۀ مربوطه ملسو هيلع هللا ىلصای بود که رسول اهلل نیز یاد گردیده مسئله« رباء السنه»که به نام  )ربای افزونی(« رباء الفضل»طور مثال، 

داری و مدیریت اقتصادی دوران پیامبر های دولتآن جنبه ،دستۀ دوم  10آن را تعریف کرد و پدیدۀ دوران جاهلیت نبود. خود ایشان

وجود دلیل شرعی واضحی ها بر آنآن دوران است و  و مقتضیات اجتماعی و خلفای راشدین است که محصول شرائط زمانی ملسو هيلع هللا ىلص
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جزیه ، گردید(شر بر محصوالت زراعتی نیز می)که شامل عُ زکات ازد دولت تنها ندارد. طور مثال، در زمان خلفای راشدین، درآم

مالیه بر کاالهای و (، آوردندمسلمانان بدست می که زمین(، خُمس )یک پنجم غنیمتی خراج )مالیه برمالیۀ سرانه بر غیرمسلمانان(، )

گردید. با آنکه در کتب تأمین می (معرفی گردید –اهلل عنه  رضی –خالفت عمر ابن خطاب  ۀدر دوربرای اولین بار  وارداتی )که

بر مبنای آن گویا ها درج گردیده است، اما هیچ سندی و دلیلی در قرآن و سنت وجود ندارد که فقهی جزئیات احکام تمامی این

 و مالیات عصر حاضر غیرشرعی تلقی گردند. بوده درآمد دولت فراتر از آن منابع غیر مجاز

اند. اگر ها، احکام و مسائل را خلط نمودهپردازان معاصر اقتصاد اسالمی این دو دسته از پدیدهنظریهیک تعدادی از  متأسفانه

یت کشورهای داری که در اکثرهای سرمایههای این زمان باشد و بجای نظامبخواهیم که نظام اقتصاد اسالمی پاسخگوی نیازمندی

دوران  تصادیِد، باید میان مشخصات ملزوم اقتصاد اسالمی و مقتضیات زمانی و اجتماعی نظامِ اقمسلمان حاکم است قد علم کن

 و خلفای راشدین تفکیک ورزیم. ملسو هيلع هللا ىلص پیامبر اکرم

 .... و در نهایت:
ا مستقیماً از روش تحقیق در این مقاله ترکیبی از پژوهش اولیه و پژوهش ثانوی است. به این معنی که یک سلسله نکات ر

منابع  بر  فرعینکاتِ گر ازدی بعضی ام، و برایمجتهدین و فقهای متقدم( برگرفته بو کتمسندهای حدیث، ابع دینی )نص قرآن، من

تحقیق را در بخش  روشِ ام. جزئیاتِاتکا ورزیدهو فقهای معاصر که روی اقتصاد اسالمی نوشته اند(  ثانوی )آثار اقتصاددانان مسلمان

 دهم. بعدی مفصالً شرح می

اصول تون دینی، مالزم را با نیست، اما آشنایی  و عالم دین فقیه اقتصاددان است و قابل یادآوریست که نویسندۀ این سطور

ذار با بانک همچون گهسپردرابطۀ  قیاسِ. در جاهایی که اختالف نظر میان فقهای معاصر است، طور مثال و مقاصد الشریعه دارد ،الفقه

ه پیش از آنکه یک رأی را بر تالش خواهم نمود کیا نوعیت مالکیت بر زمین از دیدگاه اسالم، ، گیرندهقرضو  دهندهقرضرابطۀ 

 ترجیح دهم اختالف نظر روی مسئله را یادآوری کنم. یرأی دیگر

روی  . مهم است تااثر نهایی پنداشته شود یک اینکهباید تلقی گردد تا « اثری زیر کار» بیشتر بحیثدر نهایت، این مقاله 

  گردند.بیرون آیند و سره و ثقه  –دین اعم از اقتصاددانان و فقهای  –هل خبره ها و محتوای این مقاله از محکِ نقدِ اتحلیل ،رفتههم
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 روش تحقیق. 2
ز روی متون دینی اقتصاد اسالمی برخواسته از دستورهای دین اسالم است. پس اهداف، اصول و نهادهای چنین نظام اقتصادی باید ا

الً در مقدمه به آن قبرهنمودهایی درین باب آمده، در متون اولیۀ دینی )قرآن و حدیث( اینکه تا چه اندازه  دربارۀتعریف گردند. 

شناسایی برای ورزیم تا عناصر مهم اقتصاد اسالمی را در یک چهارچوب نظری منظم ارائه کنیم. ، تالش میدرین مقاله .پرداخته شد

 ایم:بر منابع ذیل استناد ورزیده این عناصر

 11قرآن و حدیث. :دینیالف. نصوص 

بدائع الصنائع فی ترتیب » سرخسی،ابوبکر االئمه شمس« المبسوط» از (:های مجتهدین و فقهای متقدمکتابآثار عمدۀ دینی )   ب.

الدین نجم« األصول شرح مدار»غزالی )شافعی(،  بوحامداحجۀ االسالم  «احیاء علوم الدین»کاسانی،  ابوبکر عالءالدین« الشرائع

، سفینابوحفص  «حصر المسائل و قصر الدالئل» نیز و ابوالحسن کرخی نوشته استامام « األصول»که بر  ابوحفص نسفی

 بدایۀ المجتهد»شافعی(، راغب اصفهانی )« الذریعه الی مکارم الشریعه»مرغینانی، الدین برهان« الهدایه فی شرحِ بدایۀ المبتدئ»

بحیث  حمد شیبانیمامام « کتسابکتاب اإل» و امام ابویوسف« کتاب الخراج»و در نهایت از ، ابن رشد )مالکی(« ونهایۀ المقتصد

 .ایممرجع استفاده کرده

، از یوسف قرضاوی« إلسالمیور القیم واألخالق فی اإلقتصاد ادَ»از وهبه الزحیلی، « الفقه االسالمی وأدلته» آثار فقهای معاصر:  .  ج

 .یعبدالرزاق سنهوراز  «یالفقه االسالم یف مصادر الحق»و 

 سالم هروی. ابوعبید بن« کتاب األموال»و  ،ابوالحسن ماوردی «هیحکام السلطالناأل» :اسالمی داریحکومتروشِ     . د

 .ابن خلدون« المقدمه» اقتصاد اسالمی: فکر    .هـ

 بوحامدا« نصیحۀ الملوک»، عنصر المعالی کیکاووس« نامهقابوس» :اسالمی داریحکومتروشِ معامالت و  آثار در اخالقِ    .و

 .ابن سینا «یخانوادگ استیس ایمنزل  ریتدب»و  ،غزالی

 ها را در بین نوشتار تذکر خواهیم داد.خد این کتابکه نام و مأاقتصاد اسالمی: های تاریخ کتاب  .  ز

ی، اهداف کالن دو چیز رهنمود و دستورهایی آمده است: یک دربارۀدر متون دینی چنانکه قبالً در مقدمه تذکر داده شد، 

یک  چهارچوبنای آن بتوانیم بر مب تااین دو عنصر برای ما کافیست احکام رفتار فردی )قوانین اقتصاد خرد(.  اقتصادی؛ و دیگری،

 «اهداف»یا « هدف»نگریم طرح کنیم. برای مطالعه، توصیف یا ارزیابی یک نظام اقتصادی، نخستین عنصری که مینظام اقتصادی را 

افزایش در نابرابری  است ولو که به قیمت آن نظام است. طور مثال، آیا هدف نظام اقتصادی مورد نظر ما باال بردن سطح زندگی مردم

چندان تغییری هم  میان ثروتمند و نادار تمام شود؟ یا برعکس، هدفش تأمین برابری مطلق میان مردم است ولوکه اوسط درآمد مردم

ر دو سطح مورد بررسی باشند. سپس، این نظام را دمی یک نظام اقتصادی« نتیجه»یا « پیامد»ها در واقع از یک دید دیگر، ایننخورد؟ 

 «(. میکرو»یا « )خُرد»گویند(، و دیگر در سطح می« ماکرو»که در التین به آن )یا چنان« کالن»دهیم، یکی در سطح قرار می

در  –ها، وغیره ها، میکانیزمقوانین، پروسه –باشیم که چه نوع ساختارهای نهادی می «نهادها»در سطح اقتصاد کالن، متوجه 

نقش کلیدی در توزیع « دولت»است؟ یا اینکه « نظام بازار»این نظام اقتصادی حکمفرماست. طور مثال، آیا این اقتصاد استوار بر 

                                                            
گانه و فراتر از آن( بسیار وسیع و گسترده اند، و نیز اینکه استناد بر حدیث نیازمند داشتن دانش تخصصی های صحیح ششچون منابع روایی حدیث )مسند 11

 ام. اتکا ورزیده – های مجتهدین و فقهای متقدمکتاب یعنی –در علوم مختلف حدیث دارد، در این مقاله جهت استفاده از احادیث بر منابع دومی 
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نحوۀ مدیریت »یا « های کالن اقتصادیسیاست»ثروت دارد؟ چه نوع حقوق مالکیت در این نظام شناخته شده است؟ وغیره. سپس 

 دهیم.ه قرار میرا مورد مطالع «اقتصاد کالن

کنیم: آیا افراد در نظام اقتصادی فراد بررسی میا «رفتار» دربارۀهای این نظام اقتصادی را نخست فرضیهدر سطح اقتصاد خُرد، 

؟ یا اینکه افراد بشردوست و بس کنندان خود فکر میاند که تنها به سود و زی و کامجویی های خودخواهگیرندهمورد نظر ما تصمیم

حقوق »پردازیم که باشند؟ در قدم بعدی، به این میمی دیگرانهستند که متوجه پیامد و تأثیر عملکردشان روی زندگی مدار و اخالق

جویی و حق تملک شخصی های اقتصادی چگونه است: آیا افراد جامعه اجازۀ کاروبار و منفعتدر باب فعالیت «های فردیو آزادی

 را دارند یا خیر؟

، در باال مختصراً شرح داده شدند و ،زیر است را در چهارچوب فکری که متشکل از پنج عنصر ترتیب، اقتصاد اسالمیبدین

 :کنیمتشریح و تعریف می

 پیامد و . اهداف1

 های اقتصادیآزادی. 2

 . رفتار فردی 3

 نهادهای اقتصاد کالن. 4

 مدیریت اقتصادی صول. ا5

های دیگر و در مقایسه با نظام ،در هر یک ازین پنج بُعد را خصوصیات نظام اقتصاد اسالمیمشخصات و  ،1ضمیمۀ در 

به  ،داری اجتماعی، و کمونزمداری نهادگرا، سرمایهداری دولتی یا تنظیم شده، سرمایهداری نئولبرال، سرمایهاقتصادی چون سرمایه

ردیدند به تفصیل شرح و به بحث گصاد اسالمی را در پنج بُعدی که در باال ذکر . در متباقی این مقاله، اقتداریمارائه میگونۀ اجمالی 

 گیریم.می

قوانین و اصول فکری اقتصاد  ( تفکیک میان1، همچون )را راه تعریف نظام اقتصاد اسالمیهای میتودولوژیکی فچالش

و « اسالمی بنیادی و ساختارهای ملزوم اقتصاداصول »( تفکیک میان 2اسالمی، و موضوعات عبادتی و عقیدتی دین اسالم، و )

سخن »قبالً در مقدمه در که اینها ، «و خلفای راشدین ملسو هيلع هللا ىلص بزرگوار ماعی دوران پیامبراجت -مانیهای معمول و مقتضیات زروش»

 نظر گرفته شود. گردد تا این دو نکته در روشِ تحقیق جداً دردر این مقاله، سعی می. باشد، میگردیدبیان « سخن هفتم»و « ششم
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 پیامد . اهداف و3

 عدل و برابری َروِشی : 3.1
برابری  ،گریو دی (Substantive equality) ابری مادیبر ،شناخته شده است: یکیدر اقتصاد و علوم اجتماعی به دو نوع « برابری»

گر پیامدهای سطح زندگی، و دیثروت، . برابری مادی به معنای مساوات در درآمد، (Procedural equality) ییرَوِشی یا رَویه

جامعه یکسان  همه افرادیا سطح زندگی  بگونۀ مساوی صورت گرفته باشد و ثروت درآمدای که توزیع جامعهدر  یعنیست. اقتصادی

هایی اند که تأمین یالزم، یا اقتصاد مارکسیستی نظامکمونیزم، سوساست.  توان گفت که برابری مادی در آن متحقق گردیدهمی، باشد

مطرح گردیده اند. طور مثال، آیا  یبری مادبرا دربارۀهای زیادی البته پرسش اند.را یکی از اهداف خود قرار داده« برابری مادی»

درآمد یا عاید  برخوردار اند، عینِ ییا از استعداد متفاوت یزان تالش و زحمت شان متفاوت است،دو شخصی که ممنصفانه است که 

 ای برای تالش و زحمت وجود خواهد داشت؟ کش و تنبل در جامعه یکسان امتیاز گیرند، پس دگر چه انگیزه؟ اگر زحمتبگیرندرا 

درآمد،  هر فرد به ، تمرکز روی روند حصول پیامدهای اقتصادی است، یعنی نحوۀ دستیابییی(برابری رَوشی )رَویهدر اما 

برابری در نکتۀ اساسی وِشی، رَ. در برابری باشد و منصفانه باید یکسان و برابر های اقتصادییا سایر آزادی رفاه زندگیثروت، 

ها دارد. طور مثال، در زمینۀ تحصیالت عالی، هدف ت، یعنی هر فرد حق و آزادی برابر و مساوی در دسترسی به فرصتها اسفرصت

ت برای هر ، بلکه مهم اینست که دسترسی به تحصیالگردندیست که همه افراد جامعه دارای یک سطح تحصیل برابری روشی این ن

دهند تحصیالت عالی کسب ورزند و زحمت به خرج میکه تالش میفرد جامعه بگونۀ آزاد و شفاف تأمین گردیده باشد. پس آنانی

 مانند.محروم می لیعا تحصیالتامتیاز تری برخوردار اند، از گرفتنِ ورزند یا از استعداد کمکه تالش نمیکنند، و آنانیمی

متأسفانه که یک تعدادی  ، نه برابری مادی.تیی( هدف قرار گرفته اسدر اقتصاد اسالمی، تأمین عدل و برابری رَوِشی )رَویه

و متأثر از مفاهیم سوسیالزم « برابری مادی»م به مفهواسالمی معاصر به اشتباه مفهوم عدل و برابری را در اسالم پردازان اقتصاد از نظریه

، بلکه چنان اشتوجود نخواهد دفقر در جامعۀ اسالمی در قرآن مجید هیچگاهی گفته نشده است که  کهتعریف کرده اند. درحالی

رو مسلمانان را به صدقه ند داشت، و از همینجامعۀ اسالمی وجود خواه زمانی و در هر وانمود گردیده که فقرا و تنگدستان در هر

  خواند.و زکات فرا می

که  ثابت گردیده است سوسیالزم در بعضی کشورهاهای کمونستی و و نظر به تجربۀ یک قرن نظامعلم اقتصاد در امروز 

ضعف در و کارایی  ، زیرا توزیع برابر ثروت باعث رکودِاست و ناممکن توزیع کامالً یکسان و برابر ثروت در جامعه غیرعملی

به همین سبب، خداوند  .شوندبه نوبۀ خود باعث انقباض سرمایه و کاهش درآمد مردم می دو این وگردد می نیز موثریت اقتصادی

کند، نه اینکه امر می –که اجزای اساسی ساختار توزیع ثروت در اقتصاد اسالمی اند  –متعال مردم را تنها به دادن زکات و صدقه 

های الزم در اقتصاد اسالمی جهت تحدید داده باشد. اما ساختارجامعه را به قشر فقیر را و توزیع آن  وتمندانحکم غصب دارایی ثر



 
 

10 
 

که سرمایه  دهدمیقرآن مجید به صراحت تذکر  آمده است، و ربا و منعِ تشویق برابری در جامعه، همچون زکات و صدقهنابرابری و 

  12(.7حشر: ال بماند )سورۀنباید در میان قشر ثروتمند جامعه متمرکز 

در قرآن مجید بحیث یکی از اهداف اجتماعی و اقتصادی دین اسالم یادآوری گردیده است.  در چندین جاعدل و برابری 

کتاب و  شانیو با ا م،یواضح فرستاد یخود را با نشانه ها امبرانیپ گمانبی»فرماید: طور مثال، در سورۀ الحدید، خداوند متعال می

، خداوند متعال مردم در قرآن مجید بار دیگر حدود بیستو . [25الحدید: ]« ..عدالت بپردازند. نیتا مردم به تأم م،یرا نازل کرد زانیم

ای بندگانم، من ظلم را بر خویشتن »فرماید: در حدیث قدسی، خداوند متعال میکند. را به عدالت و انصاف در امور دنیوی امر می

بدون شک که ظلم و ستمگاری تنها در استفاده از زور   13«ز حرام ساختم، پس ظلم روا مدارید.میان شما نی حرام کردم، و آن را در

های اقتصادی نیز نوعی از ظلم ها و حقوق و آزادیدهی یکی بر دیگری در برخورداری از فرصتو شمشیر نیست، بلکه برتری

یعنی ] من در زمان پادشاه دادگر»بابتِ نشان دادنِ اهمیت عدالت فرمود:  از ملسو هيلع هللا ىلصدر روایات آمده است که پیامبر خدا همچنان،  است. 

 15«های شانۀ موی.مردم باهم برابر اند همانند دندانه»و نیز فرموده است:   14«.امزاده شده انوشیروان[خسرو 

ها و در توانایی هاتفاوتبه کند، و آن را شناسد و تائید میمیدر عین زمان، اسالم تفاوت میان اقشار مختلف جامعه را 

انکه در قرآن مجید گردیده( و نیز در تالش و زحمات شان ارتباط داده است، چنیاد « استطاعت» قرآن مجید به ناماستعداد )که در 

اند کسب کرده ی کهزی. مردان از چدیکرده آرزو مبر یارزان گرید یرا که خداوند به بعض شما نسبت به بعض ییهایبرتر»آمده است: 

داوند بعض شما را بر خ»و نیز گفته شده است: . [32النساء: ]« ...شوندیور ماند بهرهکه کسب کرده یزیو زنان از چ شوند،یور مبهره

اگذار شوند، تا وخود را بر بردگان خود  یروز شوندیداده شده حاضر نم یشان برتر یبرا کهیداد. پس آنان یبرتر یدر روز یبعض

 . [71]النحل: « !کنند؟ینعمت خدا را انکار م شانیا ایگردند. آ یمساو شانیا

تنها  ،ها میان اقشار مختلف جامعهها و برتریقرآن مجید بر عدالت و انصاف، و در عین زمان یادآوری از تفاوتپس تأکید 

با شناختن و تائید تفاوت در ثروت، سطح زندگی، و سایر پیامدهای زندگی میان باشد. تواند سازگار می« برابری رَوشی»در مفهوم 

گذشته ازینکه مسلمان اند  –در اسالم، همه افراد جامعه کند برابری روشی است. در واقع مردم، آنچه را که اسالم توصیه و تأمین می

همین مفهوم باید  بهعدل و انصاف در اسالم پس   16.دباشنقتصادی برابر و یکسان برخوردار میهای ااز حقوق و آزادی –یا کافر 

 دانسته شود.

داری در های اقتصادی در قوانین کشورهای غربی که نظام سرمایهشاید گفته شود که برخوردِ یکسان، و برابری در آزادی

کنیم؟ در این صاد اسالمی تلقی میهای نظام اقتها حاکم است نیز درج است، پس چرا عدل و برابری را یکی از اهداف و شاخصهآن

 است، نه تأمین برابری.« حداکثر سازی درآمد مردم»و « ازدیاد سرمایه»داری راستا، باید اذهان داشت که اهداف عمدۀ نظام سرمایه

                                                            
و مسافران است، تا  نانیو مسک مان،یتی و شاوندان،یخو امبر،یاز آنِ خدا و پ]خُمسِ آن[ باز داد،  [متیبه غن]خود  امبریها به پ هیقر یآنچه را خداوند از اهال» 12

. و از خدا دیشو صرفمن کندیمو از آنچه شما را منع  ،دیریبگ دهدیشما م یبرا امبریثروتمندان شما دست به دست نشود. آنچه را پ انیدر م [هیسرما نیا]

 (.7)الحشر: « خداوند سخت مجازات کننده است گمانیب د،یبترس
 (.619(، و صحیح ابن حبان )24نووی )« األربعون»(، 2577صحیح مسلم ) 13
 (.99ک امام غزالی )ص: ابوبکر بیهقی، و نصیحۀ الملو( 1836 /4منبع: شعب األیمان ). «وُلِدتُ فی زمنِ الملکِ العادلِ، یعنی أَنوشِرْوانَ »  14
 (.217 /2ذهبی )« میزان اإلعتدال» (، و 330 /2عسقالنی )« لسان المیزان»15
16 .)2005Zuhayli (-Al 
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داری ه نظام سرمایهپس حالتی که در آن درآمد اوسط جامعه دو چند افزایش یابد، ولی نابرابری را نیز در پی داشته باشد، بازهم از نگا

بحیث هدف عمده  باید عدل و برابریولی در اقتصاد اسالمی، بنابر تأکیدی که در متون اولیۀ اسالم آمده است، پذیر است. توجیه

ها در در قبال بعضینیز تلفی را پس حالتی که در آن درآمد اوسط جامعه دو چند افزایش یابد، ولی ظلم و حق مدنظر گرفته شود.

 پی داشته باشد، لزوماً مورد تائید اقتصاد اسالمی نیست. 

الذریعه »قلمداد کرده اند. راغب اصفهانی در های عدالت اسالمی یکی از ستونرا علمای اسالمی عدل در معامالت اقتصادی 

خوانده « مورد اعتبارپولِ ( »3، و )ورزنده و دادگستر( مردمان عدل2د، )( قرآن مجی1عدالت را )دهندگانِ فرمان «الی مکارم الشریعه

عدالت است، دهندۀ فرمانی برای و از لحاظ دیگر ابزار ،عدالت است دهندۀفرمانپول از یک لحاط »گوید: است. در شرحِ سومی می

... به همین سبب گفته اند: درهم کند.گیری[ میکاری را در مقابل کاری مقیاس ]و اندازه به لحاظ این است که و این اعتبار بر پول

اینکه راغب اصفهانی پول را در پهلوی قرآن مجید و مردمانِ دادگستر قرار داده فلهذا،   17«ۀ خاموش و عدلِ آرام است.دهندفرمان

 ف اسالم است.اهداترین مهمیکی از دهندۀ اینست که عدل و برابری در عرصۀ اقتصادی است نشان

 ادی: تأمین رفاه اقتص 3.2
ها برای ادامۀ موثر زندگی در راستای دستیابی به هدف و آرمان نهایی نیست، بلکه یکی از نیازمندی« رفاه دنیوی»اسالم  در دین

هدف معنویِ دین همین پردازان اقتصاد اسالمی، بشمول بعضی از فقها، بعضی از نظریهاست.  معنوی اهدافی بلندتر و ارزشمندتر

ن گسترۀ فکری با کلِ را از لحاظ فلسفی و اپستمولوژی در عی و اقتصاد اسالمی ،نیز تعیین کرده اند اسالمیاقتصاد  اسالم را هدفِ 

روش  اپستمولوژیهای دین از لحاظ میان نظام اقتصادی اسالم و سایر بخش مبحث گونه خِلط. به نظر نویسنده ایندین قرار داده اند

 مشتمل بر چهار بخش است:  اسالم به نظر نویسنده گسترۀ فکری دیندرست نیست. 

 است.و معرفت دنیا و آخرت  ذات یگانۀ پروردگار متعال که هدفش توحید و شناخت: و معرفتی هستۀ عقیدتی (1

 ، قرب الهی و سعادت اخروی است.پاکیزگی روحی دستیابی به که هدفشنظام عبادتی:  (2

  . استدر جامعه مدار میان مردم که هدفش استمرار روابط اخالق :نظام اجتماعی (3

مدار اجتماعی است. بدون : که هدفش تأمین رفاه دنیوی جهت پیشبرد مؤثر عبادت و تأمین روابط اخالقنظام اقتصادی (4

آیند و هم روابط ت خویش کوتاه میبادقتصادی باشند، هم از پیشبرد عای که مردم دچار ورشکستگی اشک، در جامعه

 گردد.قتل دچار گسستگی می اجتماعی بنابر افزایش دزدی و غارت و

 میان نظامهای دین خِلط کرد. این بدین معنی نیست که پس اقتصاد اسالمی را نباید در تعریف و مفهوم با سایر بخش

 اقتصادی ساختار روابط اقتصاد اسالمی شرایط معامالت و البته که درای وجود داشته باشد، احکام دین انقطاع و گسستگی واقتصادی 

کند تا بتوانیم دین به ما کمک می سائر اهدافو  دین« اقتصادی» اهداف میان کردن خیزند. اما تفکیکاز احکام فقهی و شرعی برمی

هیچگونه تضادی میان اهداف کالن دین و اهداف اقتصاد اسالمی وجود ندارد،  در واقع،بگونۀ عینی اقتصاد اسالمی را تعریف کنیم. 

انسان است. و انسان برای  – های اخالقی و دینی آنارزشبا توجه به  – دنیا أمین رفاه اقتصادی درت ید اسالمزیرا هدف نهایی اقتصا

                                                            
 .273و  251راغب اصفهانی، صفحه « الذریعۀ الی مکارم الشریعه» 17
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باشد که تا و د نتأمین گرد های مادی اونیازمندی تاقرار گرفته است،  اسالماز نظر فردی و از جهت اجتماعی مورد توجه و اهتمام 

  18.بپردازد ؤثرخود بشکل م و اجتماعی عبادتی ،های دینیبه مسؤولیت

و  دیآفر نیاو شما را از زم... »خداوند متعال در قرآن مجید فرموده:  های دینی و دنیوی است کهبا تفکیک همین مسؤولیت

برکات  یهادروازهها ما واقعاً بر آن کردند،یم یزگاریآوردند و پرهیم مانیاگر مردم شهرها ا»، [61]هود: « ..آن گماشت. یبه آبادان

 و ،[168]البقره: « ...دیبخور زهیاست حالل و پاک نیزم یمردم، از آنچه در رو یا»، [7]األعراف: « ...میشادگیم نیرا از آسمان و زم

جملۀ خانه و وسایل زندگی مناسب )از  ملسو هيلع هللا ىلص همچنان، پیامبر خدا. [10]الجمعه: « ...دییو از فضل خدا بجو د،یپراگنده شو نیدر زم»... 

شما به امور دنیوی خویش » :ه کهفرمود و در حدیثی  19،وسیلۀ نقلیه( را مایۀ آرامش خاطر و خوشبختی در دنیا خوانده است

جهت  در متون دینی، بسا روایاتی وجود دارد که آباد کردن دنیا  21.استاز فقر و بیکاری پناه خواسته ملسو هيلع هللا ىلصاو  و نیز  20.«تریدآگاه

خدای تعالی ». طور مثال، در روایتی آمده است که شده استاز جملۀ کارهای شایسته و مطلوب گفته  بخشآوری زندگی آرامفراهم

به داود پیغامبر وحی فرستاد که: یا داود، قوم خود را بگوی تا اهل عجم را دشنام ندهند، که ایشان آن کسانی بودند که جهان آبادان 

برای دنیای تان چنان » :که گفته )کرم اهلل وجهه( بن ابی طالب سخن علییا مثالً   22«کنند.ن من در وی زندگانی میکردند، تا بندگا

 «رد.کنید که گویا در دم خواهید مُ مانید، و برای آخرت تان چنان کارکار کنید که گویا برای همیشه زنده می

ش و فتنه تلقی کرده، یا که خداوند متعال دنیا و ثروت دنیا را مایۀ آزمایقابل ذکر است که آنچه در باال ذکر گردید با آیاتی 

طلب دنیا بازداشته است،  صبر کردن در فقر را جزو تقوا و ایمان گفته، یا روایاتی که انسان را از ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  نظر به آن احادیثی که

رچوب عمومی دین که بیشتر مورد توجه تصوف و عرفان اسالمی قرار گرفته، در تضاد نیست. این دو دیدگاه مختلف را باید در چها

 ، که این بحث از ظرفیت این مقاله بیرون است.درنظرداشت فلسفۀ دینی و معارف اسالمی مطالعه کردو با 

 دهد: بندی کرده، و هدف اقتصادی اسالم را اینگونه شرح میامام نووی این بحث را بگونۀ دقیقی جمع

برخورداری از غذا، لباس، مسکن و سایر امکانات رفاهی زندگی با توجه به عرف و شرایط، و به دور از اسراف و »
 23«برای فرد و اعضای خانواده، زندگی و معیشت مطلوبی در اسالم است. تبذیر و بدون محرومیت

 : کارایی اقتصادی 3.3
 تر، استفادۀ بهعلم اقتصادیعی و اقتصادی ارج گذاشته است. از نگاه از منابع طب (Optimal use) یا بهتر دین اسالم به استفادۀ بهینه

 نور آفتاب، ، منابع طبیعی )آب، هوا،از دیدگاه دینی. گرددمی( Economic efficiency« )کارایی اقتصادی» از منابع سبب بلند رفتنِ

خداوند متعال به انسان ارزانی شده. ازینرو باید تالش  از سویست که وغیره( امکاناتیجانوران، معادن، ها، جنگالت، زمین، چراگاه

                                                            
 (.1995قرضاوی ) 18
سنن حاکم نیشاپوری  و( 15372مسند احمد ): «مناسب. یسوار ۀلیو وس ع،یوس ۀخوب، خان یۀسعادت و آرامش خاطر است: همسا ۀنشان زیسه چ ایدر دن» 19

(7306.) 
 (.2363صحیح مسلم ) 20
 (.1995قرضاوی ) 21
 .83-82امام غزالی، صفحه « نصیحۀ الملوک» 22
 (.191 /6) نووی« المجموع شرح المهذب» 23
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منابع طبیعی  های بعدی از دسترسی بهگیرد تا باشد که همه مردم و نسلها صورت به خرج داده شود که استفادۀ مناسب و بهینه ازین

 . محروم نگردند

 :شرط اشاره شده است دودر موضوع استفاده از منابع طبیعی، در متون دینی به 

 یر، وتناب از اسراف و تبذاج (1

 .زمین و منابع طبیعیاجتناب از بیکار و عاطل گذاشتن  (2

 تبذیرو  است، طوریکه شخص به زندگی تجملی بپردازد. تو دارایی فراتر از حد ضروراسراف به معنی مصرف کردن پول 

پول و دارایی رفتن و تلف شدن  که منجر به هدرموجه و غیرضروری استفادۀ بییعنی  هدر دادن و تلف کردن است،به به معنای 

و  دیبنوش د،یبخور»... فرماید که: عال به وضاحت میهردو پدیده بیش از ده بار در قرآن مجید ذکر گردیده است. خداوند مت. گردد

جات و حاصالت روی زمین اشاره به استفاده و تغذیه از میوه با. و [31]األعراف: « حقا که او مسرفان را دوست ندارد د؛یاسراف نکن

و  ،متنوع آن یهایبا خوردن درخت خرما و کشت را [زین]و  د،یآفر راچتر  یب یچتردار و باغها یهاو او است که باغ»فرماید: می

که  یرا در روز و حق آن د،یچون به ثمر رسد بخور آن ۀویمتفاوت. از م [خود ۀدر مز] همانند و [در شکل خود]و انار را  تونیز

 . [141: األنعام]« که خداوند مسرفان را دوست ندارد حقا ،دورزو اسراف ن .دیاداء کن شودیحاصل برداشته م

موردِ آب، و تلف کردن غذا جای و بیدر سنت آمده است که مسلمانان را از مصرف بی احادیث و روایات زیادیهمچنان، 

مصرف آب در وضو  دید که دریکی از اصحاب را  ملسو هيلع هللا ىلصدر روایتی آمده است که رسول اهلل طور مثال،   24بر حذر داشته است.

آری! »جواب داد: « آیا در مورد آب هم اسراف وجود دارد؟»صحابه پرسید: « کن! ماسراف » نمود. ایشان به او گفت: احتیاطی میبی

خداوند تباه کردن »تلف کردن مال و ثروت، پیامبر بزرگوار فرموده است:  دربارۀهمچنان   25«]حتی[ اگر در کنار رودخانه هم باشی.

در استفاده  رویموده است نگهداشت اعتدال و میانهدر واقع، آنچه که اسالم به آن توصیه ن  26«شما ناپسند شمرده است. ایمال را بر

 بحث خواهیم کرد.آن  دربارۀفردی( بیشتر  )رفتاربخش پنجم این مقاله  در های طبیعی و اقتصادی است کهاز ثروت

و از بیکار  ن کرده،برداری از زمیمردم را تشویق به استفاده و بهره ملسو هيلع هللا ىلص گرامیمبر پیادر مورد استفاده از زمین و منابع طبیعی، 

اگر خود از عهدۀ  در آن کشت کند. ]باید[ د،ه زمینی دارهرک»و عاطل گذاشتن آن منع کرده است. در حدیثی آمده است که فرموده: 

که زمین بایری را کسی هر»و نیز فرمود:   27«.]تا آن را زنده کند و بر آن کار کند[ آید، آن را به برادر مسلمان خود بسپاردآن بر نمی

زنده کند، آن زمین متعلق به اوست. و هر انسان و جانوری که از ثمر و محصول آن استفاده کند، برای او  که مُلک کسی نباشد

: فرمود ملسو هيلع هللا ىلص کند که رسول اهللرا روایت می یحدیث مشابه« کتاب الخراج»امام ابویوسف در   28«ان است.همچون صدقه و احس

آن را  [ملکیتِ] را برای سه سال عاطل نگهداشته باشد حقِ بایر که زمینکند، از آنِ اوست. ولی کسیزمین بایر را احیاء میکه کسی»

                                                            
 (.1995قرضاوی ) 24
 (.7065(، و سنن احمد )425و  424ابن ماجه )سنن  25
 (.5720مسند ابن حبان ) (، و593(، صحیح مسلم )1477صحیح بخاری ) 26
 (.2454(، و سنن ابن ماجه )3881(، سنن نسائی )1536(، صحیح مسلم )2340صحیح بخاری ) 27
 (.14839(، و مسند احمد )5757) (، سنن کبری نسائی3074(، سنن ابوداود )1379(، سنن ترمذی )2335صحیح بخاری ) 28
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بریدن  ،قاصد فراتر از تهیۀ خوراک(پرندگان و چهارپایان )برای م هودۀیروایات زیادی در قسمت اجتناب از کشتن بهمچنان، «. ندارد

  29.ستمردارشده نقل شده ا حتی و تشویق برای استفاده از پوست حیوانات درختان،

( این است که مند ساختن محیط زیست، و زیان)اجتناب از اسراف پول و دارایی، عاطل گذاشتن زمینها بحث محصول این

، و دستیابی به این منابع رفتهبلند کند تا باشد که کارایی اقتصادی از منابع اقتصادی و طبیعی امر می و مطلوب استفادۀ بهینهاسالم به 

 های آینده تأمین گردد.به تمامی افراد جامعه و به نسل

 داری و کمونزمهای سرمایهبررسی مقایسوی با نظام:  3.4
در نظام تفاوت دارد. های دیگر اقتصادی آنچه که در مورد اهدافِ اقتصاد اسالمی در این فصل گفته شد، در مقایسه با اهداف نظام

ون چداری، هدف نهایی بلندبردن درآمد سرانه، حداکثرسازی رشد اقتصادی، و ازدیاد سرمایه در اقتصاد است. اهداف دیگری سرمایه

داری، نتیجۀ طبیعی این روند است: یعنی، آنگاه که درآمد مردم بلند رفت، رفاه اقتصادی، از دیدگاه سرمایه بلند بردن سطح زندگی یا

صندوق بین  سوی ازچهارچوب اقتصاد کالن که گردد. می و کاهش فقر این امر خودبخود باعث بهبود یافتن رفاه زندگی مردم

 همین معیار است.گیرد استوار بر المللی پول مورد استفاده قرار می

فراهم  میزانِ سرمایه در اقتصاد  و یکسان برداری نیست، زیرا توزیع برادر ذات خود هدف سرمایه مادی همچنان، برابری

لدیت اقتصادی و در نهایت ها به نوبۀ خود موآورد، و اینگذاری خصوصی و نوآوری پائین میبودن سرمایه را برای تمویل سرمایه

زنند. در جهان امروزی، یکی از عوامل نوآوری تکنالوژی موجودیت انحصارگرایی و تمرکز سرمایه است، ضربه میرشد اقتصادی را 

های بزرگی چون گوگل، آمازون، آپل، شرکت ه به ملیاردها دالر هزینه دارد. اگرهای تنکالوژی ساالنزیرا مصرف روی نوآوری

متحقق  شاید هرگز تکنالوژی معلوماتیهای امروز در عرصۀ آوریز فنبودند، یک تعداد زیادی امایکروسافت، وغیره نمی

 گردیدند.نمی

که نابرابری از حد مطلوب تنها در صورتی  30مطلوب و قابل تحمل است. ،داری، نابرابری تا یک حدیسرمایهنظام در 

به افراد جامعه  اقتصادی های یکسانداری بر تأمین حقوق و آزادیبه همین اساس، سرمایه  31گردد.بگذرد، رشد اقتصادی زیانمند می

های اقتصادی به همه یکسان قابل دسترس باشند. اما تجربه نشان داده است که تمرکز سرمایه در دست قشر کند، تا فرصتتمرکز می

 دهد. خاصی از جامعه روابط اجتماعی را نیز به نفع آن قشر انحراف می

گیرد، یعنی ارزش افزوده در تولید کاال باید بر صورت می« کار»در نظام مارکسیستی و کمونزم، ازدیاد سرمایه تنها از طریق 

یکی از گذشته از آن،  .شودداده می تر توضیحبیش 7.1که در بخش اند نامیده« نظریۀ ارزش کار»این را  اساس سهم کار خلق گردد.

برابری »گرا، مارکسیزم و کمونزم دستیابی به ستی و کمونزم تأمین برابری اقتصادی است. با توسل به هدفی آرماننظام مارکسی اهداف

 در جامعه تأمین گردد.نیز در نتیجۀ برابری اقتصادی، برابری طبقاتی  برند کهکنند، و توقع میجزو اهداف خود قلمداد می را« مادی

ممکن است و در  هآنکه برابری مادی تنها در تیوری و نظری با وجوددر یک جامعه متحقق گردد ) که اگر برابری مادی مطلقاًدرحالی

در  –گذاری و برای نوآوری و سرمایه –در سطح فردی  –تر ای برای زحمت و تالش بیشپذیر نیست(، هیچ انگیزهعمل امکان

                                                            
 (.1995قرضاوی ) 29
30 .1999) and Aghion et al. (1999)Barro (  
31. and OECD (2014) Banerjee & Duflo (2003)  
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رود. در نهایت، حال دیگر از بین میوجود نخواهد داشت، زیرا تمیز و تفکیک میان زحمتکش و آسوده –ها سطح موسسات و بنگاه

 اقتصاد از رشد بازخواهد ماند و سطح رفاه مردم از یک حدی باالتر نخواهد رفت.

هایی دارد. م تفاوتداری و کمونزهای سرمایهشود نظام اقتصاد اسالمی در اهداف کالن اقتصادی با نظامچنانکه دیده می 

داری عمدتاً بحیث سازد اهمیت قائل شدن به عدل و برابری است که در سرمایهداری مجزا میآنچه که اقتصاد اسالمی را از سرمایه

گرا چیزی را ادعا کند که در شود. ولی برگزیدنِ عدل و برابری اسالم را به آن وانداشته که بگونۀ آرمانهدفِ عمده نگریسته نمی

عمل هیچگاهی توسط جوامع انسانی پیاده گردیده نتواند، چنانکه در کمونزم برابری مادل و طبقاتی را آرمان خود قلمداد کرده اند 

داری دارد که در ای زیادی با سرمایههتواند تحقق یابد. ولی اقتصاد اسالمی در ساختارهای اقتصاد کالن شباهتکه هیچگاهی نمی

  له نشان داده خواهد شد.های بعدی درین مقافصل
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 . آزادی اقتصادی4

 : مالکیت خصوصی 4.1
ای که قانوناً دهد تا به هر گونهباشد که حق عام و تام را به دارنده میاش مینسبتِ انحصاری یک دارایی به دارنده»مالکیت در اسالم 

هرآنچه که توسط یک انسان تملک گردد، «( »احکام عدلیهمجلۀ )»در قانون مدنی عثمانیان   32«ممنوع نباشد از دارایی استفاده کند.

بر این اساس، مالکیت از نقطه نظر اسالم شامل حق   33بحیث مالکیت تعریف گردیده بود.« چه دارایی باشد و چه استهالک داریی

 گردد.تملک و حق انتفاع می

اسالم . ای تنظیم گردیده تا منافع اجتماعی زیان نبینددر اسالم بگونۀ مطلق شناخته شده است، اما به گونه مالکیت خصوصی

(، یا میان ، باغ...، خانهزمین مانندو غیرمنقول ) طال، پول، وسایل نقلیه...( )چون های منقولمیان دارایی برای مالکیت خصوصی

آالت، سامان ،دستگاه تولیدیچون  )که در تولید نقش دارند و کاالی سرمایوی ...(غذا، )چون لباس، لوازم خانه کاالهای مصرفی

و  ،( تفکیکی قائل نگردیده استمیراثثروت غیرکسبی )چون  و مزد، درآمد...( مانند) ، یا میان ثروت کسبی(، کمپیوتر...ابزار کار

  34است. محفوظ – بالغ و نابالغ ،و زن مرد –مالکیت خصوصی برای هر فرد 

این ها به بعضی از نویسندگان معاصر به اشتباه مالکیت خصوصی در اسالم را، به ویژه برای زمین، محدود دانسته اند. آن

اند و زمین را استناد ورزیده [189]آل عمران: « ...است از آن خدا است نیها و در زمهر آنچه در آسمان»آیت قرآن که فرموده شده 

فقه  دین و از هاآن اند. این چنین تفسیر نادرست برخاسته از فهم ناقص خوانده – مالکیت اشتراکیو بنابرآن،  –از آنِ خداوند 

خدا است، هرکه را از بندگان خود که خواهد  از آنِ نیزم گمانیب»که در قرآن مجید همچنان گفته شده است: درحالیاسالمی است. 

چون  ها[]باغ آن ۀویاز م »... فرمایدچون خداوند متعال میاند که فقها استدالل ورزیده[. همچنان، 128]األعراف: « سازدیوارث آن م

که زکات و صدقه را  –این حق (، 141)األنعام: « ...دیادا کن شودیکه حاصل برداشته م یرا در روز و حق آن د،یبه ثمر رسد بخور

که خدای تعالی در چندین جای زمانی مالک زمین و باغ باشد. وخودش که شخص تواند تنها در حالتی ادا شده می –شود شامل می

پذیر است که کند، پرداختن زکات تنها بر مال و ثروتی امکاندگر در قرآن مجید مردم را به دادن زکات و صدقه امر و تشویق می

است که فقهای اسالمی بر  زمین آمده برمالکیت خصوصی  برو سنت دالیل زیادی در حدیث گذشته از آن، شخص مالک آن باشد. 

 مُلکیت خصوصی کسی باشد کهکه زمینی را  داده نشدهبه دولت اجازه  و به همین سبب ،بنا کرده اند نظریات خود را هاآن اساس

 35.بدون دلیل شرعی تملیک و غصب کند

ها همچنان، دلیل دیگری که بعضی از نویسندگان معاصر مالکیت زمین را در اسالم مالکیت دولتی خوانده اند اینست که آن

که بایست در همان شرایط  –ها سازی اراضی و زمینسیاستِ اقتصادی خلیفۀ دوم اسالم، عمر بن خطاب )رض(، را در مورد ملی

های که در زمان خلیفۀ دوم اسالم سرزمینبحیث حکم مطلق اسالم تلقی کرده اند. درحالی –د سی و اجتماعی آن زمان مطالعه گردسیا

                                                            
 وهبه الزحیلی.« الفقه االسالمی و ادلته» 32
 .125مجلۀ احکام عدلیه، مادۀ  33
 (.2011مودودی )(، و 1995قرضاوی ) 34
حق »دهد نه حق تملک را، و زمین مذاهب اهل سنت است. در مذهب شیعۀ جعفریه، احیای زمین بایر تنها حق استفاده را به شخص می ابن بیشتر دیدگاه 35

 (.101و  100حات نوشتۀ باقر صدر )جلد دوم، صف« اقتصادنا»ماند. رجوع شود به می )یعنی دولت( باقی« امام
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داد، افتاد، و اگر حضرت عمر )رض( تملک زمین و اراضی را به هر مجاهد اسالم اجازه میوسیعی همه ساله در دستِ مسلمانان می

جهت جلوگیری از چنین حالتی، خلیفۀ   36.کندعرض اندام نست توامیدر هر گوشه و کنار خالفت اسالمی  نظام فیودالی به سرعت

هایی که مردم آن را خواند، و به دولت حق داد تا زمین« مالکیت دولت»افتاد ان میای که به دست مسلمانهای تازهدوم اسالم زمین

روش حضرت عمر در همان مقطع زمانی با آنکه  استفاده گذاشته بودند تصرف کند.در گذشته تملک کرده بودند و آن را عاطل و بی

توان آن را موقف بنیادی اسالم در همه شرایط زمانی و مکانی تلقی کرد. آنچه در قرآن و سنت پیامبر کامالً بجا و موجه بود، نمی

 دارد.  ارجحیتهای اقتصادی و اجتماعی خلفای راشدین آمده باشد بر سیاست ملسو هيلع هللا ىلص

که مالکیت خصوصی زمین را محدود  –اعم از اهل سنت و اعم از اهل تشیع  –سالم تعدادی از نویسندگان معاصر از جهان ا

ل، محمد باقر صدر که در احیای تفکر امامت شیعی در عراق نقش داشت های راستگرا داشته اند. طور مثادانسته اند، اغلباً گرایش

در مالکیت امام،  مطلقاً»و « در تملک دولت، و به سخنِ دیگر، در اختیارِ زمامدارِ اسالمیِ پیغمبر و جانشینان قانونی ایشان»زمین را 

های نخستین خود مالکیت اعلی مودودی، با آنکه در مقاله از سوی دیگر، ابو  37دانست.می« و به عبارت دیگر در مالکیت عمومی

که در هندوستان میان طبقۀ طبقاتی بنابر نابرابری  –های بعدی خود اما در مقاله  38خصوصی در اسالم را مطلقاً تائید کرده بود،

ای از زمین که یک انسان تغییر نظر داده مالکیت خصوصی زمین را تنها تا آن اندازه –ران بزرگ و دهقانان فقیر وجود داشت دازمین

عمر   39را مالکیت دولتی خوانده است. های بزرگشخصاً از عهدۀ کشت و کار آن برآمده بتواند مجاز گفته است، و متباقی اراضی

رود، از همین نظریۀ مودودی متأثر شمار میترین اقتصاددانان اسالمی معاصر بهکه از جملۀ مطرح سعودی -چپرا، نویسندۀ پاکستانی

مقاصد »را بر اساس « اصالحات»خوانده و « جوامع اسالمی»، و نابرابری طبقاتی جوامع هندوستان و پاکستان را به اشتباه پیامدِ بوده

  40.کندمیداری اسالمی پیشنهاد در احکام زمین« الشریعه

سوسیالیست و مارکسیست  شناسانِو اسالم دانانکه مالکیت خصوصی در اسالم چنان واضح و روشن است که تاریخدرحالی

شناس سرشناس فرانسوی که (، اسالمMaxime Rodinson. طور مثال، ماکسیم رودنسون )اند از آن انکار ورزندنتوانستهنیز  غربی

اسالم حق مالکیت دارایی را، خواه کاالی مصرفی »نویسد: آمیز میستی داشت، با لحنِ تأسفهای مارکسیستی و سوسیالیگرایش

برد.... این واضح است که قرآن حق مالکیت را رود، خواه زمین... زیر سوال نمیباشد، خواه کاالی ]سرمایوی[ که در تولید بکار می

عی[ را که قرآن سفارش نموده آن نظام مطلوبی نیست که تفکر به هیچ شکلی منع نکرده است.... نظام مطلوب عدالت ]اجتما

 41«سوسیالیستی ]برای خود[ طرح و ترسیم کرده است.

کسب دارایی و ممنوعیت کرده،  وضع – خصوصی و در عموم بر مالکیت –زمین  یگانه محدودیتی که اسالم بر مالکیت

به  شیخو انیخود را در م ییدارا ،مؤمنان یا» :که گفته شده استدر قرآن مجید   42های نامشروع و حرام است.ثروت از طریق راه

ه ب شیخو نیخود را در ب یهامال»، و [29]النساء: « ردیشما صورت گ تیرضا باشد که با یباساس تجارت دیبلکه با د،یناحق مخور

                                                            
36.Ashker and Wilson (2006)-El  
 .100، صفحه 2(، ترجمۀ ع. اسپهدی، جلد 1348)باقر صدر  37
 د.م نشر ش 2011به زبان انگلیسی در سال « اصول اولیۀ اقتصاد اسالمی»هایش که متحدانه در یک جلد کتاب تحت نام طور مثال در مجموع مقاله 38
 (.1969، ابواالعلی مودودی )«مسئلۀ ملکیت زمین» 39

40.268-Chapra (1995), pp. 263  
41. Rodinson (1966)  
 (.1995(، قرضاوی )2011مودودی ) 42



 
 

18 
 

شما  کهیدر حال د،یاز مال مردم را به ناحق بخور یقسمت لهیوسنیو بد دیبده [رشوت]حاکمان ه که آنرا ب ی[طور] د،یناحق مخور

مالکیت خصوصی برای آن همچنان  شود.میو قمار یبکاری، نامشروع شامل دزدی، غصب، فر تملکِ. این [188البقره: ]« دیدانیم

اشیای ممنوعه در اسالم )چون گوشت خوک و شراب(،   43گیرند )مانند آب و هوا(،منابعی که بگونۀ اشتراکی مورد استفاده قرار می

 اجازه داده نشده است.اشیای زیانبار )مواد منفجره( و 

قراردادهای ( 2)، ههای قابل دسترسی عاممطالبۀ دارایی( 1)تواند: طریق برقرار گردیده می سهدر اسالم، مالکیت خصوصی از 

گیرد: در اسالم . شیوۀ اول تملک بیشتر به زمین ارتباط میبه ارث بردن( 3)و (، انتقال مالکیت )مانند خرید، هدیه گرفتن، و وصیت

که در تصرف کسی دیگر نباشد حق تملک را شرطی به – از محوطۀ شهرها خارج – های بایر و خشکاحیاء و زنده کردن زمین

اما   44«اشد زنده کند، آن زمین متعلق به اوست.که زمین بایری را که مُلک کسی نبهرکسی»کند. در حدیث آمده است که: ایجاد می

با این هم، امام   45دهد.زمین ملکیت خصوصی کسی دگر باشد، احیاء کردن و عرقِ کار ریختاندن بر آن، حق ملکیت را نمیاگر 

  46 یت گردد.ابوحنیفه و امام مالک گفته اند که اجازۀ حقوقی از محکمه و قضاء برای مطالبۀ زمین نیاز است تا مالکیت تثب

از وظایف دولت در اقتصاد اسالمی به شمار رفته است. به استثنای مواردی که شخص  بخشیمحافظت از مالکیت خصوصی 

نقض  در اسالم هیچگاهی مالکیت خصوصی یک فرد  47از پرداخت حقی که توسط قضاء بر او ثابت شده باشد امتناع ورزد،

حقوق والدین بر مالکیت خصوصی ارج گذاشته است،  و حقوق والدین اسالم به مصلحت خانوادگی کههمچنان، با وجودیگردد. نمی

امام   48،«شما از آنِ پدران شماست ییشما و دارا»گوید کند. با آنکه حدیثی وجود دارد که میتجاوز نکرده و آن را نقض نمی

حق تصرف در  ،بشمول پدر ،چکسیحکم نمود که هخصوصی هر فرد در اسالم محفوظ است،  تیلکاکه م ینظر به اصل فهیابوحن

دون حِق هیچ شخصی را ب حکمران حق ندارد که مُلکیت»بود: امام ابویوسف نیز به هارون الرشید گفته   49.را ندارد یک فرد دارایی

حتی در مذهب حنفی اجازه داده نشده است که دولت یا قاضی قیمت اجناس را در بازار   50«.شرعی و معلوم از وی استمالک کند

که بدون دلیل شرعی رود به شمار میگزاری کند، زیرا به عقیده اکثریت فقهای حنفی این کار نقضِ مالکیت خصوصی یک فرد نرخ

 51صورت گیرد.تواند نمی

                                                            
شتراکی اند، ولی چاه آب در او آب چشمه از مالکیت خصوصی منع گردیده اند چون مُلکیت  های بزرگ،یان تنها آب بحر، آب دریا، آب جویدرین م 43

 وهبه الزحیلی(.« الفقه السالمی و ادلته)»اشند. بمُلکیت خصوصی  توانندآبیاری در زمین زراعتی خصوصی می جوی /گاه آب، و کانالزمین خصوصی، ذخیره
 (.14839(، و مسند احمد )5757(، سنن کبری نسائی )3074(، سنن ابوداود )1379(، سنن ترمذی )2335صحیح بخاری ) 44
 (.7267(، و معجم االوسط طبرانی )12123سنن بیهقی )«:  لیس لعَرقٍ ظالمٍ حقٌّ » 45
 وهبه الزحیلی.« االسالمی و ادلتهالفقه » 46
 احیاء علوم الدین امام غزالی، ربع عادات، کتاب حالل و حرام. 47
 (.2282سنن ابن ماجه ) 48
49 .Nadwi (2010)  
 ، امام ابویوسف.«کتاب الخراج» 50
 «.: نظام بازار 6.1»بخش بنگرید به  51
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 : مالکیت اشتراکی 4.2
شده شناخته از منابع طبیعی و برای اموال وقف یبخشبرای  (Common or Collective Property) مالکیت اشتراکی ،در اسالم

در احادیث از آب، چراگاه، و نمکزار بحیث مالکیت اشتراکی یاد گردیده، و مالکیت خصوصی در رابطه به منابع طبیعی،   52شده است.

ها جزو ضروریات زندگی مردم بودند. بعضی از فقها از عربستان، این دلیل آن اینست که در شبه جزیرۀ  53بر اینها منع شده است.

( اجناسی باشند که 1ها دیده شود: )آن عده از منابع طبیعی تعمیم بخشیده اند که دو شرط در آنقیاس کار گرفته، این حکم را بر 

آوری، ابزار، و ها به کار، دانش تخصصی، فنن( برای دسترسی به آ2های اولیۀ مردم باشند، و )جزو ضروریات روزمره یا نیازمندی

  54سرمایه نیاز نباشد.

گردند، یعنی مورد مالکیت اشتراکی در این دسته شامل نمی یا معادن زمینیاگر این دو شرط را در نظر گیریم، اکثر منابع درون

ها نیاز به مانند، چون استفادۀ آن، سنگ مرمر، نفت، گاز... همه ازین تعریف بیرون میهای قیمتیگیرند. معادن طال، سنگقرار نمی

که برای احیاء و زنده  توان قیاس کردمی« های بایرزمین» را بادر واقع، اینگونه منابع طبیعی کار و زحمت و ابزار و وسیله دارد. 

های بایر مجاز دانسته شده است، به دینی مالکیت خصوصی بر زمین جا که در متوناز آن  55کردن آن به کار و زحمت نیاز است.

فقهای تواند. قیاس شده مینیز خصوصی بر منابع طبیعی و مالکیت ( Public or State Property)دولتی همین ترتیب مالکیت 

د مُلکیت خصوصی و اگر در حنفی معادن را جزوِ مُلکیتِ مالکِ زمین دانسته اند: یعنی اگر معدنی در زمین خصوصی کشف گرد

حاوی معادن طبیعی را به افراد حقیقی یا  دولتی هایتواند که زمیندولت می  56زمین دولتی کشف گردد مُلکیت دولتی خواهد بود.

ها استخراج گردیده و از مالیات، حق االمتیاز و دیگر عواید آن در راستای تأمین به اجاره دهد تا معادن آن حقوقی برای مدت معین

 .بگیردمنافع عامه کار 

گیرند. با این وصف، عرف تحت مالکیت اشتراکی قرار می ، وغیرهنهرها ،دریاهاجنگالت، خاک، ها، اما علفچرها، چراگاه

 نقش مهم دارد.  سرزمین و منطقهشخیص نوعیت مالکیت اشتراکی در هر )قواعد و عادات عرفی( در ت

اگرچه هردو از لحاظ محتوای اجتماعی نظیر  نیست. «مالکیت دولتی»معنای  به« مالکیت اشتراکی»ه قابل ذکر است ک

امور  و در دیگری متصدیِ باشد،مالک می زیرا در یکی مردم کامالً متفاوت اند:یکدیگرند، ولی از جهت صورت و قالب حقوقی 

تملک دولتی به  بدون اجازه و موافقت مردم و محالت رامنابع تحت مالکیت اشتراکی  توانددولت نمی پس )یعنی دولت(. کشور

 تی)بنابر موجود یاشتراک تیمالک ای یخصوص تیکه تحت مالک شودیرا شامل م ییهانیآن زم یدولت تیدر اسالم، مالک  57د.درآر

قرار دارند تحت  یاشتراک تیمالک فیکه خارج از تعر یعیمعادن طب تیاکثر نیدر آن( قرار نداشته باشند. بنابرا یاشتراک یعیمنابع طب

 ( دارد.یحقوق ای یقیآن را به شخص ثالث )حق یدهاجاره ایاستفاده از آن  قو دولت ح باشند،یم یدولت تیمالک

                                                            
 گیرند.بیشتر در تعریف مالکیت دولتی قرار می ...(، خط آهنهاها، پلعام المنفعه )چون جاده یربناهایز 52
 (.1995قرضاوی ) 53
 همانجا. 54
 .«المغنی»همانجا، بر اساسِ نظر ابن قدامه در  55
 ، وهبه الزحیلی.«الفقه االسالمی و ادلته» 56
نوشتۀ  «اقتصادنا»ه گردد. بنگرید بک مییز مالرا نهای اشتراکی در فقه جعفریه، مالکیت دولتی بر مالکیت اشتراکی برتری دارد، و امام )دولت( تمامی زمین 57

 باقر صدر، جلد دوم.
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های نای سپردن مال، زمین، باغ، خانه یا سائر داراییبه مع وقفشود. شده میاموال وقفشاملِ های اشتراکی، دستۀ دوم مُلکیت

لک آیند، و هیچ شخصی حق تمشده به حیث مالکیت اشتراکی درمیحیث صدقه در راه خدا است. اموال وقفمنقول یا غیرمنقول به

لد باشد، یعنی تولید و محصول بازدهد، مانند باغ، رایی مووقف شده داکه داراییآن را ندارد. درصورتی شخصی از یا حق استفاده

مور آن تعیین مسؤول پیشبرد ا بحیث سرپرست یا کنندهبدوش شخصی است که از طرف وقفزمین زراعتی، وغیره، مدیریت آن  

ا مسؤول وقف را ۀ وقف فوت کند، مردم بگونۀ مشترک حقِ انتخاب سرپرست یکننده یا ایجادکنندکه شخصِ وقفدرصورتی .گردد

 شد. اوقاف بحث خواهد دربارۀ بیشتر 6.4در بخش  دارند.

. ولی دانشمندان اقتصاد اسالمی از تشبیه اقتصاد است البته مالکیت اشتراکی در کشورهای سوسیالستی بیشتر مطرح بوده

اشتراکی[ و مالکیت دولت را نسبت به اگرچه اسالم اصل مالکیتِ عمومی ]یا »اسالمی به نظام کمونستی خودداری کرده اند، زیرا 

که مالکیت طوری  58«باشدها پذیرفته است... شکلِ اشتراکی مالکیت در نظر اسالم قاعدۀ عمومی نمیها و سرمایهبعضی از ثروت

 خصوصی را محدود سازد. 

 ( پُرمنفعتفروشِ و دی)خر یدر معامالت تجار ییجودهیفا : 4.3
ارند به معامالت تجاری ، و مردم اجازه داجازه داده استش در خرید و فرو را منفعتسود و  دریافتجویی یا فایدهدین اسالم 

اسالم . ولی [275: بقرهال]« خداوند بیع )سوداگری( را حالل کرده است...»... . در قرآن مجید فرموده شده است که: انتفاعی بپردازند

ا جنس . طور مثال، خرید و فروش بر مبنای مبادلۀ جنس بکرده استوضع  و معامالت تجاری روی خرید و فروش را شرایطی

 ه کنه آن پی نبرندکه خریدار و فروشنده ب چیزهایی، یا خرید و فروش انجامدمی« ربا»در بعضی حاالت به که )بدون معاوضۀ پول( 

( یا اشیای و شراب چون گوشت خوک) نارواشیای اگویند، یا خرید و فروش « بیع الغرر»که به آن  یا قیمت و مقدار آن نامعلوم باشد

 مجاز است. های انتفاعیجویی و فعالیتفایدههای حالل، اند. در متباقی خریدوفروش ممنوع، همه زیانبار )چون مواد منفجره(

 شده استگذار ابه احسان و نیکویی فروشنده و و اینالم تعیین نگردیده است، سود و فایده برای فروشنده در اس حد اکثر

ین باره در یامام غزال. ورزدب اجتناب –شود ینامیده م« بنغَ»که در متون عربی  –فروشیستانی و قیمتاز گران تا گردیدهتشویق  و

 : گویدیم

[ ییسودجو یعنی... و اما اصل مغابنه ]اردین انیرا در ز یو اریبه سود بس یعنیخود را غبن روا ندارد،  اریکه  دیبا»
از سودِ مروجه  ادتریز داریکرد. و اگر خر دیبا تیدر آن رعا بیتقر کنیسود است، ول یبرا عیکه ب رایرواست، ز

که از قبول آن امتناع کند، و آن احسان باشد.  دبای حال در –به سبب شدت حاجت  ایبه سبب قوت رغبت  ای –دهد 
 اریاز ثلث موجب خ ادتیعلما گفته اند که غبن به ز یاستدن ظلم نباشد. و بعض ادتینرود، ز یسیو هرگاه که تلب

   59.«احسان است که از غبن کم کرده شود. آن کنیول ست،یما چنان ن کیاست، و به نزد

رر است که در با و غو معامالت تجاری در اقتصاد اسالمی وضع گردیده اجتناب از ر که بر خرید و فروشطیترین شرمهم

 .شودپرداخته می سطور بعدی به آن

                                                            
 (، جلد اول.1348باقر صدر ) 58
  ابوحامد غزالی.« کتاب آداب کسب و معاش :احیاء علوم الدین» 59
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 : ربا 4.3.1

 الف. تعریف و انواع ربا

ایجاد یکی از طرفین  دوش بر« دَین»که  ایتواند: یکی، در قرض یا هر معاملهتاده میاز نقطه نظر اسالم، ربا در دو نوع معامله اتفاق اف

   60بیع(.یا ) خرید و فروش، و دیگری در گردد

 نوع است: ودکنندگان بمیان آید، ربا بر از پیمان که دَین بر دوش یکیدر معامالتی  الف.

افزایش را در  ،بازپرداخت قرضهمهلت خواستن برای  یاقرضه  دبود که برای پس انداختن موع ربایی ربای جاهلیت: (1

دادند. این کار منجر انداختند، بازپرداخت را افزایش میقرضه را پس می موعدکردند. و هربار که بازپرداخت قرضه قبول می

قرآن مجید، به   61مقدار اصلیِ قرضه گردد.شد که بازپرداخت قرضه بگونۀ ترکیبی افزایش یابد، و در نهایت چندبرابر می

]آل عمران: « یافته مخوریدر افزایشای مؤمنان، ربا را چند براب»این روش عصر جاهلیت اشاره کرده آن را ممنوع قرار داد: 

130] . 

تخفیف یا کاهشی در مقدار اصلی قرض  ،آن موعدِاز  ترپیش هرگاه برای بازپرداختنِ قرض: پرداختکاهش براساس پیش (2

گوید که اگر قرض مرا پیش از مورد توافق دهنده به بدهکار میطور مثال، وام .گردداز طرف جانبین قبول گردد، ربا تلقی می

 62.دانسته شده است ناروابه اتفاق آرا  ست، وربا کنم. این کار در ذات خودبرایم بپردازی، از پنج درصد مبلغ صرفِ نظر می

امام سرخسی ربا را باشد. ه میمبادل های موردداراییارزش یکی از در   بدونِ عوضیع(، ربا افزایشِیا ب) معامالت داد و ستددر ب. 

 کند: اینگونه تعریف می

انِ خرید و فروش، نِ عوض در عقدِ بیع )پیمربا در لغت به معنیِ زیادت و افزونی است... و در شریعت، افزونیِ بدو»
ادار است. پس هرگونه ت( با مال بهیا داد و ستد( را ربا گویند... خرید و فروشِ حالل تبادلِ مالِ بهادار )دارای قیم

است، و  خالفِ خواستِ داد و ستد ]ذاتاً[ افزایش بدون عوض ]در ارزشِ مال[ که در خرید و فروش شامل گردد
 ...سازد.ست، و قَید شدنِ آن در پیمانِ خرید و فروش معامله را فاسد میناروااین از لحاظ شرعی 

]حین  فی الحال که اولیتواند، طوریتواند و زیادت در زمان هم بوده میمی]این افزونی[ زیادت در مقدار هم بوده 
  63«افتد.اتفاق میهای مورد مبادله[ در نتیجۀ تأخیر ]در پرداختِ یکی از مال یومو د گیردداد و ستد[ صورت می

 :باشدنیز به دو نوع می  64کاال ربا در بیع یا داد و ستدبر این اساس، 

                                                            
 کند.بندی میانواع ربا را همینگونه طبقه« بدایۀ المجتهد و نهایۀ المقتصد» ابن رشد در کتاب  60
 گردد.( یاد میCompound Interest« )سود ترکیبی»گردد که بنام حاضر در جهان غرب، در بعضی از محصوالت مالی اینگونه سود تطبیق میدر عصر  61
 .ابن رشد« المقتصد ۀیالمجتهد و نها ۀیبدا 62
 امام سرخسی.« المبسوط: کتاب البیوع» 63
های آن شود. جنس، متاع، و محصول مترادف( نامیده میGood« )کاال»که مورد داد و ستد قرار گیرد   محسوس و دارای بهادر علم اقتصاد، هر چیز  64

 شوند. ( نامیده میServices« )خدمات»باشند نباشند. برخالف، آن چیزهایی که محسوس و قابل لمس می
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 یکی از کاالهاافزایش در مقدار )وزن یا حجم(  ، هرگونهجنسهای همکاال آنیِ داد و ستدِدر  )رباء الفضل(:ربای افزونی  (1

. وزن یا حجم باشند از لحاظپیمایش  این است که کاالهای مورد مبادله قابلِ  محتمل گشتن رباشرطِاما  .ربای افزونی است

توان با یک و نیم سیر گندم مبادله کرد، زیرا نمیرا  یک سیر گندموزن است، پس  از لحاظقابل پیمایش گندم طور مثال، 

لیتر سنجش  مقیاس و به شیر قابل پیمایش از لحاظ حجم است به عین ترتیب، باشد.ربا می در این داد و ستد فزونی نیم سیر

، باشندوزن یا حجم ن از لحاظکاالهایی که قابل پیمایش  برولی گردد، پس مبادلۀ یک لیتر شیر با دو لیتر شیر مجاز نیست. می

ربا اَم )انبه(  رسند مانند تخم وآنچه که به عدد یا دانه به فروش می بر و وغیره ، کمپیوترخانه تکه/ پارچه، موتر، ،مانند لباس

، یا ر در مقابل یک باب خانهاده موتمثالً دو عر های متفاوت مبادله کرد.ها را به تعداد یا اندازهتوان آنمحتمل نیست و می

 65توانند که مبادله گردند.دو دستگاه تیلیفون هوشمند در مقابل یک پایه کمپیوتر می

کند. پس ت میتفاو مکانیو  شرایط زمانید، نظر به باشحجم می یااینکه چه جنس و کاالیی قابل پیمایش از لحاظ وزن 

سیب به وزن خرید و طور مثال، در شرایط فعلی در افغانستان   66است. رسم و عادت )عرف( مردممعیار در این بخش 

ۀ یک دانه سیب در مقابل لشود، ولی در کشورهایی که سیب به دانه و عدد خرید و فروش گردد، درآنصورت مبادفروش می

 دو دانه سیب مجاز است.

باهم شریک  «نوعیت» در ی مورد مبادلهکاالهاکاالهای قابل پیمایش، ربا زمانی محتمل است که  داد و ستدِدر همچنان، 

گندم وطنی با گندم پس ( مورد کاربرد شان یکسان باشد. 2( منبِع تولید و )1شود که )نوع گفته میدو کاال زمانی هم .باشند

   67انگور حسینی،یا برنج وطنی با برنج بسمتی هندی/پاکستانی، یا انگور کشمشی با یا آرد گندم با آرد جواری، قزاقستانی، 

مقادیر برابر به  باید در نوعیت باهم یکسان اند، پس – مرمر پاکستانی ، یا سنگ مرمر هراتی بایا طالی ایرانی با طالی عربی

گندم با گیرد. ولی حکم ربا را به خود می هادر مقدار یکی از آن افزایشهرگونه  مبادله گردند، در غیر آنصورت و مساوی

یا شیر و گوشت گاو با شیر و یا توت تازه با توت خشک،  انگور با کشمش،یا  طال با نقره،یا   68گندم با نان،آرد یا جو، 

توانند که به مقادیر کم و می، پس متفاوت اند باهم جنسیت/در نوعیت – با تیل دیزل )بنزین( رولیا تیل پت ،گوشت گوسپند

 69گردند. داد و ستدزیاد 

متحقق زمان هممورد مبادله  برای کاالهای جنس بودن()هم «نوعیت»و  )قابل پیمایش بودن( «پیمایش»که خالصه، هر زمانی

که باهم  جنسیدو یت کیفیعنی اگر  در این مسئله هیچ نقشی ندارد؛کیفیت کاال قابل ذکر است که دهد. ، ربا رخ میگردند

تا مبادله  باشند برابردر وزن یا پیمانه یکهردو کاال  خورد و باید که، حکم ربا تغییر نمیمتفاوت هم باشد گردندمبادله می

  مبادله کرد.کیفیت مرول )بنزین( باکیفیت را با دو لیتر پطرول کلیتر تیل پت یکتوان مثالً نمی .منجر به ربا نگردد

، زیرا دینار و گردیدتطبیق میده یکِ دینار بود( نیز  ارزشش همچنان، حکم ربا بر دینار )سکۀ طال( و درهم )سکۀ نقره که

شدند. بر این اساس، تبادل یک سکۀ دینار با دو سکۀ دینار مجاز نبود، سنجیده می« وزن نقره» و« وزن طال»بر اساس درهم 

                                                            
 ها بر اساس قیاس نویسنده ارائه گردیده اند.این مثال 65
 «شود.جنسی را که مردم عادت ندارند که وزن کنند، پس جنس موزون شمرده نمی»نویسد: می« مبسوطال»امام سرخسی در  66
توان یک خوشه انگور را در دهد. مثالً میکه انگور بر اساس خوشه معاوضه گردد، ربا رخ نمیدر صورتی اینست حنفیقیاسِ نویسنده بر اساسِ متون فقهی  67

 گردد. می ، در آنصورت هرگونه تفاوت در وزن منجر به ربابه وزن )به کیلو( پیمایش گرددمقابل دو خوشه انگور مبادله کرد. ولی اگر 

 ها ناممکن است.در مقدار )و ارزش( آن یبرابر نیتأم رایز ست،یمجاز ن یصورت چیندم در هگندم با آرد گ ۀمبادل ،ینظر به فقه حنف 68
 ها بر اساس قیاس نویسنده ارائه گردیده اند.این مثال 69
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. بدین ترتیب، قیاس باشندمی زیرا هردو از جنس متفاوت )طال و نقره( ولی تبادل دینار با درهم با افزونی و تفاضل مجاز بود

و فلوس )پول  درهم شوند نیز حکم دینار،سنجیده می« واحد پول»ها( که بر اساس رود که پول امروزی )بانکنوتبر آن می

 50دالر با  1دهد، ولی مبادلۀ افغانی ربا رخ می 20افغانی با  10گیرند. پس در مبادلۀ را به خود می( یمِس یهاسکه ای اه،یس

  افغانی مجاز است.

 نشان داده است.   ،یو فروش، بر اساس فقه حنف دیانواع مختلف خر یاحتمال ربا را برا 1جدول 

داد و ید. پس آدر سپردن یکی از کاالها بدست  یا درنگ ایست که از تأخیراین نوع ربا فایده :)رباء النسیه( ربای دیرهنگام (2

، چه با هاکاال دهی یکی ازتسلیم، با تأخیر در کاالهای قابل پیمایش )در حجم یا وزن( جنس، یا داد و ستدِستدِ کاالهای هم

طور مثال، تبادل یک سیر   70گردد.می رباء النَّساء( ه،یس)رباء النَّ نسیه افزایش در مقدار کاال همراه باشد یا خیر، باعث ربای

گندم با یک سیر گندم )بدون افزایش در مقدار( که دو ماه بعد پرداخته خواهد شد، یا تبادل یک سیر گندم با دو سیر گندم 

)با افزایش در مقدار( که دو ماه بعد پرداخته خواهد شد، یا تبادل یک سیر گندم با یک سیر شکر )مبادله با جنس متفاوت 

 گردند.می همه منجر به ربا( که دو ماه بعد پرداخته خواهد شد، شوندپیموده میوزن اما هردو به 

وت مبادله گردند چه کاالها با جنس خود شان یا با جنس متفا –، نسیه در همه حاالت کاالهای قابل پیمایش داد و ستدِدر 

 که کاال با کاالی متفاوت مبادله گردد، نسیه مجاز است.کاالهای غیرقابل پیمایش، درصورتی داد و ستدِمجاز نیست. اما در  –

 تن، با تأخیر و مهلت مبادله کرد.ای( را در مقابلِ تکۀ ساتوان که موتر را در مقابل خانه، یا تکه یا پارچۀ نخی )پنبهمثالً می

 یر مجاز نیست.نسیه یا تأخنوع، های همکه یا پارچهتتبادل در ال جنسش مبادله گردد، طور مثکه کاال با همولی درصورتی

دیرهنگام ربای   71.ستبر منبای سنت )حدیث( حرام گردانیده شده ا – و ربای دیرهنگام فزونییعنی ربای  –این دو نوع ربا 

نازل دربارۀ ربا ای که جهت تفسیر آیات مربوطه ملسو هيلع هللا ىلصنسیه در دوران جاهلیت رایج بود، اما ربای افزونی )رباء الفضل( را پیامبر یا 

خوانده اند. امام ابوحفص نسفی « شبهتِ ربا»و ربای نسیه را « اصلِ ربا»فقها ربای افزونی را   72تعریف و تشخیص نمود.شدند 

 کند:بندی میدو نوع ربا را اینگونه جمع ایناحکام 

عبارت از افزونی در مقدار است که در اثرِ بوقوع پیوستنِ  ربا دو نوع است: نوع اولِ آن ربای حقیقی است، و آن»
بودن  یکسانپیوندد که پیمایش )قابلِ پیمایش بودن( و نوعیت )گردد. این علت زمانی بوقوع میاصلِ علتِ ثابت می

آنی ]دو کاال[ تنها پیمایش متحقق باشد، یا تنها نوعیت  در داد و ستدِ متحقق گردند... اگرزمان هم نوعیتِ کاالها(
دهد گردد. نوعِ دوم شبهِ ربا است، که افزونی از لحاظ تعجیل ]زمانی[ رخ میمتحقق باشد، ]ربای افزونی[ ثابت نمی

 علت درنگ داده شود و دیگری به نسیه و تأخیر ستده شود. این نوع ربا در نتیجۀ شبهتِچنانکه یک جنس آناً و بی

                                                            
 .5وهبه الزحیلی، جلد « الفقه االسالمی و ادلته» 70
دک تفاوت نقل گردیده: خدری، و معاویه بن ابی سفیان با الفاظ انبن صامت، ابی سعید  ربا است که از عمر بن خطاب، عبادهحدیث مشهوری در مورد  71

ست به دست، و افزونی در آن ربا دطال در مقابل طال، مِثل برای مثل، از دست به دست، و افزونی در آن ربا است. نقره در مقابل نقره، مِثل برای مثل، از »

ست، و افزونی در از دست به د و افزونی در آن ربا است. نمک در مقابل نمک، مِثل برای مثل، است. گندم در مقابل گندم، مِثل برای مثل، از دست به دست،

ست، و افزونی در از دست به د آن ربا است. جو در مقابل جو، مِثل برای مثل، از دست به دست، و افزونی در آن ربا است. خرما در مقابل، مِثل برای مثل،

 (.4570، سنن نسائی: 1241، سنن ترمذی: 1584حیح مسلم: ، ص2176)صحیح مسلم: « آن ربا است.
 .5از وهبه الزحیلی، جلد « الفقه االسالمی و ادلته» 72
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]در داد و ستدی که نسیه و تأخیر شامل  . پسگرددثابت می –علت یکی از اوصافِ  یعنی به سببِ بوقوع پیوستنِ –
 73«.شودمتحقق گردد، ]ربای نسیه[ ثابت می ]به تنهایی[ نوعیت ، یا]به تنهایی[ متحقق گردد اگر پیمایش باشد[

گردند[، باشند ]و ربا محسوب میمتحقق گردند، افزونی و نسیه ناروا می زمانهم نوعیتپیمایش و اگر  :خالصه»

اگر تنها پیمایش متحقق باشد، افزونی نباشند افزونی و نسیه مجاز اند.  حاضرپیمایش و نوعیت ]برای کاالها[ ولی اگر 
 ها[ها و شافعییان حنفی]م ولی نسیه حرام است. اگر تنها نوعیت متحقق باشد، در این مورد اختالف نظر بوده مجاز

 74«.[]و امام ابوحنیفه رأی بر مجاز بودن افزونی و حرام بودن نسیه داده است داردوجود 

 بندی انواع خرید و فروش، و احتمال ربا: تقسیم1جدول 

 داد و ستدنوعیت 
 افزونی

 )تفاضل(

 یا درنگ تأخیر

 )نسیه(

 افزونی و تأخیر

 )تفاضل و نسیه(

قابل پیمایش در تبادل کاالهای 

 وزن یا حجم

)مانند طال، گندم، آرد، برنج، 

گچ، شیر، تیل، گاز، سیب، انگور، 

 وغیره(  75سمنت،

تبادل کاال با کاالی 

 جنسهم

 غیرمجاز

 )احتمال ربا(

 غیرمجاز

 )احتمال ربا(

 غیرمجاز

 )احتمال ربا(

تبادل کاال با کاالی 

 متفاوت
 مجاز

 غیرمجاز

 )احتمال ربا(

 غیرمجاز

 )احتمال ربا(

تبادل کاالهای غیرقابل پیمایش 

 در وزن یا حجم

 وسایل خانه،)همچون خانه، 

موتر، لباس، تکه یا  کمپیوتر،

بابی یا خوارکه، حیوانات، پارچه

 گردند مانند تخم،که شمارش می

و  (هندوانهام )انبه(، تربوز )

 (  76.خربوزه

تبادل کاال با کاالی 

 جنسهم
 مجاز

 غیرمجاز

 )احتمال ربا(

 غیرمجاز

 )احتمال ربا(

تبادل کاال با کاالی 

 متفاوت
 مجاز مجاز مجاز

 مجاز تبادل کاال با پول )دَین(

پرداخت یا به پس بافروش 

یا  «بیع مؤجل»)که اقساط 

نیز نامیده « بیع نسیه»

تحت شرایط  مجاز

 مرابحه عقد 

                                                            
 الدین ابوحفص نسفی.نجم« حصر المسائل و قصر الدالئل» 73
 سورۀ بقره. 275، تفسیر آیت 410امام ابوحفص نسفی، جلد سوم، صفحه « التیسیر فی التفسیر» 74
گردد. پس سمنت مواد ها مشخص و معین است، و قیمت هر خریطه نیز بنابر وزن آن تعیین میشود، اما وزن خریطهها فروخته میدر خریطهبا آنکه سمنت  75

 رود.قابلِ وزن به شمار می
در  یکیوزن  برابر ساختنِ ر آنصورت د ها را اجناس قابلِ وزن بدانیم،گردند، اما اگر اینبا آنکه تربوز و خربوزه در افغانستان به وزن خرید و فروش می 76

ها عیناً یک برابر باشد. پس توان هیچ دو تربوز یا دو خربوزه را به آسانی پیدا کرد که وزن هردوی آنبرای مبادله ناممکن است، یعنی نمی یگریمقابل وزن د

 ها قیاس کنیم. )نظر خود نویسنده(ار )مانند تخم( را بر آنتربوز و خربوزه را باید بحیث اجناس غیرموزون در نظر گرفته، و حکم اجناس قابلِ شم
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)داد و ستد معمولی: 

فروش کاال در مقابل 

 پول(

به  مجاز است شود(می

که قیمت جنس شرطی

ن حی)مقدار پرداخت( 

 و معلوم باشدبستنِ عقد 

 نیز پول پرداخت زمانِ

 .مشخص و تعیین گردد

و نیز  پرداخت مقدار)

 حینِ زمان پرداخت

عقد باید تعیین 

 ند.(گرد

 تبادل پول )دَین( با کاال

 مجاز

)داد و ستد معمولی: 

مقابل خرید کاال در 

 پول(

خرید به شکل 

پرداخت مجاز است پیش

اما باید شرایط عقد 

 را مراعات کند.  77«سَلَم»

مجاز تحت شرایط 

 «سَلَم»عقد 

 تبادل ارز با ارز :

 عقد صَرف

 از عین واحد پول
 غیرمجاز

 )احتمال ربا(

 غیرمجاز در عقد صرف

 )مجاز تحت عقد قرضه(

 غیرمجاز

 )احتمال ربا(

 متفاوت از واحدهای پول

 مجاز

دالر در  1)مثالً مبادلۀ 

 افغانی( 50مقابل 

 غیرمجاز

 )احتمال ربا(

 غیرمجاز

 )احتمال ربا(

حصر المسائل و قصر » ،نیعالءالدین کاسا« بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایع»امام سرخسی، « المبسوط»تألیف و ترتیب از جانب نویسنده، بر اساس  منبع:

الفقه »، و اندلسی ابن رشد« المجتهد و نهایۀ المقتصد بدایۀ»مرغینانی، الدین برهان «الهدایه فی شرح بدایۀ المبتدی» الدین ابوحفص نسفی،نجم« الدالئل

 ی.لیوهبه الزح« وأدلته یاالسالم

امان مذاهب نفی استوار است. اختالفاتی در میان امبیشتر بر اساس رأی مذهب ح بحث نمودیمربا آنچه که در باال دربارۀ 

داند، باشد محتمل می« وزن یا حجم قابل پیمایش از لحاظِ»را به هر مالی که . طور مثال، امام ابوحنیفه ربا روی جزئیات وجود دارد

گچ در مبادلۀ  بنابراین،دانستند. میچون طال و نقره منحصر که امام مالک و امام شافعی آن را تنها به مواد غذایی و فلزاتی درحالی

 امام شافعیولی نزد  (ابلِ وزن اندقاجناسِ )چون گچ و سمنت هردو  مقابل سمنت با نسیه یا تأخیر در مذهب حنفی جائز نبوده

بودن کاالها « جنسهم»یا « نوعهم»ترتیب، اختالفاتی روی تعریف به همین .چون از جملۀ مواد غذایی و فلزات نیستند مجاز است

ها متفاوت دانند چون موارد کاربرد آننوع نمیها شیر گاو و شیر گوسپند، یا انگور و کشمش، را همطور مثال، حنفی نیز وجود دارد.

به هر حال،   78.کنندها را ربا محسوب میر مقدار یکی از آنو بنابراین افزونی د دانندها را از یک نوع میها آناست، ولی شافعی

 ۀیو نها بدایۀ المجتهد»چنانکه فقیه مشهور مالکی، ابن رشد اندلسی، در کتاب  است،قرار گرفته بیشتر مورد قبول  هاحنفینظریۀ 

 داده است.ترجیح  )یعنی مالکی( با بر نظریۀ مذهبشر دربارۀرا  هاحنفی، نظریۀ «المقتصد

                                                            
» تر در بخش واقع نشود. سلم را دقیق –ه حرام است ک -« غرر»پرداخت است، اما از خود شرایطی دارد تا معاملۀ سَلَم به معنای خرید جنس به شکل پیش 77

 کنیم.می بحث«  الغرر و بیع السلم عیب:  4.3.2
 .یلیوهبه الزح« وأدلته یالفقه االسالم» 78



 
 

26 
 

 ب. حکم تدریجی تحریم ربا

 رباآنچه را از »گردید. نخست در مکه فرموده شد که:  حرامربا همانند تحریم شراب و تحدید مجازات برای زنا بگونۀ تدریجی 

خدا را  یرضا [با آن]که  دیدهیآورد. و آنچه را زکات میبار نمه ب اییپس در نزد خدا فزون د،یفزایمردم ب یهاتا در مال د،یدهیم

 افتهیشیمؤمنان، ربا را چند برابر افزا یا». سپس در مدینه فرموده شد که: [39]الروم: « یاند صاحب فزون شانیهم ا د،ییجویم

 281الی  275از آیت  – ترآیت متوا ششدر  ملسو هيلع هللا ىلصهای اخیر حیات رسول اهلل در مرحلۀ سوم، در سال. [130آل عمران: ] «دیمخور

 طانیاو را ش [حواس] کهیمگر مانند برخاستن کس زندیخیبرنم [امتیدر ق] خورندیم ربا کهیی آنها»گردید که:  نازل –سورۀ بقره 

را  عیخداوند ب کهیدر حال« است.  ربامانند  عیواقعاً ب» گفتند  شانیبه سبب آن است که ا نیتماس مختل ساخته است. ا به نسبتِ

 [واقعاً]اگر  د،یمانده است رها کن رباو آنچه را از  دیمؤمنان، از خدا بترس یا»و  [275]البقره: « ..را حرام قرار داده است. رباحالل، و 

 نازل گردید، و در یک روایت ملسو هيلع هللا ىلص بزرگوارآخرین آیات قرآن مجید هستند که به پیامبر  ها از جملۀاین. [278]البقره: « !دیمؤمن هست

 79وحی قرآن کریم تکمیل گردید. در روز حجۀ الوداع که با نزول آن آیتی است آخرین سورۀ بقره 281آیت 

پیامبر  ، وآیت ربا از آخرین آیاتی است که نازل گردید»به همین سبب بود که عمر بن خطاب )رضی اهلل عنه( گفته است: 

همچنان از وی نقل گردیده   80«.دوری ورزید  ربا، پس از ربا و شبهِ وفات کرد و آن را ]به فرصت به ما[ تفسیر کرده نتوانست ملسو هيلع هللا ىلص

وراثت که[ پدرکالن و داد: ]موضوع کردیم که پیامبر به ما بیشتر توضیح میسه موضوع در وحی است که آرزو می»است که فرمود: 

به همین سبب، اصحاب « و بعضی ابواب ربا. گذارند،میخود پدر و مادر یا فرزندان باقی ناز  ومیرند که میو آنانی ،ندمادرکالن بمان

گفته است:  حضرت عمربسیاری معامالت را بر خود تنگ ساختند تا مبادا مرتکب ربا گردند. « احتیاط»و از روی « شبهه»از روی 

ما عرصۀ ربا را ده ا[ ]مبادنگران هستم که »و فرمود: « ایم،دوری ورزیده]شاید[ از نُه دهمِ معامالت مجاز از ترس افتادن به ربا ما »

 81«ساخته باشیم. تربرابر به دلیل ترس ]از ربا[ تنگ

 ربا در قرضهحکم . ج

که برای پس انداختن  نام برده شد« ربای جاهلیت»از افتد. در شرح انواع ربا، چنانکه قبالً اشاره گردید، ربا در قرضه نیز اتفاق می

قرضه را  موعدو هربار که  ،کردندقرضه یا مهلت خواستن برای بازپرداخت قرضه، افزایش را در بازپرداخت قرضه قبول می موعد

نهایت  شد که بازپرداخت قرضه بگونۀ ترکیبی افزایش یابد، و دراین کار منجر می دادند.انداختند، بازپرداخت را افزایش میپس می

کند، و حرام قلمداد میاشاره کرده آن را  صریحاً قرآن مجید، به این روش عصر جاهلیت  82دد.گر چندبرابر مقدار اصلیِ قرض

 [.130]آل عمران: « یافته مخوریدای مؤمنان، ربا را چند برابر افزایش»د: فرمایمی

مقدار اصلیِ قرضه  هگذشته از آن، حتی اگر بازپرداخت قرضه بگونۀ ترکیبی بلند هم نرود، ولی اگر بازپرداخت قرضه نسبت ب

 ستیاقرضه ،یکیدر اسالم، دو نوع قرضه شناخته شده است. . افتداتفاق میربای افزونی )رباء الفضل( باشد، بازهم  اندکی هم زیاد

 امبریمستحب است که پ یهمان قرض نی. اندیگو« قرضِ حسنه»که به آن  شودیگرفته م یشخص یهایازمندین نیکه به مقصد تأم

                                                            
 بدرالدین زرکشی. «علوم القرآن یالبرهان ف»امام ابوحفص نسفی، و « التیسیر فی التفسیر» 79
 (.350( و سنن احمد )2276سنن ابن ماجه ) 80
 .3عبدالرزاق السنهوری، جلد « فی الفقه االسالمی مصادر الحق» 81
 گردد.( یاد میCompound Interest« )سود ترکیبی»گردد که بنام مالی اینگونه سود تطبیق میدر عصر حاضر در جهان غرب، در بعضی از محصوالت  82
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 یۀسرما نیتأم که به مقصدِ ستیاقرضه ،یگریو د  83«.صدقه است ،یهر قرض»نموده و گفته است که  قیبه آن تشو مردم را ملسو هيلع هللا ىلص

 . ندیگو( Business loan) «یتجارت ۀقرض»که در عصر حاضر به آن  شود،یگرفته م یتجار یهاتیدر فعال ازیمورد ن

قرارداد قرضه تسجیل یافته  و در بدست آورد رندهیگدهنده از قرضکه قرض یگری، سود و هر منفعت دهدر هردو نوع قرض

اما اینکه در  ظر دارند.ندر این مسئله همه مذاهب اتفاق  .گرددمی یربا تلق باشد )یعنی جزوی از شرائط قرضه قبول گردیده باشد(

گیری منفعت امام کاسانیطور مثال،  .ات مختلفی دارندیابد، فقها نظریچه شرایطی حکم ربا از حرام بودن به مکروه بودن تقلیل می

 نویسد: می« رتیب الشرائعتبدائع الصنائع فی »در داند. او را در بعضی حاالت حرام و در بعضی دیگر موارد مکروه می هقرض در

های ناسره به منفعتی به بار نیاورد. در غیر آن، جائز نیست. طور مثال، جائز نیست که درهم قرض مهم است که»
[ منفعتی دهندهقرضکه ]به  ه شود، یا شرطی گذاشتی سره بازپرداخت گردندهادرهمبا که ی قرض داده شوند شرط

 قید گردیده که افزونیِو بخاطری ،«ار آورد نهی کرده استای که منفعتی به باز قرضه» ملسو هيلع هللا ىلص پیامبر خدا ا. زیررساندب

ربای حقیقی  ]بر این اساس، الزم است که[ ازو ]در عقدِ قرض[ به ربا شباهت دارد چون افزونیِ بدون عوض است. 
 احتراز صورت گیرد.  شبه رباو از 

که افزونی باشد. ولی درصورتیه تسجیل گردید ]قراردادِ[ قرضای که افزونی در این است حکم ]ربا[ در مورد قرضه
 باکی نیستنین کاری چبپردازد، در  بهتر از آنچه قرض گرفته است گیرندهقرضنگردیده باشد، و  تسجیل در قرارداد

بدهکار  از سوی] درین مثال[ متحقق نیست بلکه از روی احسان، که ]قید گردیده در قرارداد است ایزیرا ربا افزونی

فرموده است  ملسو هيلع هللا ىلص است، چنانکه پیامبر. و این کاری مستحب شودپرداخته می بدون تسجیل یافتن در قرارداد قرضه[

کننده وزنحین پرداخت قرضۀ خویش به  ایشان و« پردازندن وجه میاند که وام خود را به بهتریبهترین مردم آنانی»

 «وزن کن و بر آن بیفزای.»گفت: 

است، زیرا تجاران از بابتِ  مکروهکنند که عموماً تجاران از آن استفاده می  84]اوراق قرضۀ[ سَفتهبر این اساس، 

بار شباهت دارد. با قرضِ منفعت پس سفتهگیرند. عدول از خطرِ راه )یعنی خطرِ حملِ پول حین سفر( از آن نفع می
گرفت قرض می تجاران را به[ ]طال و نقره شاید استدالل ورزند که عبداهلل ابن عباس رضی اهلل عنهما در مدینهدیگران 

گیری ، آیا درین قرضگرفتندپس میدر کوفه خود را[  ها طال و نقرۀنوشت تا آن]ورق سفته را برای شان میو 
گیری مال در شهر ]شرطِ بازپسمنفعت از بابتِ عدول از خطرِ راه وجود ندارد؟ جواب ما اینست که امکان دارد 

افتاد، و درین اتفاق میدریافتِ مال در شهر دیگر گردید، بلکه پس از قید نمی واضحبگونۀ  قرض در قرارداددیگر[ 
 85«داند. بر آن روشنی انداختیم. و خداوند متعال بهتر میقبالًکار مشکلی وجود ندارد چنانکه 

 گوید:می« المبسوط»اوراق قرضۀ سفته در مطابقت با نظریات امام سرخسی است که در  دربارۀاین سخنان عالءالدین کاسانی 

                                                            
 (.3563بیهقی )« شعب االیمان»( و 3498طبرانی )« معجم االوسط» 83
دهند، و نوشته یا سندی  پسکه به طریق عاریت یا قرض از کسی بگیرند و در شهر دیگر به آن شخص باز استاست( مالی « سُفتُجه » سَفته )که معرب آن  84

 نامۀ دهخدا(بدو دهند که وجه به صاحبِ مال رسانند. )لغت
 امام کاسانی.« بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع: کتاب القرض» 85
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نوشت پذیرفت و برای شان ]سَفته[ میتجاران را در مکه می ییهای نقرهسکهاز عطاء روایت شده است که ابن زبیر »
 من»های خود را با نقرۀ بهتر ]از آنچه در مکه تسلیم کرده بودند[ دریافت کنند. عطاء گفت: سکهتا در بصره و کوفه 

او گفت: در  [ پرسیدم، وسپردندضه میدلِ آنچه در مکه به قربهای بهتر نقره ]در از ابن عباس در مورد گرفتنِ سکه

 « سَفته[ قید نگردیده باشد. در ]ورقِ کهاین کار باکی نیست به شرطی
است منفعتی است که ]در عقد قرض[ مشروط  آنچه نهی شدهگوییم: کنیم[ و مییم ]و اختیار میفتو این را ما پذیر

نیکویی را  این کار زیرا مشروط نگشته باشد، چنین کاری جائز است.]منفعت در عقد قرض[ گردیده باشد. اما اگر 
گمان پاداشِ احسان احسان است. و عینِ حکم در مورد پذیرفتن تحفه و اجابت با نیکویی پاسخ دادن است و بی

 ....گرددکردنِ مهمانی تطبیق می
کنند نظر ما اینست که اگر قرض بدون شرطی داده شده باشد و سَفته اوراق سَفته که مردم از آن استفاده می دربارۀ

دهنده . زیرا قرضبه همین منوال نوشته گردد، باکی ندارد. ولی اگر شرطی در قرض گنجانیده شده باشد، مکروه است
 86«بار است.ذات خودش قرضِ منفعتکند، که این به خطرِ راه را با ]بکارگیری[ سَفته دور می

 نویسد:می« الفقه اإلسالمی و أدلته»وهبه الزحیلی در ربا،  حرمتِحکمِ در مورد 

 [است ربای جاهلیت ]که منظور رباء الفضل حداقل ازین بابت حرام گشته است تا مردم از حکم تحریمی ربای نسیه»
تواند، جائز گشته می« ضرورت مطلق»درین راستا، آنچه که ذاتاً حرام گشته باشد تنها تحت شرایط  87نکنند.گریز 

نیازمندی که آنچه بخاطر مسدود کردنِ راه به عملِ حرامِ دیگری )سداً لذرایع( حرام گشته باشد در صورت در حالی
 88«تواند.جائز شده می ،شدتر بااش بیشیا جهت دستیابی به منفعتی که از زیان متوقعه ،به آن

 در دار الحربامام محمد شیبانی گرفتنِ ربا را از غیرمسلمان  بوحنیفه واامام های غیراسالمی، گیری در سرزمینقرض دربارۀ

عباس ابن در حالیکه امام ابویوسف و امام شافعی با این رأی مخالف اند. استدالل امام ابوحنیفه این بود که   89،مجاز دانسته اند

پیامبر  داد ومیپس از مسلمان شدن در مدینه به مکه برگشت، و در آنجا به معامالت ربا آمیز ادامه ( ملسو هيلع هللا ىلصعبدالمطلب )عموی پیامبر 

ردند، و مکه جزو سرزمین داراالسالم گردید، همان بود که که مسلمانان مکه را فتح کزمانی .کردنمینیز او را ازین کار منع  بزرگوار

گردد هر ربایی که در زمان جاهلیت مروج بود حاال ناروا گشته، و اولین ربایی که لغو می»فرمود:  بزرگوار در خطبۀ حجۀ الوداع پیامبر

سازد که معامالت ربا آمیز تنها میان مسلمان و امام سرخسی با تائید این حکم، مشخص می  90«از آنِ عباس بن عبدالمطلب است.

 .سرزمین غیراسالمیدر  دو مسلمانکافر مجاز است و نه میان 

                                                            
 امام سرخسی، کتاب الصرف.« المبسوط» 86
ا با تأخیر در مقابل نقره رحکم تحریمی ربای جاهلیت، طال توانستند که جهت گریز از گشت، مردم میکه رباء الفضل حرام نمیطور مثال، در صورتی 87

 بفروشند و در پرداختِ نقره افزونی در مقدار را طلب کنند.
 .5جلد وهبه الزحیلی، « الفقه اإلسالمی و أدلته» 88
بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع: » امام مرغینانی، و« الهدایه: کتاب البیوع )باب الربا(»امام سرخسی، « المبسوط: کتاب الصرف )باب الصرف فی دار الحرب(» 89

 امام کاسانی.« کتاب البیوع )فصل فی شرائط جریان الربا فی البیع(
 (.3334( و سنن ابو داود )1218صحیح مسلم ) 90
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های قرضه رۀدرباو آرای علمای معاصر را  ، نظریات(یو مال یدر معامالت پول ییجودهیبر فا تیمحدود) 4.4 بخشِ در 
  به بحث خواهیم گرفت.بیشتر  های تجارتیبانک

 مسلمانان خواهیمصلحت و نیک از بابتِاحکام ربا  در . سهولتد

« امور مسلمانان بر درستی و مصلحت استوار است تا اینکه خالف آن نمایان گردد.»نویسد: خویش می« صولألا»کرخی در رسالۀ  امام

شخصی یک درهم و یک دینار را در بدلِ دو درهم و  هرگاه»: که آوردمی مثالالدین ابوحفص نسفی در شرحِ این اصل، امام نجم

، و این از []تا ربا واقع نگردد رددگمخالفش مبادله  جائز است چنانکه هرکدام در بدلِ جنسِ  داد و ستدیدو دینار مبادله کند، چنین 

که یک درهم را در بدلِ دو باشد. ولی در صورتیخواهی حالِ مسلمانان میبرای صواب جستنِ جواز آن جهتِ مصلحت و نیک

 مغایرتصریحاً  [اصل] ظاهر با ، چون این کارگرددبیع فاسد می و[ دهد]ربا رخ می درهم و یک دینار را در بدلِ دو دینار مبادله کند،

 91«.دارد

و  نفس د ولینواقع نگرد حکم تحریم شرعی تطبیقِموردِ ها طوری باشد که ظاهراً العمل یا کارشیوۀ آنکه طرز معامالتی

اینگونه معامالت بطور  گردند.یاد می «هاحیله»یا   92«تصرفات»بنام  امالت تحریمی نداشته باشند،ها چندان فرقی با معپیامد آن

دانسته شده اند. طور مثال، در رابطه به معامالت ربا آمیز، ابن رشد از مثال ذیل  ائزو ج قرار گرفتهبحث مورد گسترده در آثار فقهی 

ده دینار  مرا»که گوید یگری میکه امام مالک آن را نادرست ولی امام شافعی آن را جائز دانسته است: مردی به د کندیادآوری می

این کار جائز نیست، اما من این مرکب »گوید: آن دیگر در پاسخ می« دهم.برای یک ماه قرض بده، و من بیست دینار به تو پس می

باز  [فی الحال]نقداً  دینار ده بهاز تو آن را فروشم، و می به تو ماهه[یک پرداختبا تأجیل ]یعنی با مهلت یا پسرا به بیست دینار 

 93«خرم.می

اگر شخصی درهم و »کند: یادآوری میمعامالت ربا آمیز  دربارۀرا  یهای مشابهها یا حیلهمثال« فتاوای عالمگیری» چنانهم

 جنسرا به قیمت باالتر بخرد مکروه است. ولی اگر خرید  جنسیدهنده دار از قرضدینار را به دیگری قرض بدهد، چنانکه قرض

 گیرنده به قیمت باالتر بفروشد، به نظررا به قرض جنسدهنده تنها پس از قرض دادن در قرض مشروط نگردیده باشد، و قرض

که ولی درصورتیکند.... اف در کتابش یادآوری میصَّ ، و این مسئله را ]ابوبکر[ خَین معامله باکی نیستدر چن کرخی ]ابوالحسن[

دومی لباسی را به بیست  ، وارزش صد دینار باشد ای بهمثالً شخصی از دیگری خواستار معامله –خرید پیش از قرض اتفاق افتد 

و سپس به او شصت دینار قرضه بدهد، که در نتیجه شخص اولی   94از شخص اولی بخرد ]مؤجل[ در مقابل چهل دینار ]نقداً[ دینار

در نظر ]ابوبکر[  –ا هشتاد دینار از وی دریافت کرده است که تنهگردد درحالیبه ارزش صد دینار از شخص دومی بدهکار می

کرد، و هرگاه که از وی قرض خواسته خرید و فروش میجنس محمد بن سَلِمَه امامِ بلخ بود که با  جائز است. این روشِخصاف 

داد. اما اکثریت فقها قرض می خواستندوام میمبلغی که از وی ماندۀ باقیفروخت و سپس شد نخست متاع را به قیمت بلندتر میمی

تنها درصورتی مکروه است که ]قرض و  وانده اند. بعضی دیگر گفته اندبار خاین کار را مکروه دانسته اند و آن را قرض منفعت

                                                            
 امام ابوحفص نسفی، اصلِ ششم.« شرح مدار األصول» 91
 نامۀ دهخدا(لغتاست. )« حیله و تقلب کردن در کار»یکی از معناهای تصرف  92
 ابن رشد، کتاب البیوع.« بدایۀ المجتهد» 93
 خرد.یعنی، لباس را به ارزش چهل دینار به تأخیر یا مهلت به او بفروشد، و فی الحال به قیمت بیست دینار نقداً از او باز ب 94
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های جداگانه صورت گیرند باکی نیست. ]به این ترتیب[ نشست اتفاق افتند، ولی اگر در نشست یا خرید و فروش[ در یک جلسه

 95«تذکر رفته است.« المحیط»صاف و محمد بن سلمه فتوا داد، چنانکه در لوانی موافقِ رأی خَاالئمه حَ شمس

]معامله[ صراحت دادند، عقد ]و  یبر صحت و درست کنندگانمانیهرگاه پ »نویسد: چنان در کتاب األصول میامام کرخی هم

[ به مانی[ سخن گفتند، ]پدهیهرگاه مبهم ]و پوش وفاسد است.  مانیپ[ درست است. هرگاه بر فساد ]معامله[ صراحت دادند، مانیپ

را که وزنش   96هرگاه شخصی بَرَنجَن سیمین»نویسد: امام ابوحفص نسفی در شرح این اصل می« .شودی[ گرفته میصحت ]و درست

شد، طوری که ده درهم آن با تأجیلِ ]معادلِ[ ده درهم باشد، و جوره لباسی را که قیمتش ده درهم باشد در بدلِ بیست درهم بفرو

معامله[ در بدلِ برنجن است ] قیمت لباس است و ده درهم نقد اگر صراحتاً بگویند که ده درهمِ مؤجل از بابتِیکماهه پرداخته شود، 

  97فاسد است. دهد[]بخاطر ربایی که رخ می ]ده درهمِ مُهلت داده شده[ از بابتِ برنجن است، این معاملهدرست است. اگر بگویند 

رأی به صحت و درستیِ ولی اگر ]مسئلۀ[ ده درهم نقد در بدلِ برنجن و ]ده درهم[ مؤجل در بدلِ لباس را مبهم و پوشیده گذاشتند، 

 98«.شودعقد داده می

دهد که شخصی شمشیر مزین با زیور مثال مشابهی را تذکر می« بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع»نیز در عالءالدین کاسانی 

گوید فروشد. کاسانی میمؤجل می در مقابل پنجاه درهم نقد و صد درهم (باشداش پنجاه درهم ارزش زیور و نقره چنانکه) و نقره را

هم بگوید که پردازد و تنها بگونۀ مبکه خریدار صراحت هم ندهد که پنجاه درهم نقد را مشخصاً در بدلِ زیور و نقره میدرصورتی

که منظور زیرا یادآوری از دو چیز درحالی»بیع بازهم جائز است، « اش[ استییپول نقد در بدلِ هردو ]یعنی شمشیر و زیورات نقره»

ا اللُّْؤلُُؤ ﴿فرماید: ، چنانکه خداوند متعال میباشدمیها باشد از نگاه دستور زبان درست تنها یکی از آن ُْرُج ِمنُْهمخ انُ َيخ رْجخ الْمخ  رونیب» ﴾وخ

ها که مروارید و مرجان تنها در یکی از آن[ درحالی22]الرحمن: « و مرجان دیمروار ]دریای شیرین و دریای شور[ از هردو ندیآ یم

 و نیکخواهی مسلمانان بر مصلحت امورکام شرعی[ از بابت آن است که این ]رخصت در احآیند.... یعنی دریای شور به وجود می

، ]بیع جائز است[ چون زیورات در بدلِ شمشیر است بگوید که پول نقد ... پس اگر تنهاتا جایی که ممکن باشد استوار است

 99«باشد.یی در نامِ شمشیر شامل مینقره

 بی، مردم بخاطر نیفتادن در گیرِام حقوقی وجود داشته و دارد. امروز در کشورهای غرهای گریز در هر نظاین چنین راه

ر اسالم نیز فقها اینگونه دبرآورده سازند.  قانوناًهدف خود را تا  زنندمیدیگر  یک یا دو معاملۀ قانونیدست به  ممنوعیت قانونی

 .پنداشته اندها را جائز به مسلمانان نشان داده اند، و آن« مصحلت و نیکخواهی»را جهت  هاحیله

                                                            
 .203-202، صفحات 3، جلد «الفتاوی الهندیه» 95
 است.« ییرهنق»باشد. سیمین به معنای بند یا چوری میاست که همسانِ دست« کره »  برنجن: بَرَنجَن به فارسی کابل به معنای 96
باشند. ولی گردند و فاسد میمی« ربای نسیه » ها وجود داشته باشد دچار دهیِ یکی از آنزیرا مبادالت طال، نقره و پول باهم که تأخیر یا تأجیل در تسلیم 97

 پرداخت( جائز اند.تأجیل یا مهلت )یعنی پسمبادلۀ کاالها در مقابل پول با 
 امام ابوحفص نسفی، اصلِ چهاردهم.« شرح مدار األصول» 98
 .217امام کاسانی، جلد پنجم، صفحه « بدائع الصنائع» 99
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 و بیع السلم: بیع الغرر  4.3.2
ه خریدار کهر چیزی  خرید و فروشدر فقه اسالمی، غرر در لغت به معنای خطر، به معرض هالکت افتادن، و فریب خوردن است. 

، د(یا گرفته نشده باش )که تا هنوز شکار در آب ماهیفروش مثال،  بگونۀ .شودمی نامیدهغرر روشنده به کنه آن پی نبرند بیع و ف

اغ که بفروش محصوالت یک  فروش حیوان در رحم مادرش )پیش از والدتش(،میان گله، در  یا تصادفی گوسپند نامشخصفروش 

اخت پردپیشا قیمت، یمبلغ  مشخص کردنِپرداخت بدون پس ،آن نامعلوم است محصوالت و کیفیت هنوز محصول نداده و مقدار

 غرر اند. بیع  همه مواردبدون معلوم بودن مقدار کاال، و.... 

مشخصات )نوعیت، مقدار و قیمت( کاالی مورد مبادله معلوم ( 2)نحوۀ داد و ستد آن معلوم نباشد،  (1) ای کههر معامله پس

امام سرخسی هر داد و ستدی را که  گردد.غرر محسوب میبیع دهی کاال وجود داشته باشد شک و تردیدی در تسلیم (3) نباشد، یا

 100غرر تعریف کرده است.باشد بیع  شده ن نامعلوم و ناشناختهپیامد آ

، چون نامعلومی زیادی در دانندامروزی را از نقطه نظر غرر مجاز نمی هایهین اساس، علمای معاصر بعضی از انواع بیمابر 

های غیرمنقول چون دارایی دربارۀفروش کاال یا دارایی پیش از تملک آن مجاز نیست، ولی همچنان،    101.معامالت بیمه نهفته است

پیش معلوم باشند( امام ابوحنیفه و امام ابویوسف جهت سهولت برای کار که موقعیت و مشخصات آن پیشارتیزمین و خانه )در صو

تیب، بر تربدین   102.دانسته اند نارواآن را  امام شیبانی و امام شافعی ، ولیو بار مردم از استحسان کار گرفته آن را مجاز دانسته اند

و موافقت  که طرح معماری آن معلوم باشدفروش خانه و اپارتمان پیش از آبادی آن، به شرطیامروز توان گفت که اساس قیاس می

 مجاز است. نیز ، صورت گرفته باشد

و با ربای  نهفته است «غرر» –تا حدی  – بیع سلمبا آنکه در گیرد. پرداخت نیز ارتباط مییا پیش« سَلَمبیع »این موضوع به 

ای دارند و بنابر اینکه منفعت آن بیشتر از ها به چنین معاملهاما بنابر ضرورتی که مردم و فروشنده ،نسیه نیز شباهت دارددیرهنگام یا 

اما شرایطی بر بیع سلم وضع    103قرار گرفته است. و ربا مستثنی حکم عمومی غرر از« استحسان»از روی است، بیع سلم  آن زیان

شرایط ( 2)و  ،آن ، نوعیت، و کیفیتمشخصات (2، )کاال یا جنس مقدار (1. منجمله اینکه )منتهی نگرددگردیده است تا به بیع غرر 

 محصوالت یک تواندطور مثال، شخصی نمی .ه باشندتعیین گردیدمعلوم باشند یا  ریدخحین عقد یا آن  دهیزمان تسلیمتأخیر یا 

چند مثالً خواهد بخرد مشخص سازد )ای را که میخرید نماید، بلکه باید مقدار میوهباغ را بشکل کلی در مقابل یک مبلغ پول پیش

 سیر، یا چند خروار، یا چند تن(، و نیز نوعیت میوه را )کدام نوع سیب، یا کدام نوع انگور...( تعیین نماید.

پرداخت، تمامی پول )مبلغِ قیمت کاال( به متفاوت است. در پیش« دادن عانهبی»پرداخت با پیشقابل ذکر است که بیع سلم یا 

شود با تفاهم اینکه اگر خرید و فروش دادن تنها قسمتی از پول به فروشنده داده می عانهبیکه برای شود. درحالیفروشنده پرداخته می

 شدهپرداخته عانۀبیآورده شدن بعضی شرایط از جانب خود خریدار دارد(، مقدار گیرد یا نهایی گردد )که عموماً ارتباط به برصورت 

گردد و به فروشنده واگذار می« تحفه»بحیث  عانهبی، و اگر معامله صورت نگیرد گردداز قیمت کاال در پرداخت نهایی وضع می

                                                            
 ، امام سرخسی.«المبسوط: کتاب البیوع )باب الخیار بغیر الشرط(» 100
 ، وهبه الزحیلی.«الفقه السالمی و ادلته» 101
 ، امام کاسانی.«الصنایع فی ترتیب الشرائع: کتاب البیوع )فصل فی شرائط الصحه فی البیوع(بدائع » 102
 ، وهبه الزحیلی.«الفقه السالمی و ادلته» 103
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ا نمودن کاال یا جنس شود که فروشنده از مهیداده میبه خریدار پس  عانهبیدهد. تنها در صورتی را از دست می عانهبیخریدار مبلغ 

برایش نرسیده یا فروشنده آن را هنوز تولید مثالً ه )هنوز نزد فروشنده موجود نبود عاجز بماند: طور مثال، خریدار برای جنسی که

لی فروشنده از برآورده ساختن دهد تا فروشنده جنس آتی را پس از حصول یا تولید آن به کسی دیگر نفروشد، ومی عانهبیننموده( 

دادن مورد اختالف فقهای متقدم بود، اما  عانهبیگردد. مجاز بودنِ به خریدار مسترد می عانهبیماند، و دراینصورت مبلغ آن عاجز می

کامال مجاز  دادن در معامالت تجارتی امروز معمول و ضروری گشته است، فقهای معاصور چون وهبه الزحیلی آن را عانهبیبنابراینکه 

 دانند.می

 : احتکار 4.3.3
در اسالم منع  ،بفروشد که قیمت آن بلند برود آنگاه بازار دیرتر در قصدِ اینکه آن را به –ویژه مواد خوراکی و به –انبار کردنِ کاالها 

فروشی کند کند تا بر مسلمانان گرانرا انبار می خوراکه هرکه مواد»فرموده است:  ملسو هيلع هللا ىلصگردیده است. در این مورد پیامبر بزرگوار 

   105«.گرددمی[، خداوند از او بیزار به نیت گران شدنرا چهل روز نگه دارد ] مواد خوارکههرکه »و نیز فرمود:    104«خطاکار است.

تر بفروشد[ دل او سخت را چهل روز نگه دارد ]تا گران هرکه مواد خوراکه»وجهه( گفته است: طالب )کرم اهلل و علی بن ابی

 106«گردد.می

امام شافعی و امام شیبانی زمانی ممنوع است که نیت و قصد انبار کننده فروختن آن به قیمت بلندتر باشد. کردن مواد انبار 

جات، که گرسنگی را رفع و به انسان قوت جسمی ببخشد، مانند غلهدانسته اند آن عده از مواد خوارکی  تحریم احتکار را محدود به

 اجناسیبرخالف، امام ابویوسف احتکار همه    107هایی چون دوا، زعفران، و امثالهم ازین امر مستثنی اند.ولی خوراکه وغیره، روغن،

  108، حرام دانسته است.غیرخوراکه ، چه خوراکه باشد یاباشدزیان مردم به آن  وشاز فر ورزیدن که انباشتن و خودداری را

در بازار رو به کاهش یا تقاضا برای آن رو به افزایش  گردد که تولید و عرضۀ مواد مورد نظراحتکار زمانی حرام می همچنان

احتکار ، مورد نظر در بازار فراوان و قیمت آن نازل باشد و احتمال قحطی نیز وجود نداشته باشد که موادباشد. ولی درصورتی

 109.گرددمحسوب نمی

 جویی در معامالت پولی و مالی: محدودیت بر فایده 4.4
بر این اساس، ربا «. هدف نهایی»نه  ،ستسازی مبادالت کاالبهای کاال و وسیلۀ فراهم« وسیلۀ سنجشِ »ل تنها از نقطه نظر اسالم، پو

اما این بدین معنی نیست که تمامی  اسالم منع گردیده است. ثروت در دادنافزایش )فایدۀ بدون عوض( در معامالت پولی به مقصدِ 

انیان در مبادالت پولی و معامالت مالی در اسالم کامالً ناروا باشند. در واقع، محصوالت مالی که پیش از اسالم در دوران ساس

                                                            
 (2166(، مسند حاکم نیشاپوری )8617(، مسند احمد )1605صحیح مسلم ) 104
 (.2165( و مسند حاکم نیشاپوری )4880مسند احمد ) 105
 امام غزالی، کتاب آداب کسب و معاش.« احیاء علوم الدین» 106
 همانجا. 107
 امام کاسانی، کتاب االستحسان.« بدائع الصنائع» 108
 امام غزالی، کتاب آداب کسب و معاش.« احیاء علوم الدین» 109
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سَفته )که معرب آن سُفتُجه  مانند، های اسالمی تداوم یافتنددر سرزمین شکلپس از اسالم با کمی تغییر  زمین مروج بودند،ایران

بعدها  در انگلیسی از آن مشتق گردیده( که Check در فرانسوی یا چک Chèqueحواله، رقعه، و صَک )که نام شِک    110است(،

  111های اروپایی رونق یافتند.در سرزمین

 د:باشیر اسالم ممنوع ماشته باشد دزیر در آن وجود د هایعلتکه یکی از  و پولی مالی هر معاملۀدر عموم، 

 گردد، تلقی می ربا شی را در زنجیرۀ ارزشی ایجاد کندهرگونه فایده و منفعتی که بدون عوض باشد، یعنی بدون اینکه ارز

 شود.مینپس نارواست. طور مثال، قرضه دادن با سود جائز نیست، زیرا در این معامله ارزشی متقابل ایجاد 

 و منفعت جهت جبران هزینه مجاز  متقبل گردد، گرفتنِ فایده برای انجام دادنِ یک معاملهکه هزینه و زحمتی درصورتی

 .باشدمنفعت آزاد میاست. طور مثال، انتقال دادن پول به داخل یا خارج از کشور همراه با فایده یا 

 شد، ار زیاد غرر در آن نهفته باای که توقع فایده و منفعت در آن بر اساس حدس و گمان استوار باشد، و مقدهرگونه معامله

 ( در بازارهای مالی نارواست.Speculative behaviorبازی )مجاز نیست. پس انواع سفته

سود شان حکم ربا را ( که Bondsبه این اساس، اکثریت علمای معاصر به این نظر اند که خریداری اوراق بهادار قرضه )

(، قرارداد معاوضه Futures contract( چون قراردادهای آتی )Financial Derivatives، محصوالت مالی مشتقه )گیردمیبخود 

(Swap)  و( قرارداد خیارOptions contractو نیز سفته ،)( بازی در اوراق بهادارtion/Day tradingSpecula)112   که نه تنها

 (Stock/Shares) سهام سرمایه. ولی خرید و فروش باشندمیناروا  نددار «قمار»دربر گیرندۀ سود اند بلکه میزان بلند غرر را به حدِ 

  113.ندا مجاز –بازی بدون دچار گشتن به سفته – ی سهامیهاشرکتیعنی خریداری اسهام 

ن یا نداشتن جواز داشتدالیل شرایط و بحث کنیم و این همه محصوالت مالی  دربارۀاین مقاله گنجایش این را ندارد که 

های قرضه بانکی، هایسپردهیعنی  –گیرد ارتباط می« قرض»موضوعاتی که به  دربارۀجا تنها بررسی کنیم. در ایندقیق ها را آن

 پردازیم.میمختصراً  – ، و رهن یا گرویتجارتی

                                                            
ندی بدو دهند که وجه به سنوشته یا سَفته یا سُفتُجه مالی است که به طریق عاریت یا قرض از کسی بگیرند و در شهر دیگر به آن شخص بازپس دهند، و  110

 نامۀ دهخدا(صاحبِ مال رسانند. )لغت
111 .Ashker and Wilson (2006)-El  

 یزنو بر اساس گمانه ی،مدت بازار مالتاهبه اغتنام از نوسانات کو ،)به شمول اوراق قرضه و سهام( و فروش اوراق بهادار دیخربازی عبارت از سفته 112

(Speculation)  های وضعیت بینیکند تا معامالت پرخطر بر اساس پیشبازی عمدتاً ایجاب میفایده و منفعت است. سفته ییجهت کما ،ییجوفرصتو

 سازنده بر بازار دارد.ثباتبازی تأثیر سخت بیدر کل، سفته بازار مالی انجام گردد.
های اسالمی مختلف در جهان معیارهایی را برای های نظارت شرعی بانکو هیأت (AAOIFI« )یاسالم یموسسات مال یرسو باز یسابدارح تیأه» 113

 )چون تولید گوشت خوک یا تولید اسلحه یا فراهم رمشروعیغ یاقتصاد یهاتیفعال ها بهها پیشنهاد کرده اند، منجمله اینکه شرکتبودن شرکت« مشروع»

: عمدتاً موافقت بر اینست که تناسب قرضه بر ارزش بازار ندها محدود باشآن زیضه و درآمد سودآمو مقدار قر ،آغشته نباشند های قمارباری(سازی فعالیت

(Market capitalizationآن ) های مالی اییدرصد ارزش بازار شان بیشتر نباشد، و دار 33درصد تجاوز نکند، تناسب درآمدهای سودآمیزشان از  33ها از

(Financial assetsآن ) های سهامی مشروع مشکلی پس خرید اسهام شرکت (.2006)محمود الجمل، های شان بیشتر نباشد درصدِ کلِ دارایی 45ها از

 ندارد.
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 های تجارتیبانک : قرضۀ 4.4.1
های تواند. در رابطه به قرضهمقاله، توضیح داده شد که هرگونه فزونی در بازپرداخت قرضه ربا محسوب گردیده می این 4.3در بخش 

ها عین ربای قرضه جواز شرعی ندارند، زیرا سود در این هااین قرضهاکثریت علمای معاصر به این باور اند که بانکی امروزی، 

 خواندن،ام قرضِ سودآمیز را بجای حرمجاز دانسته اند، و « ضرورت»را در حالت  تحریم شده است. ولی تعدادی از علما ربا

 دانسته اند.« مکروه»

گرا چون محمد عبده و رشید رضا، که بیشتر از تفکر سلفیت متأثر بودند، ربای در آغاز قرن بیست میالدی، علمای اصالح

است که تنها ربای جاهلیت ربای آشکار است، و ربای افزونی و ربای نسیه که گفته  –قرضۀ بانکی را بر بنیاد نظریۀ ابن قیم الجوزیه 

همچنان بر بنیاد نظریۀ    114مجاز دانستند. –گردند که به ربای جاهلیت بانجامند حرام مطلق میتنها در صورتی ورباهای خفی اند 

نامبرده استدالل ورزیدند که قرآن مجید تنها ربای ، علمای «تحریم تنها همانست که در قرآن حرام شده باشد»ابن قیم که گفته است 

  115مجاز اند.« ضرورت»جاهلیت را حرام گردانیده است، و ربای نسیه و ربای افزونی در صورت 

 نویسد: مفصالً به موضوع ربا پرداخته است و می« إعالم الموقعین»در واقع، ابن قیم الجوزیه در 

که ربای درحالیبه سببِ ضرر و زیان زیاد آن حرام گردانیده شد،  بای آشکاررربا به دو نوع است: آشکار و پنهان. »
ای برای ربای آشکار است حرام شده است. اولی بخاطر ذات خودش حرام گشته، پنهان به سببِ اینکه راه و وسیله

ان جاهلیت است که در دور   116و دومی بخاطر وسیله بودنش برای اولی حرام شده است. ربای آشکار ربای نسیه
 کاربرد داشت..... ]و ربای پنهان رباء الفضل است.[ 

« وسیله»زیرا آنچه بخاطر  ،جواز دارند –  117امانند بیع العرای –باشند « ضروری»الفضل، معامالتی که در رابطه به رباء 
 ....حرام است تردر تناسب با آنچه که بخاطر ذات خودش حرام گشته باشد کم بودنش برای دیگری حرام گشته باشد

آنچه  که جهت مسدود و    118تر از میان برود،ای برای ]رسیدن به[ شر بزرگرباء الفضل حرام گردانیده شد تا وسیله
، چنانچه بیع تواند بخاطر منفعتش ]به مردم[ جائز گرددمی«( سداً لذرائع)»کردن راه برای دیگری حرام گشته باشد 

 119«احکام رباء الفضل مسثنی قرار گرفت.العرایا مجاز گردانیده شد و از 

باشد، دان مصری که نویسندۀ قوانین مدنی مصر، عراق، سوریه و لیبیا و قانون تجارتی کویت میعبدالرزاق سنهوری، حقوق

ورزیده  به تفصیل در مورد ربا بحث کرده است. او هم به نظریۀ ابن قیم الجوزیه استناد« فی الفقه االسالمی مصادر الحق»در کتاب 

                                                            
 .608(، جلد دوم، صفحه 1970ی محمد رشید رضا )فتاو 114
115 .Khalil and Thomas (2006)  
 است.« ربای جاهلیت»درینجا « ربای نسیه»قیم از ، منظور ابن بندی انواع ربا که درین مقاله بکار رفته استبر اساس تقسیم 116
رش شود که خرمای تازه در درخت که مقدارش تنها تخمینی معلوم باشد در بدلِ خرمای چیده شده )خشک( که مقدابه داد و ستدی گفته می« بیع العرایا» 117

ها بیع العرایا ثریت مالکیشود. مذاهب شافعی، حنبلی، ظاهری و اک معین و معلوم باشد به فروش رسد، یا انگور در تاک در بدلِ کشمش به فروش رسانیده

 وهبه الزحیلی(.« الفقه االسالمی و ادلته)»مردم به آن مجاز دانسته اند « ضرورت»را بنابر 
در پرداخت و با  ریقره با تأخطال را در مقابل ن ت،یجاهل یحکم ربا رِیدر گ فتادنیکه بخاطر ن توانستیشخص م کی شد،ینم میاگر رباء الفضل تحر یعنی 118

 ای برای ربای جاهلیت است حرام گشته است.پس رباء الفضل بخاطر اینکه راهی یا وسیله .ردیدر مقدار نقره بفروشد و منفعت گ یفزون
 .105 – 104 ، صفحه2ابن قیم الجوزیه، جلد  «إعالم الموقعین» 119
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هدف نظام  نویسداو می   120تواند.برطرف گشته می« ضرورت»دارد که تحریم ربای نسیه و ربای افزونی تنها در صورت اذعان می

از منفعت  همقرار گیرد تا دیگران  نیز داران باقی مانده به دسترس دیگرانای که در دست سرمایهاقتصادی باید این باشد که سرمایه

سرمایه را بگونۀ موثر در جریان اندازند و عام مردم  تاو دیگر معامالت گنجایش این را ندارند    121مند گردند. چون مضاربهآن بهره

تواند استثناء را در بار موجه بوده و این ضرورت میگیری منفعتبه قرضه« ضرورت»از منفعت آن برخوردار شوند، درین صورت 

  122یم ربا ایجاد کند.حکم عموم تحر

 ملسو هيلع هللا ىلص. ابن عباس بر مبنای حدیث پیامبر کندسنهوری همچنان به رأی ابن عباس )رضی اهلل عنهما( در رابطه به ربا اشاره می
دانست، و بودند محتمل میربا را تنها در خرید و فروشی که حاوی تأخیر یا نسیه می   123،«ربا جز در نسیه وجود ندارد»که فرموده 

گوید که اجماع تابعین بر مدنظر نگرفتن کرد. امام سرخسی در این مورد میا تفاضل را در معامالت بدون تأخیر ربا تلقی نمیافزونی ی

 است کند که امام شافعی فرمودهاره میالدین سبکی اشسنهوری به روایت تقی ولی   124رأی ابن عباس دلیل بر رد این رأی است.

سنهوری بر این    125.ه استاهل مکه بود بودنِ رباء الفضل نظریه و روشعنهما( در مورد حرام ننظریۀ ابن عباس )رضی اهلل که 

ها ازین ند، اما برداشت آن]حرمت[ رباء الفضل شنیده باش دربارۀدر این شکی نیست که اهالی مکه این حدیث را » :گویداساس می

 126«حدیث مبتنی بر کراهیت داشتن آن بود نه بر حرام بودن.

کند. کرخی، کاسانی و ابن قدامه گفته اند که بار ذکر میبودنِ قرضۀ منفعت« مکروه» دربارۀهوری سپس آرای مجتهدین را سن

های بانکی سودآمیز را بنابر نیازمندی که در شرایط قرضه ورزیده تاسنهوری کوشش    127سازد نه حرام.منفعت قرضه را مکروه می

ها را بنابر اند قیاس کند، و چنین قرضهکه در گذشته جریان داشته« بارهای منفعتقرضه»با  شود،فعلی اقتصادی به آن دیده می

 موجه بداند. « ضرورت موجود»

ابرجا بماند، ولی به نظر سنهوری حرمت ربا در اسالم به سه دلیل ذیل ثابت گردیده بود که باید در همه حاالت این حرمت پ

 د: توان توجیه کررا میهای سودآمیز د نداشته باشند قرضهکه این سه دلیل وجودر آن مسائلی

 جلوگیری از انحصارگرایی مواد غذایی که برای امرار معاش مردم ضروری و الزمی اند؛ (1

 بکار نرود؛ و« مقصود نهایی»و « کاال»ها نوسان نداشته باشند و پول بحیث بازی در پول و ارز، تا قیمتجلوگیری از سفته (2

                                                            
 .2، فصل 3، عبدالرزاق سنهوری، جلد «فی الفقه االسالمی مصادر الحق» 120
کارآفرین یا دهد، و جانب دیگر )گذار )رب المال( سرمایۀ خود را بحیث سرمایۀ شرکت قرار میمضاربه )یا قِراض( نوعی از شراکت است که در آن سرمایه 121

دهد تا روی آن کار کند. درین یار شخصی مسلکی قرار میگذار پول خود را در اختگیرد. به عبارۀ دیگر، سرمایهمضارب( با کار و تخصص خود سهم می

 گذار است.گردد، ولی زیان و ضرر تنها بر دوش سرمایهرسند تقسیم میگونه شراکت، فایده و منفعت بین جانبین بر اساس سهمی که روی آن به توافق می

 .2، فصل 3، عبدالرزاق سنهوری، جلد «فی الفقه االسالمی مصادر الحق» 122
 (.1596، صحیح مسلم: 2179)صحیح بخاری: «  ال رِبَا إلَّا فی النَّسیئۀِ » 123
 امام سرخسی.« المبسوط: کتاب البیوع» 124
 .10تقی الدین سبکی، جلد « المجموع شرح المهذب تکملۀ» 125
 .2، فصل 3، عبدالرزاق سنهوری، جلد «فی الفقه االسالمی مصادر الحق» 126
 مورد در بخش قبلی نقل کردیم.سخنان کامل کاسانی را درین  127
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تواند بگونۀ مقدرای( نمیجنس، زیرا تفاوت کمی )عدالتی، نابرابری و سوء استفاده در مبادلۀ کاالهای همبیجلوگیری از  (3

 تفاوت کیفی )نابرابری در کیفیت کاالها( را جبران سازد.دقیقی سنجش گردد تا 

منجر به ربای  یبی، تا مباداهای بانکی باید سود ساده باشد نه سود ترکگوید که هرگونه سود در قرضههمچنان، سنهوری می

دولت وضع گردد تا از ظلم و نابرابری جلوگیری شود. سنهوری در قانون مدنی  از سویحداکثر سود باید  جاهلیت گردد، و نرخ

میالدی، قانون  1976درصد تعیین نموده بود. بعداً در سال  5درصد و در معامالت تجارتی  4مصر نرخ سود را در مسائل مدنی 

ها و دولت مستثنا قرار ها، بانک شرکتمدنی تصحیح گردید و ربا تنها برای معامالت شخصی ممنوع شد، ولی معامالت تجارتیِ

 128داده شدند.

 گذاری مضاربهانکی نوعی از سرمایهگذاری ب: سپرده 4.4.2
 Timeدار )( و حسابات مدتSavings accountانداز )های حسابات پسعموماً برای سپرده ،های تجارتی جهت جلب سرمایهبانک

depositدهنده قرض»را همانند رابطۀ « گذار و بانکسپرده»پردازند. بعضی از علمای معاصر رابطۀ می به نرخ ثابت ( فایده یا سودی

ندارد و  گذاری را ناروا دانسته اند. اما بر این مسئله هیچ اتفاق نظری وجودسپرده سودِبنابرآن قیاس کرده اند و « گیرندهو قرض

 ست.موضوع مورد اختالف علما

شود که احتیاج و کنند چون قرضه به کسی داده میگذاری در بانک را بحیث قرضه قبول نمیهبعضی علما ازین جهت سپرد

 گرامیکنند که پیامبر ها به حدیثی اشاره میروند. آنگذار خودش به طلبِ منفعت به بانک میکه سپردهضرورت داشته باشد، درحالی

شود و قرضه هژده برابر. من از شده بود: صدقه ده برابر اضافه میدر شب معراج بر دروازۀ جنت دیدم که نوشته »فرموده است: 

، اما ثروتی[ داشته باشدکه ]جبرئیل پرسیدم که چرا قرضه از صدقه بهتر است؟ او گفت: سائل ممکن است که صدقه بطلبد درحالی

 129«طلبد.گیرنده تنها از روی احتیاج قرضه میقرض

گذار با وکیل گیرنده بلکه مانند رابطۀ سرمایهدهنده با قرضا بانک را نه مانند رابطۀ قرضگذار باین دسته از علما رابطۀ سپرده

گیرند. گزیند( مدنظر میبانک را بحیث وکیل خود برمی   130«مُضاربه»هایش بگونۀ گذاری پولایهگذار برای سرمکه سپرده)طوری

میالدی  2002میالدی بود، فتوایی را در سال  2010مرگش در سال محمد سید طنطاوی که مفتی اعظم مصر و شیخ االزهر تا زمان 

 نویسد:صادر کرد که در آن سود یا فایدۀ حاصله بر سپردۀ بانکی را حالل دانست. طنطاوی در این فتوا می

در  دهند تا بحیث وکیل شانیار بانک قرار میکنند که پول خود را در اختها طوری معامله میکه با... بانکآنانی»
گردد، عمل ای که بر اساس سهمی از پیش تعیین شده بین شان تقسیم میهای مشروع، در مقابلِ فایدهگذاریسرمایه
ا ای رای در آن وجود ندارد. زیرا نص قرآن و سنت نبوی معاملهین شکل حالل است و شبههای به چنمعاملهکنند... 

 ند....نکاشند، منع نمیباشد و جانبین به این نوع معامله رضایت داده بپیش تعیین گردیده که در آن فایده یا بازده پیشا

                                                            
128 .Khalil and Thomas (2006)  
 (.6719طبرانی )« المعجم االوسط»( و 2431سنن ابن ماجه ) 129
کارآفرین یا دهد، و جانب دیگر )گذار )رب المال( سرمایۀ خود را بحیث سرمایۀ شرکت قرار میمضاربه )یا قِراض( نوعی از شراکت است که در آن سرمایه 130

دهد تا روی آن کار کند. درین گذار پول خود را در اختیار شخصی مسلکی قرار میگیرد. به عبارۀ دیگر، سرمایهمضارب( با کار و تخصص خود سهم می

 گذار است.یهضرر تنها بر دوش سرما گردد، ولی زیان ورسند تقسیم میگونه شراکت، فایده و منفعت بین جانبین بر اساس سهمی که روی آن به توافق می
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ها فایده یا بازده را برای مشتریان شان، پس از مطالعۀ دقیق بازارهای داخلی دار است که بانکدر این خصوص، معلوم
 کنند.... ین میقعه، تعیو بین المللی، شرایط عمومی اقتصادی، شرایط خاص هر معامله، نوعیت آن، و فایدۀ اوسط متو

توانند که فایده را پیش از این صورت[ چگونه می رها ]بعضاً[ ضرر کنند، ]دشاید گفته شود که ممکن است بانک

گذاری دیگر کنند، در چندین سرمایهگذاری زیان میها اگر در یک سرمایهپیش تعیین کنند؟ جواب اینست که بانک
 شود....گذاری[ زیان جبران میاوسط سرمایه کنند. بدین ترتیب ]درفایده می

ها یا دیگر موسسات گذاری با بانککه پول خود را تحت وکالت سرمایهخالصه، تعیین مقدماتی فایده برای کسانی
 131«ای در آن وجود ندارد.کنند حالل است و شبههگذاری میمالی سرمایه

و به سخن ابن قدامه استناد ورزیده، قیاس  سعودی عکس العمل نشان دادبستان شورای فقهای اسالمی در عردر پی این فتوا، 

که یک یا هردو درصورتی» نوشته است:« المغنی»مه در کتاب گذاری بانکی درست ندانستند. ابن قدارا برای سپرده مضاربهعقد 

 یادآور شده استوهبه الزحیلی نیز « دد.گرجانب ]در مضاربه[ مقدار مشخص پول را بحیث فایده تعیین کنند، عقد مضاربه باطل می

مجاز نیست چون به  را دارند گذاری که احتمال فایده یا ضررسرمایه هایقرارداد یک از که مشخص نمودن مقدار فایده در هیچ

 132انجامد.می« غرر»

مله با بانک به عقد دهد که حتی اگر عقد مضاربه فاسد هم گردد، معادر پاسخ به این اعتراض، طنطاوی بازهم توضیح می

گذاران کند مانند کارگزار اجیر برای سرمایهگذاری را به مقدار معین فایده قبول میبانک که سرمایه»گردد، طوریکه مبدل می« اجاره»

که باقی کنند. هرگونه فایدۀ اضافی قبول می و منفعت فایده بحیث دهدها هر مبلغ پولی را که بانک برای شان پس میآید و ایندرمی

  133«گردد. پس درین معامله هیچ جایی برای ربا وجود ندارد.بماند بحیث مزد یا اجرت بانک تلقی می

 در قرضه : رهن یا گرو 4.4.3
دهنده بتواند در واماست، چنانکه  قرضه در مقابلِ تضمینیک جنس بحیث  سپردنِعبارت از  یا گرو ، رهناز نقطه نظر فقه اسالمی

هن جنس رتفاوت رهن با کفالت اینست که در بگیرد.  گرو شده را از جنس ، ارزش کلی یا قسمیِ قرضوام عدم پرداختصورت 

در گرو شود. گیرنده میضامنِ قرضِ وام )کفیل( که در کفالت شخص دیگریگیرد، درحالیقرض قرار می تضمینِمتاع بحیث  یا

 ثابت گشته است.  ملسو هيلع هللا ىلص( و سنت پیامبر 283قرآن مجید )البقره: 

ی حاضر به قرض به شرط تنها دهندهوام مثالًعقدِ قرضه بحیث یکی از شرایط قید گردد ) حینِتواند میگرو فقها گفته اند که 

که میعاد قرض گیری صورت گیرد )مثالً زمانیتواند پس از قرض(، یا میذاشته شودبه گرو گ نزدش از همان ابتدامالی د که شودادن 

 گذارد تا میعاد بازپرداخت را تمدید کند(.بدهنده در اختیار وام تضمینرا بحیث  مالیبسر رسد یا نزدیک سررسید گردد، بدهکار 

 134قرار ذیل اند:از گرو شرایط رهن یا 

                                                            
 ، مکتبۀ االمام االکبر، االزهر.1422رمضان  27فتوای مورخ  131
 ، وهبه الزحیلی.«الفقه االسالمیه و ادلته» 132
133 .)3Gamal (200-El  

 وهبه الزحیلی، کتاب الرهن.« الفقه اإلسالمی و أدلته» 134
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  یِع نسیه یا در ب ،عقدِ قرضهدر  مثالً ،تثبیت گرددبر ذمۀ یک طرف قرارداد بدهی  که درست است در قراردادیگرو

 .شودگیرنده ثابت یا در حالتی که تاوان بر وام پرداخت یا تأجیل(،با پس اری)خرید

 باشد، و بتوان از آن ارزشِ قرض را حصول کرد. باید کاالی بهادارگروی  مال  

  شخصِ  جارۀا درمال پس به گرو دادنِ  شته باشد.گیرنده قرار دادر تملک وام باشد و تعویضغیرقابل جنسِ باید کهگروی

 باشند.سوم، یا دَین بر شخص سوم، یا سهم در شرکتی درست نمی

 از نگاه مذهب حنفی،  .رار دهدق )گروگیرنده( دهندهواماختیار  باید در را جنس (گرودهنده) گیرندهوام، بستناز قرارداد  بعد

 گروگیرندهسیِ تنها دستر گرودهندهپس اینکه کند، را بر جنس گروی پیدا می «(حق حبس)» حق تصرف کامل گروگیرنده

از  همچنان، .یدو در تصرف وی درآ انتقال داده شود ویبه و باید گروی رسماً  ،کافی نیستفراهم سازد گروی  مالبه را 

که قرضش نگهدارد تا آن نزد خویش به هر مدتی که باشد را گروی حق این را دارد که گروگیرندهنگاه مذهب حنفی، 

 .را ندهد اشگروی مالاستفادۀ  ایبازخواست  اجازۀ داریا قرض گرودهندهتواند که به میبازپرداخته شود، و در این مدت 

 محفوظ است. گرودهندهیا  گیرندهگروی برای وام لی در مذهب شافعی، حق استفاده ازو

معمول  ی اسالمیو بعضی از کشورها که امروز در افغانستان باشدمی د اختالف است نوعی از معاملۀ گرویکه مور آنچه

، زمین ، شخصی خانه،ت. در این نوع گرومیان مردم متداول بوده اسباشد، و در گذشته نیز در خراسان، ماوراءالنهر، مصر و شام می

تا  گروگیرندهدهد، و قرار می )گروگیرنده( دهندهر وامکند بحیث گرو در اختیاخود را در مقابل قرضی که دریافت می باغ یا دکان

)یا بیع جائز،  «وفاءبیع » نفی، به این نوع گروحمنابع فقه  کند. دربرداری میوی استفاده و بهرهزمان بازپرداخت قرضش از مُلکیت 

ها بعضی چونگروی است،  مالبرداری از بهره داشتنِ مورد اختالف مذاهب قرار دارد موضوع جواز چهآنگویند. می یا بیع امانت(

 .و منفعت گرفتن در قرض است« ربا»معنای  برداری بهچنین بهره که گفته اند

، ولی دهدمی گروگیرندهبه برای مدت معین  گروی مالبر  را« صرفحق ت»تنها  گرو دفقهای شافعی گفته اندر این مورد، 

حق »بر جنس گروی  یا گروگیرنده دهندهفقهای مالکی به این باور اند که تصرف وام گروی را ندارد. از« حق انتفاع» گروگیرنده

  135گروی باید از مقدار بازپرداخت قرضه کسر گردد. گیری یا منفعت ازولی ارزش بهره دهد،را نیز به او انتقال می« انتفاع

 و اکثریتِ علمای حنفی حاکموجود دارد. اما نظر  نظر اختالف در معاملۀ گروی« حق انتفاع»رابطه به در در مذهب حنفی 

امام سرخسی در    136.برداری کندگروی استفاده و بهرهمالِ از  گرودهندهتواند به اجازۀ می گروگیرندهدهنده یا واماینست که 

 نویسد:می« المبسوط»

از قرضی که  ملسو هيلع هللا ىلصیامبر ندارد. زیرا پ گرودهندهاجازۀ  از مال گروی را بدون برداریو بهره گروگیرنده حق انتفاع»

برداری ]از مال[ زمانی ممکن است که مالکیِت منفعت را به دنبال داشته باشد منع کرده است.... در واقع، حقِ بهره

. در دست اوست برداریت، پس حق بهرهاس گرودهنده[ اصلِ مال مُلکیتِ ل در دست باشد، و ]در معاملۀ گرواصلِ ما

 ... حقی در آن ندارد. بپذیرد گرودهنده آنکه و هیچ کسی بدونِ

                                                            
 وهبه الزحیلی، کتاب الرهن.« الفقه اإلسالمی و أدلته» 135
 وهبه الزحیلی.« الفقه اإلسالمی و أدلته» برهان الدین مرغینانی، و « الهدایه»سرخسی، امام « المبسوط» 136
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منفعت  خویش تواند بدون اجازۀ گروگیرنده از مال گروینمی گرودهندهها[، و به عین ترتیب، در نزد ما ]حنفی
برداری ، پس هرگونه منفعتگرددمی عقدِ گروما تداومِ تصرفِ گروگیرنده ]در گروی[ باعث بردارد.... زیرا در نزد 

 137«گردد.بدون اجازۀ گروگیرندۀ[ باعث فوتِ این عقد می گرودهندهگروی ]از طرفِ  از

اجازۀ جائز نیست که گروگیرنده بدون »: نوشته است« الهدایه فی شرح بدایۀ المبتدئ»مرغینانی در  الدینبرهانهمچنان 

را گروگیرنده تنها حق اش[ از آن استفاده کند، یا در آن بود و باش کند. زیاز مال گروی بهره گیرد، و نشاید که ]بدون اجازه مالکش

مال گروی را بفروشد یا به اجاره دهد یا به ]قرضِ[  گرودهندهگروی[ را دارد نه حق انتفاع را. و نشاید که بدون امر تصرف ]بر 

 139«دهد.   138عاریت
دلیلی که آن را    140و مشکلی ندارد. درست استوفا بیع  ، بخش بزرگی از فقها و مجتهدین حنفی گفته اند کهرتیببدین ت

که توان آن را معاملۀ خرید و فروش نیز بپنداریم: طورینامند اینست که بجای اینکه آن را معاملۀ قرض و گرو بشماریم، میبیع وفا می

سپارد که ، و فروشنده نیز تعهد میفروشدهرگاه که فروشنده پولش را پس بیاورد مال را به فروشنده پس می سپاردخریدار تعهد می

« مَبیع»را نداشته، و بحیث  گردد حیثیت گرویانی که مبادله میخانه، زمین، باغ یا دک . در اینصورت،مال را دوباره باز خواهد خرید

یعنی، بیع نسیه )یا مؤجل( و  –در مذهب مالکی، بیع وفا را متشکل از دو عقد شود. در نظر گرفته می (خرید و فروش )کاالی

 142تعریف کرده اند، و بر این اساس آن را مجاز دانسته اند. –  141اجاره

داخل کردنِ شرط در عقدِ بیع، معامله گویند و میگرفته اند  خرده –تحت عقد بیع وفا  –ها بر این نوع خرید و فروش بعضی

( 1: )مشروط ساختنِ خرید و فروش دو حالت دارد که دهدیم وضیحت «یفصول العماد»در  ینانیابوالفتح مرغسازد. اما را فاسد می

بگذارند،  به تعهد )یعنی، تعهد به بازخریدن مال از جانب فروشنده، یا پس فروختنِ آن از جانب خریدار( کردن وفا برایاگر شرط را 

 سریُو امام ابوال یسرخس مامدرست است. ا عیب نی، ا«به من باز ده عیب اورم،یبر تو ]پس[ ب میچون س»: دیبگو داریمثالً فروشنده به خر

: دیبگو داریاگر شرط را به فسخ کردن بگذارند، مثالً فروشنده به خر ی( ول2ائز دانسته اند. )را ج عیشرط گذاشتن در ب نگونهیا یبزدو

 143فاسد است. عیب نیا ،«میرا[ فسخ کن عی[ برسد، ]بپسکه چون بها ]به تو  میشرط کرد»

ولی امام سرخسی . باشدمی، و بیع تحت اکراه فاسد شامل است ()یعنی، زور و جبر «اکراه»گفته اند در بیعِ وفا  یدیگر تعداد

اگر تا ]مالی را[ بفروشد، بیع فاسد است. ولی آنگاه که ]زور و تهدید رفع گشت[  شته شوداگر کسی به زور و اکراه وادا» گوید:می

                                                            
 (.106، صفحه 21امام سرخسی، کتاب رهن )جلد « المبسوط» 137
شیر آن استفاده کنند. برداری کند، مانند عاریت دادن گاو و گوسپند تا از ست تا وی بتواند از آن بهرهعاریت عبارت از قرض دادنِ مال به شخصی دیگری 138

مانی که خواسته باشد جنس را پس تواند هر زباشد و میدهنده مییابد، ولی مالکیتِ جنس نزد عاریتدر عقد عاریت، حق انتفاع به شخص مقابل انتقال می

 گویند.« قرض»طلب کند. عاریت دادنِ پول را 
 (.415 ، صفحه4برهان الدین مرغنینانی، کتاب رهن )جلد « الهدایه» 139
 .«فتاوای عالمگیری»ابن عابدین، و « رد المختار»برهان الدین مرغینانی، « الهدایه»عالءالدین کاسانی، « بدائع الصنائع» 140
کند، سپس خانه را با تأجیل و فروشد و پول را نقداً و آنی دریافت میمعامله طوری است که مالکِ خانه )گرودهنده( خانه را به خریدار )گروگیرنده( می 141

گردد، و هر منفعتی که رنده میگیکه گروگیرنده حاال اجارهگذارد، طوریخرد. در عین زمان، خانه را نزد او به اجاره میپرداخت( از او باز پس میمُهلت )پس

پرداخت را بپردازد، گردد. در نهایت، هر زمانی که مالک خانه دَین یا پولِ پسآورد بحیث اُجرت یا مزد او حساب میاز بود و باش در خانه بدست می

 گردد. کند و خانه به او باز میقرارداد اجاره را فسخ می
 الزحیلی، کتاب الرهن.وهبه « الفقه اإلسالمی و أدلته» 142
 ابوالفتح مرغینانی )فصل نزدهم(.« فصول العمادی» 143
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نیز پابند به همین رأی امام سرخسی بوده، و  برهان الدین مرغینانی   144«.گرددانجام داده را ]بازهم[ درست بداند، بیع جائز میبیع 

 :باشدای که میان مردم معمول است جائز و درست میگونهبهبیعِ وفا  گویدمی

مال خویش را در حالت اکراه بفروشد و آن را به خریدار تسلیم  یها[ هرگاه شخصباید دانست که نزد ما ]حنفی »

بیع اجازه  به بازهم اکراه تهدید و رفع گشتنِپس از اگر  اردد.... زیرگ[ ثابت میبازهم کند، مالکیت ]برای خریدار
رود و بیع جائز از بین می –که عبارت از اکراه و عدم رضا است  –، علتِ فسادِ بیع بدهد ]و آن را نهایی بخواند[

مکره )بیِع را که مردم به آن عادت کرده اند بیع فاسد نامیده اند، و آن را همانند بیعِ بیع وفاء ها و بعضیگردد.... می

بیع وفا را     145. و علمای سمرقند..ها آن را عقدِ رهن یا گرو خوانده اندبه اکراه انجام شده( پنداشته اند... و بعضی

   146«مردم بنابر نیازمندی که دارند به آن عادت کرده اند. بوده وبعضی جوانبش مفید  زیرا بیع جائز دانسته اند

 آن بوده قرار دادنِ« حیلۀ شرعی»ها به دلیلِ تن معاملۀ گروی خواندنِ اینگونه« بیع وفاء»که  گویدمی الدین ابوحفص نسفینجم

ازۀ گروگیرنده از مال گروی به اج برداریِو در عقدِ گرو بهره ش معاملۀ گروی است.در ماهیت بیع وفا ، وگرنهتا مردم دچار ربا نگردند

شرط صریحاً  خریدار و فروشنده از بیع وفا در لفظِ، هم بپنداریم حتی اگر آن را بیع گوید کهباشد. او میگرودهنده کامالً جائز می

 نویسد:. او مینوع بیع فاسد نیست، و علمای ماوراءالنهر در آن عصر و زمان اجماع نظر داشتند که این برندنام نمی

و آن را بیع  قرار داده انداز[ ربا  نمودن ای برای ]گریزکه اهلِ زمانۀ ما با آن آشنایی دارند و آن را حیله ی از بیعنوع»
همچون مال گروی  است. ]درین نوع معامله[ مال خریده شده در دست خریدار در واقع رهن و گرونامند، وفا می

از گروی بدون  برداریرهدر انتفاع و به او یابد وبه او انتقال نمی گرویمالکیتِ ، چنانکه گروگیرنده استدر دست 
از اصلِ مال استهالک  بدست آید و آنچهگروی مال  ۀثمرآنچه که از  دارِعهده ]گروگیرنده[. ندارد حقی اجازۀ مالکش

 دَین گروی را به او باز پس دهد. و بر خریدار است که پس از ادا گشتنِ... .باشدگردد می
نیست. زیرا هرچند عقدکنندگان ]درین  ها[ فرقی میان اینگونه بیع و رهندر حکمی از احکام فقهی، نزد ما ]حنفی

   147تصرفاتدَین است.... و در  وثیقه گذاشتن در مقابلِ و گرو کردنباز هم منظور شان برند، بیع نام میاز معامله[ 
مثال . چنانکه یاران ما ]در مذهب حنفی[ لفظ و مبنای آننه  [ استای ]معاملهنمعد و مقص اعتبار داردآنچه  هاو حیله

   148حواله حقیقت[در ]شخصِ ضمانت شونده[ برائت بخشند  اند: کفالت کردن به شرط اینکه او را ]از مطالبۀ دَینِ داده
]در دهنده ، و حواله دادن به شرطِ برائت نبخشیدنِ خودِ حوالهگیرد[است ]و شکل و حکمِ حواله را به خود می

 حقیقت[ در]ر حضور شاهدان دبه مبلغ تعیین شده نِ آزاده به نفسِ خودش  زو تحفه دادنِ، استکفالت  حقیقت[

                                                            
 (.111، صفحه 24امام سرخسی، کتاب اکراه )جلد « المبسوط» 144
 وفا اجماع نظر داشتند. عیودنِ ببسمرقند، بخارا و بلخ بر جائز  نیکه مجتهد دندهیم حیتوضنیز « رد المختار»در  یدمشق نیابن عابد و «فتاوای عالمگیری» 145

 (.732-272، صفحات 3امام مرغینانی، کتاب اکراه )جلد « الهدایه» 146
 است.« حیله»تصرف اصطالح دیگری برای  147
 حواله به معنای انتقال دادن و محول کردنِ دَین به دوشِ شخصِ دیگر است.  148
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، و م استلَسَ قرارداد]در حقیقت[ اگر شرط زمانی در آن گنجانیده شود    149قرارداد استصناع ، وکردن استنکاح 
 ...زیاد است. ها[]تصرفات و حیلهنظایر اینگونه 

بر این و علمای ما در این عصر و زمان بر صحت و درستی بیع وفاء اتفاق کرده اند، چنانکه بعضی از علمای سلف 

شود لفظ خرید و فروش است بدون اینکه از لفظی که ]در بیع وفاء[ بکار برده می نظریه بودند. زیرا به باور آنها
 ، چنانکه اگر مردی با زنیشود نه به مقصد ]عقدکننگان[نام ببرند، و ]در اینجا[ اعتبار به لفظ داده می ]صریحاً[ رطش

 150«.باشددرست می عقد نکاح با وی او را طالق دهد باشد که پس از نزدیکیاین نیت نکاح کند و ]در دلش[ 

، ثابت گشته است. در میان مذاهب اهل سنت ملسو هيلع هللا ىلصخالصۀ سخن اینست که رهن یا گروی در قرآن مجید و سنت پیامبر 

برداری کننده از مال گروی بهرهدهند تا به اجازۀ گروگیرنده اجازه می، چنانکه به گروذاشته اندگ تر را برای گروها شرائط سهلنفیح

 . شمرندجائز میبیعِ وفا را بر این اساس و  کند،

. در بانکداری معمولی باشدمی متفاوت کمی که امروز در غرب معمول است رهن یا گرو اسالمی با نوعی از گرو اما مفادِ

ای به شخص بانک قرضهت که کنند، و آن طوریس( استفاده میMortgage loan) تمویل خریداری خانه از قرضۀ گرودار جهت

« حبس حقِ»دهد و به بانک قرار می بحیث تضمین پس کندخریداری می ای را کهخانه شخص بدلِ آندهد و در گیرنده میوام

(Liens بر خانه را )که شخص از پرداخت اقساط قرضۀ خود کوتاه آید، بانک حق فروش خانه را پیدا بخشد، یعنی درصورتیمی

به  ،با سود تعیین شده د که شخص مقدار پولی را ساالنه،باشنمی سال( 30تا  20های درازمدت )قرض معموالً هااینگونه وام کند.می

گیرنده )خریدار(، بانک و فروشندۀ خانه عمل معموالً در این معامله، یک مؤسسۀ مالی سوم بحیث میانجی میان وام پردازد.بانک می

 کند. می

دوری جسته عقدِ قرض مالً از رهنی وجود دارد، کاهای ی که در اینگونه قرضهجهت گریز از سود معاصر های اسالمیبانک

خرد، و سپس انه را میخمستقیماً را ارائه کرده اند. در مرابحه، بانک « اجاره»و « مرابحهبیع »اند، و بجای آن محصوالت مالی چون 

تضمینِ دین ولی بازهم جهت فروشد. اقساط چندساله )طی عقِد بیعِ نسیه( به خریدار می به به قیمت بلندترفایده با ربح و آن را 

بانک دَین  عدم پرداختِ دهد تا در صورتو خریدار حق حبس را به بانک میگیرد قرار میخانه بحیث تضمین  ،مانده()اقساط باقی

به مدت معین  برایبه شخص )عالقمندِ خریداری خانه( ه را خاندر عقدِ اجاره، بانک پس از خریداری  خانه را به فروش رساند.

هزینۀ خانه و مقداری از ربح )فایده(  گردد که تا ختم مدت اجارهمقدار اجرت ماهانه یا ساالنه طوری محاسبه میو دهد، اجاره می

  فروشد.در ختم اجاره، بانک خانه را به شخص رسماً می .برآورده شود

د این ورزدوری می «رهن»با کنند و از عقدِ قرض مرابحه و اجاره استفاده می المی درین موارد از عقدِداری اسکه بانکدلیلی

و اجاره ای که در بیع مرابحه آخراالمر، ربح و فایدهای در عقدِ قرض مدنظر گیرد. تواند ربح و فایدهاست که بانک در آنصورت نمی

                                                            
دهد تا آن را تولید کند، مثالً شخصی ده جنسی را با مشخصات معلوم فرمایش میقراردادی است که در آن خریدار به تولیدکننده یا فروشن« استصناع» 149

پرداخت( است، چون در هردو قرارداد دهد. قرارداد استصناع خیلی مشابه به قرارداد سَلَم )بیع با پیشای را با مشخصات خاص به نجار فرمایش میدروازه

گردد، ها در نظر امام ابوحنیفه اینست که در قرارداد سلم مدت زمانی مشخص و تعیین میاما تفاوت آنجنس یا کاال در وقتِ عقدِ قرارداد وجود ندارد. 

قرارداد سلم تغییر  که در قرارداد استصناع اینچنین نیست. پس هرگاه که در قرارداد استصناع شرط زمانی داخل گردد، قرارداد فاسد گردیده و بهدرحالی

 وهبه الزحیلی(« و ادلته الفقه االسالمی)»یابد. می
 ابوالفتح مرغینانی )فصل نزدهم(.« فصول العمادی» 150
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تر از مقدار سود در مقدار این ربح بیش، و بعضاً گرددبه خریدار خانه تمام می« ربا»شود عیناً همانند از جانب بانک گرفته می

های بانک ،دارند دهی مالیدر ایاالت متحدۀ امریکا که توجه بیشتر به شفافیت و صداقت در گزارش. گرددتمام میمعمولی  بانکداری

 باشدیکسان می« ربا»آورند و از نگاه اقتصادی با مفادِ بدست می و پولی معامالت مالی ازاسالمی مجبور اند که فایده و منفعتی را که 

 152در گزارشات مالی خود گزارش دهند.   151(Interest income« )درآمدهای سودآمیز»بحیث 

 یکار و بار خصوص:  4.5
 (خصوصی هایکاروبار) هابنگاه، دولت، و ها(خانوار )خانواده دربرگیرندۀ یک کشور کارکنان اقتصادیدر علم اقتصاد معاصر، 

دهی تولید کاال و وۀ سازمانعبارت از شی –گردد یاد می Businessیا  Firmکه به انگلیسی به نام  –کار و بار بنگاه یا . باشدمی

 :باشدمیخدمات است و عموماً دارای مشخصات زیر 

  ( کمپیوتر...ابزار کار، ، آالتساماندستگاه تولیدی، چون  یا کاالی سرمایوی ،برخوردار از سرمایه )پولکه فرد یا افرادی

 .پردازندکارآفرینی و فعالیت اقتصادی میاند به 

  نندکاستخدام برای کار تعدادی از افراد را در بدلِ مزد و معاش ممکن است که این فرد یا افراد. 

 یا کننداستفاده میاال و خدمات کدر راستای تولید  کارگرانهای مسلکی و حرفوی مهارتنیروی انسانی و از ها آن .

 پردازد.ات میخود به تولید کاال و خدمفردی باشد و کارگر استخدام نکرده باشد، صاحبِ بنگاه که بنگاه تکدرصورتی

  باشند.بنگاه می لکیتِ صاحب یا صاحبانِماکاالها و خدمات تولیدشده 

  تر از هزینۀ تولید تولیدشده را در بازار جهت کمایی فایده و منفعت به قیمت باالصاحبان بنگاه کاالها و خدمات صاحب یا

 فروشند.شان می

پرداخت، « بازار»بیرون آمد و به مبادلۀ کاال در    153«اقتصاد خودکفایی خانوادگی»که بشریت از ها یا کاروبارها از زمانیبنگاه

، بلکه افرادی که به فعالیت بپردازند« شخصیت حقوقی»ها ضرور نیستند که بحیث بنگاهاز نقطه نظر علم اقتصاد، وجود داشته اند. 

بیشتر از شوند. همچنان، ضرور نیست که بنگاه نامیده می هایا کاروبار هاپردازند نیز بنگاهفردی به تولید کاال و خدمات میبگونۀ تک

 باشد. نیز « مالکیت یگانه»دارای  تواندمی ، بلکه بنگاهداشته باشد« شراکت»در قالب  را یک مالک

پردازند، و هدف شان کمایی فایده خالصه، هر آن فرد یا افرادی که از کار و سرمایه استفاده کرده، به تولید کاال و خدمات می

 ادی زیر الزمی اند:های اقتصشود. برای موجودیت بنگاه یا کاروبار، حقوق یا آزادیو منفعت است، بنگاه یا کاروبار نامیده می

  اشتغال »دی آزاو  برای بنگاه «استخدام )کارگماری(»، آزادی در تولید کاال یا خدمات «کار»عامل برای استفاده از

 ؛ باشندمی یافراد الزم برای «)کارگزاری(

                                                            
( 2آید، و )( درآمدهای سودآمیز، که از بابت منفعت در معامالت مالی )همچون قرضه( بدست می1گردد: )بندی میها عموماً به دو دسته تقسیمدرآمد بانک 151

فیس تأمین حسابات  داشت پول از حساب،فیسِ انتقاالت پولی، فیس برآید، مانند درآمدهای عملیاتی، که از بابتِ منفعت در عرضۀ خدمات مالی بدست می

 انداز، وغیره.جاری و پس
152 .Gamal (2006)-El  

 کرد.خودکفایی خانوادگی طوری بود که هر خانواده غذا و کاالهای مورد نیاز خود را خودش تولید می 153
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 م است؛الز «مالکیت خصوصی»حقِ « سرمایه»رای استفاده از ب 

  مهم است؛ «بازار»برای فروش کاال و خدمات موجودیت 

 به  ضروری است، در غیر آن هیچ فردی« گیریجویی و منفعتحق فایده»ها و کاروبارها، وجود آمدنِ بنگاهبرای به

 های اقتصادی و تولیدی نخواهد پرداخت؛ وفعالیت

 مهم اند. «کتاشر»کارگماری مشترک سرمایه، موجودیت قوانین برای به 

 4.1ی در بخش مالکیت خصوصه در باال ذکر گردید فراهم ساخته است. موضوع هایی کدین اسالم تمامی حقوق و آزادی

 این مقاله 6.1 بحث گردید. موضوع نظام بازار در بخش 4.3جویی و منفعت گیری در بخش به بحث گرفته شده، و موضوع فایده

 و حقوق شراکت در اسالم است. رپردازیم موضوع آزادی کاه آن میدر این بخش ب آنچه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 : آزادی کار 4.5.1
 رابطۀها را برای کار مشروع مهیا ساخته است، بلکه کار کردن از جملۀ حقوق اساسی بشر است. اسالم نه تنها که تمامی آزادی

این رابطه  ه اسالمیفق. حق هیچ طرفی پایمال نگرددتا  م( را نیز تعیین و مشخص نمودهکارفرما )استخدام کننده( و کارگزار )مستخد

 تعریف می کند. « اجاره»را در قالب قرارداد 

یک طرف  اجارۀ کار، خدمتی را که در ،شود. طور مثالدر آن منفعت در مقابل مزد خریداری میاجاره عقدی است که 

( در مقابل مزد و اجرت یا کارفرما گیرندهدیگر )اجاره آورد، از سویا که به بار میدهد و منفعتی ر( انجام مییا کارگزار قرارداد )اجیر

شود( نیروی کار و مهارت حرفوی و می گرفتهاجاره )یعنی آنچه به اجاره  در واقع، در قرارداد کار، موضوعِشود. خریداری می

کار عین برای مدت مکارفرما  برای یکیعنی کارمندی که « اجیر خاص»در این راستا، فقها میان مسلکی شخص کارگزار است. 

کند تفکیک قائل گشته کار می کارهای مشخصی قراردادیِ مستقلی که به کارفرمایان متعدد بر اساس یعن« اجیر مشترک»کند، و می

 اند.

 است: شدهشرایط زیر بر قرارداد اجاره وضع  ،اسالمدر 

 در بین باشد. یگونه جبر و اکراههیچکه نباید توافق و رضایت جانبین:  (1

دیگری را ]برای کار[ اجیر اگر کسی »فرموده است:  ملسو هيلع هللا ىلصتعیین گردد. در این مورد، پیامبر اُجرت یا مزد باید در قرارداد  (2

 154«، باید که او را بر مزدش آگاه سازد.گیرد

برای تولید یک  دادی که کارگرطور مثال، در قرار   155باشد. قبِ بعدیِ منفعت در قرارداد اجارهمشروط بر عوا نبایدمزد  (3

باشد، یا مشروط بر فایده و ضرر جنس به بازار آن فروش مقدار مشروط بر  تواندنمی ش، مزدشوداجیر گرفته می جنس

                                                            
 (.6/  120سنن کبری بیهقی ) 154
 امام غزالی.« احیاء علوم الدین: کتاب آداب کسب و معاش» 155
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دار کار کند، در آنصورت سهم یا درآمد با سرمایه مضاربهکه کارگزار تحت قرارداد )ولی درصورتی   156.کارفرما باشد

 ت.(کارگزار وابسته به فایدۀ شرکت اس

این معیار بر اساس آیت قرآن مجید که مزد باید متناسب به هزینۀ زندگی و متناسب به تالش و زحمت کارگزار باشد.  (4

 «هیاالحکام السلطالن»ی در ابوالحسن ماورداستوار است.  [279]البقره: « دو نه بر شما ستم کرده شو دینه ستم کن»فرموده 

 خدا پیامبرهرگاه غنیمتی را نزد »در روایات آمده است که « میزان حقوق باید با نیازهای مردم متناسب باشد.»نویسد که می

ازدواج ننموده بود  به هر کس که دارای همسر بود دو سهم، و هرکس که :کردآوردند، همان روز آن را تقسیم میمی ملسو هيلع هللا ىلص

همچنان، مزد باید متناسب تالش و زحمت کارگزار نیز باشد، چنانکه علی بن ابی طالب    157«نمود.پرداخت مییک سهم 

کار را در یک منزلت قرار مده، زیرا چنین کاری نیکوکار و کم»)کرم اهلل وجهه( خطاب به والی خویش در مصر فرمود: 

 158«.شودیباعث عادت و خو گرفتنِ کارگریز در کارگریزی مباعث دلسردی اهل کار و تالش، و 

کارفرماست تا پس ، و بر شودجرت می، مالکِ مزد و اُقرارداد کاراجیر به سببِ  .پس از انجام کار پرداخته شود باید مزد (5

مزد اجیر را پیش از »در حدیث آمده است که  به او تسلیم کند و در آن تعلل نورزد. درنگبیاز انجام یافتنِ کار مزد را 

من در روز »چنان در حدیث قدسی آمده است که خداوند متعال فرمود: هم   159«آنکه عرق او خشک گردد بپردازید.

که انسان آزادی را که عطا و بخشش کند و سپس غدر و خیانت ورزد؛ و کسیقیامت با سه نفر دشمن خواهم بود: مردی

که دیگری را برای کار اجیر گیرد و از او کار کافی بکشد اما دستمزدش را به و پول او را بخورد؛ و کسی به بردگی گیرد

 160«او ندهد.

ی و مسلک یارت حرفومه وکار  یروین همان موضوعِ اجاره ر قرارداد کار،دباشد:  پذیرو امکان معلوم ایدموضوع اجاره ب (6

اری که از ظرفیت و کپس مهارتی که کارگر از آن برخوردار نباشد، یا  .شودمیبه اجاره داده/گرفته که  کارگر اجیر است

  .قرار گیردعقدِ اجاره  موردِتوانایی او بیرون باشد نباید 

پس در قرارداد کار، وظایف و  .گرددتعیین  راردادقدر  آورد، بایدبدست میگیرنده از موضوعِ اجاره که اجاره منفعتی (7

باید مشروع باشد،  نان، منفعت. همچمشخص گردندباید  گیرنده()و منفعتی است به اجاره انجام دهدکارگر هایی که کار

گویی و فریب محصوالت غتا با درو استخدام کرد و جعلی کیفیتخصی را برای بازاریابی محصوالت کمتوان شنمی مثالً

 در بازار ترویج کند.را 

                                                            
مشوقه یا مزد »دیگری  ( که ثابت و معین است، وBaseline salary« )مزد اساسی یا حد اقل»یا معاش متشکل از دو بخش باشد: یکی مزد که درصورتی 156

-Performanceا کارایی )که وابسته به مقدار فروشات است، چنانکه در کشورهای غربی کماکان مروج است و تحت قراردادهای مبتنی بر عملکرد ی «متغیر

based contractsرد.شوند، مشکلی از نقطه نظر فقه اسالمی وجود ندا( عرضه می 
 (.24004( و سنن احمد )2953سنن ابوداود ) 157
 (.4/ 93نهج البالغه ) 158
 (.11988( و سنن بیهقی )2443سنن ابن ماجه ) 159
 (.2442( و سنن ابن ماجه )2227صحبح بخاری ) 160
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در غیرِ آن قرارداد  باید معین گردد، )کارمند معمولی( برای اجیر خاص کاری(و شرایط زمانیِ کار )اوقات  قرارداد مدت (8

زیرا مدت از روی کار مشخصی که  مهم نیست )کارگر قراردادی( ولی تعیین کردنِ مدت برای اجیر مشترک فاسد است.

 161.گرددبه او سپرده شده است معلوم می

 : شراکت 4.5.2
ها در زمان جاهلیت راکتشاین پرداختند. در همان آوان نخست اسالم، مردم تحت انواع مختلف شراکت به تجارت و کار و بار می

 م یافتند.در بین مردم دواها با کمی تغییرات این شراکت پس از آمدن اسالم اکثریتو مروج بودند، 

 شراکت در اسالم الف. انواع

انس کنند مشابه و متجگذاری میکه شرکا سرمایه نچهدر دستۀ اول، آ .تواندشده میبندی دو دستۀ بزرگ تقسیم بهر اسالم شراکت د

کا با کار کردن سهم شر «شراکت کاری»، یا در گذارندسرمایه را به شراکت میهمۀ شرکا  «شراکت سرمایوی»طور مثال، در است. 

آنچه گیرد، یعنی نوعیت سازد و طرفِ دیگر با کار کردن سهم میرمایه فراهم میطرف س که در دستۀ دوم، یکگیرند. در حالیمی

 نامتجانس است.  گذارندکه به شراکت می

 Simple« )های سادهشراکت»اند به معیار امروزی به نام  شدهکه در آثار فقهی گذشته تسجیل و تعریف هاییانواع شراکت

partnershipsاند،  در کشورهای اسالمی نیز مروج ند وا هظهور نمود های معاصری که در غربشراکتشوند، زیرا ( شناخته می

(، Joint stock(، و شرکت سهامی تضامنی )Joint liability(، شرکت تضامنی )Limited liabilityشرکت محدود المسئولیت )مانند 

های های سنتی )انواع شراکتشراکت قواعدس مشخصات و ها را بر اساباشند. فقهای معاصر این نوع شراکتتر مینسبتاً پیچیده

 کنند.ای که در متون فقهی آمده اند( بررسی میساده

های متجانس است. اما درین مقاله، معامالتی چون برند منظورشان تنها شراکتنام می« شراکت»که از در آثار فقهی، زمانی

های شراکت متجانس و نامتجانس از نام گنجانیده ایم. –های نامتجانس راکتبندی شتحتِ طبقه –مضاربه را نیز در مفهوم شراکت 

 .چنین کاربردی را ندارندهای این مقاله است که در منابع دیگر نوآوری

 دهیم:انواع معمول شراکت در اسالم را ذیالً بگونۀ اجمالی توضیح می

 (Homogenous Partnerships) متجانس هایشراکت (1

 (Capital Partnershipsسرمایوی ) هایشراکت (1.1

 کت عناناشر (1.1.1

به شراکت  های خویش را به مقادیر معین )متفاوت یا برابر(در این نوع شراکت، شرکا سرمایه

متفاوت باشد، و بر این اساس  تواندباشند. سهم شرکا میک میشریباهم گذارند، و در فایده و ضرر می

 که تواندمی «فایده»تواند. در این نوع شراکت، وت بوده میشرکت نیز متفامدیریت حق شرکا در امور 

                                                            
 امام مرغینانی.« الهدایه: کتاب االجارات» 161
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میان شرکا تقسیم گردد، ولی شرط اساسی این است  معیار قبول شده و موافقت شدههرگونه بر اساس 

 سهم شرکا تقسیم گردد.بر اساس  «ضرر»که 

 )شرکۀ المفاوضۀ( واگذاریکت اشر (1.1.2

سرمایۀ مالی  شرکاکه طوری ،همدیگر( استوار است)واگذاری به « مفاوضه»این نوع شراکت بر مفهوم 

شرکا در این نوع شراکت، کنند. استفادۀ آن را به یکدیگر واگذار می حقِ ،سپردهخویش را به شراکت 

توزیع  ، و به همین ترتیبخواهند داشتو امور مدیریت شرکت  سرمایهسهم و حقوق مساوی در 

  162گیرد.شان صورت میفایده و منفعت نیز یکسان و مساوی میان 

 (Credit Partnershipاعتباری یا شرکۀ الوجوه )شراکت  (1.2

( أجیل در پرداختتبا دَین، یا جنس یا اجناسی را به اعتبار )در این نوع شراکت، دو یا بیشتر از دو فرد مشترکاً 

فروشند. فایده و ضرر حاصله میان شرکا بر اساس سهم کنند، و سپس این اجناس را در بازار میخریداری می

که در گردد. این نوع شراکت تنها نزد احناف و حنابله مجاز است، درحالیشان در خریداری اجناس تقسیم می

 مذاهب شافعی و مالکی باطل اند. 

 (Labor Partnershipشراکت کاری ) (1.3

پروژۀ در  فردر از دو ، دو یا بیشت(گرددنیز یاد می« شرکۀ الصنایع»که به نام  – )شرکۀ األعمال در شراکت کاری

ر آباد کردن خانه، و درآمد حاصله را میان خود بر اساس معیاری که د گیرند، طور مثالمشترک سهم می یکار

های مسلک باشند یا هم از حرفهتوانند همکنند. این شرکا میقبالً روی آن به توافق رسیده باشند تقسیم می

 کار، وغیره( باشند.مختلف )چون گلکار، نجار، کاشی

 (Heterogeneous/Silent Partnerships) آرام نامتجانس/شراکت  (2

 ضاربه یا قِراضمُ (2.1

 که در آن)به اصطالح معمول عراق( یا قِراض )به اصطالح معمول حجاز( نوعی از شراکت است مضاربه 

مضارب(  ای نیفر)کارآ گریو جانب د دهد،یشرکت قرار م یۀسرما ثیخود را بح سرمایۀ)رب المال(  گذارهیسرما

قرار  یسلکم یشخص اریپول خود را در اخت گذارهیسرما گر،ید ۀ. به عبارردیگیبا کار و تخصص خود سهم م

 آن کار کند.  یتا رو دهدیم

 گردد،یم میتقس رسندیآن به توافق م یکه رو یبر اساس سهم نیجانب نیب تو منفع دهیگونه شراکت، فا نیدر

این بدین خاطر است که کارآفرین )مضارب( به نسبتِ سپری  است. گذارهیماو ضرر تنها بر دوش سر انیز یول

                                                            
 یتمام دیشرکا با یقه حنفنظر به ف رایاجازه داده شده است که در ثروت باهم همسان و برابر باشند، ز ینوع شراکت تنها به کسان نیا ،یدر مذهب حنف 162

اند که شرکا تنها  باور نیب به اسائر مذاه یکنند. ول یشرکت نگهدار نیرا خارج از یاهیسرما توانندیخود را به شراکت بسپارند و نم الیو س یمال یۀسرما

که  یمعن نیکنند. به ا یگهدارخود را خارج از شرکت ن یۀسرما یمابق توانندیو م گذارند،یبه شراکت م یخود را به مقدار برابر و مساو یۀاز سرما یبخش

 )الفقه االسالمی و ادلته، وهبه الزحیلی( باشند. گرید یکیثروتمندتر از  توانندیشرکا م
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گردد؛ ( را متقبل میOpportunity costهزینۀ فرصت ) ،در کاربه خرج دادنِ زحمت  خویش و کردنِ وقتِ

 گذار انتقال کند.پس هرگونه ضرر مادی باید به سرمایه

)یعنی دهد، سرمایۀ سیال ر کارآفرین قرار میگذار در اختیاای که سرمایهاکثریت فقها به این باورند که سرمایه

ربه فسخ گردیده و معامله بشکل باشد مضا )چون خانه، زمین، موتر...( که دارایی غیرسیالپول( باشد. درصورتی

 نیست. وابسته به مقدار نفع و ضرر وو ثابت است عین آید. در قرارداد اجاره مزد یا اجرت مدرمی «اجاره»

ای که توافق شده باشد که تمامی فایده به کارآفرین )مضارب( تخصیص یابد، چنین معاملههمچنان، درصورتی

گذار منتقل به سرمایه تواندگردد. درینصورت، ضرر نمیمبدل می« قرضه»به عقدِ  مضاربه محسوب نگردیده بلکه

 ماند.دار باقی میبرای سرمایۀ از دست رفته ذمه گردد و کارآفرین

سهم « ارک»و جانب دیگر با « سرمایه»زیرا یک جانب با  نامیدیممضاربه را به این خاطر شراکت نامتجانس 

نامند زیرا تنها یک جانب )کارآفرین یا مُضارب( امور گیرند. همچنان، مضاربه را به این دلیل شراکت آرام میمی

پس نقش  –ر امور شرکت دخیل نیست گذار یا رب المال( دبرد ولی جانب دیگر )سرمایهش میشرکت را پی

  گیرد.آرام را در شراکت به خود می

در سه »فرموده است:  ملسو هيلع هللا ىلصاند. از جمله اینکه پیامبر گرامی مضاربه آمده  دربارۀاسناد زیادی در حدیث و سنت 

، و مخلوط کردن گندم ]یا مضاربه[ قِراض، (پرداخت یا قسطپسفروش با ) بیع مؤجلچیز برکت نهفته است: 

تحت قرارداد مضاربه  نیز گرامیممکن است خود پیامبر    163«و جو برای ]مصرف[ خانه، نه برای خریدوفروش.

 به تجارت روی سرمایۀ خدیجه )رضی اهلل عنها( پرداخته باشد.

تا در پیشبرد امور شرکت کوتاهی و  دهدمیکارآفرین  بهانگیزۀ جدی مضاربه نوع جالبی از شراکت است زیرا 

او خود از آن مستفید گردد. تا  را بلند ببرد شرکت بلکه تالش به خرج دهد تا فایده و منافع ،انگاری نورزدسهل

گذار از بین سرمایهکارآفرین و را میان ( Moral hazardای مشکل کژمنشی )به اصطالح اقتصادی، چنین شیوه

بعضاً  –های اسالمی گسترش یافت بلکه در تجارت مدیترانه برد. به همین دلیل، مضاربه نه تنها در سرزمینمی

  164ها نقش مهمی را بازی کرده است.برای سده – (Commendaکمندا ) تحت نام ایتالوی

بعضاً حداکثر تعداد . فقهای معاصر توانند که باهم شراکت ورزندبیشتر از دو شریک نیز می ،در مضاربه

های بزرگ ( در شرکتManagerتن محدود ساخته اند، و مدیر عامل ) 50گذاران را در مضاربه به سرمایه

 165 تواند بحیث کارآفرین )مضارب( تلقی گردد.می

 مزارعه (2.2

دار( و کشت و کار از جانب فرد دیگر )دهقان( زمین از جانبِ یک فرد )زمینمزارعه نوعی از شراکت است که 

که زمین کشت گردیده و محصولش میان آن دو بر اساس سهمی توافق شده تقسیم گردد، طوریمهیا می

                                                            
 (.2289ماجه )سنن ابن  163
164 .Gamal (2006)-El  
 .(2009) فیالخف 165
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قرارداد کشت و »بحیث شراکت خودداری ورزیده اند، و آن را  بعضی از فقها از نامیدن مزارعه   166گردد.می

ها مانند ابوحنیفه، دلیل اینست که بعضی   167تعریف کرده اند.« زمین بخشی از محصولپرداخت در بدل  کار

پنداشتند، ولی بنابر معین و ثابت نبودنِ حق الزحمۀ دهقان در افعی مزارعه را بیشتر مشابه اجاره میزفر و ش

رفته نظر دانند. روی هملک مزارعه را مجاز می. اما ابویوسف، شیبانی و مامجاز ندانسته اند قرارداد مزارعه آن را

ابویوسف و شیبانی بر مجاز بودن مزارعه نظر حاکم در مذهب حنفی گشته، و فقهای شافعی نیز نظریۀ اولی خود 

 168را تغییر داده اند.

 اسالمی های سنتیشراکتب. موثریت محدود 

رفته با . اما روی همستافراهم ساخته های خورد و کوچک تجارتبرای  بستر مناسبی را چهارچوب حقوقی شراکت در اسالم

. یادی برخوردار نیستوثریت زمهای بزرگ از گسترش تجارت و سوداگری در پنج قرن اخیر، این چهارچوب حقوقی برای شرکت

آن تحت شرکت عنان یا تحت گذار یا بیشتر از طور مثال برای جذب پنجاه سرمایه –زیرا برای بسیجِ منابع مالی به مقیاس بزرگ 

 گردد.های عملی روبرو میچالشبا شرکت  –مضاربه 

اینست که فقهای متقدم قرارداد شراکت و مضاربه را  یاسالم فقهشرکت در  فراراه توسعه بخشیدن ترین چالشمهم

که خواسته باشد قرارداد را یکطرفه فسخ کند، و با تواند هر زمانیتعریف کرده اند. به این معنی که هر یک از شرکا می« آورغیرالزام»

گردد. این داد شرکت خودبخود باطل میبه عین ترتیب، اگر یکی از شرکا فوت کند، قرار گردد.این کار کلیه قرارداد شرکت باطل می

آور دانسته است و فسخ قرارداد را تنها در صورت رأی اکثریت فقها بود. یگانه استثناء مذهب مالکی است که عقد شراکت را الزام

ی مذهب حنفی اما این رأی تنها محدود به مذهب مالکی باقی ماند، و در زمان خالفت عثمانیان رأ   169داند.موافقت شرکا جائز می

 گردید.های اسالمی تطبیق میبر بسیاری از سرزمین

ثباتی ها ثبات نداشته باشند، و این بیشرکت شوداد شراکت و مضاربه باعث میآور نبودن قراردای مبنی بر الزامچنین قاعده

ا به دورۀ مدرنیته پ جهان غربکه انیزم –میالدی  17گردد. این قاعده نتوانست که پس از قرن با ازدیاد تعداد شرکا زیادتر می

های سوداگران، بازرگانان و پاسخگوی نیازمندی –انقالب صنعتی رخ داد تجارت بین المللی رونق گرفت، و کمی بعد  گذاشت،

 ماندگی اقتصادی جهاندانان اقتصادی همین مسئله را یکی از عوامل پسبعضی از تاریخ   170کاران در جهان اسالم باشد.صنعت

 171اسالم خوانده اند.

                                                            
 .1413)قانون مدنی عثمانیان(: مادۀ  هیاحکام عدل ۀمجل 166
 امام کاسانی.« بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع» 167
 وهبه الزحیلی.« الفقه االسالمی و ادلته» 168
 وهبه الزحیلی.« الفقه االسالمی و ادلته» 169
170 .Gamal (2006)-El  
171 .Udovitch (1970), Kuran (2003, 2004), Grief (2005)  
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 قوانین فقهیبا های معاصر ج. سازگاری شراکت

وهبه الزحیلی و علی محمد  .کنندمیرا بر اساس احکام شرکت عنان و مضاربه ارزیابی  معاصر غربی هایانواع شرکتفقهای معاصر 

وهبه الزحیلی درین    172باشند.اسالمی سازگار میهای معاصر غربی با قوانین و قواعد فقه الخفیف به این نظر اند که اکثریت شراکت

 نویسد:مورد می

قه مجاز فهای اقتصادی بشریت توجه جدی دارد. عموماً هر منبع خوب درآمد از نقطه نظر به نیازمندیدین اسالم »

که هر فعالیت پرسش برانگیز تجارتی که به خصومت و جدال بانجامد ممنوع است. احکام فقهی است، درحالی
و پاسخگویی  ت در اسالم بر اساس توافق متقابل، عدالت،شراک حکمازین اصل خارج نیستند.  شراکت دربارۀاسالمی 

 عبارت ازها قرارداد دربارۀ]در اصول الفقه[  عدۀ عمومیقاهای اقتصادی بشریت... استوار است، زیرا به نیازمندی
شراکت »، باید به سخن مشهور فقها که گفته اند ابطهراین  هاست، و ممنوعیت از استثناءات است. درآن مجاز بودن

 غور و تأمل نمود.« گرددتعریف می بازرگانانبر اساس عادات عرفی 

که شخصی به تنهایی  افتدفاق میاتباشند. ]امروز[ کمتر منابع مهم درآمد عبارت از تجارت، صنعت و زراعت می
کند کمک میهای اقتصادی به پیش ببرد. همکاری با دیگر کارکنان اقتصادی بتواند کار و باری را در یکی ازین بخش

درآمد های بشری و مالی، تخصص، و وغیره امکانات باهم متحد گردند. نتیجه چنین همکاری دستیابی به تا توانایی
 ....دهدرا تشکیل می چنین همکاری اساس فقهیِ قراردادهای شراکت بیشتر و سطح پائین خطرپذیری است.

من »فرماید: قدسی، خداوند متعال می ر حدیثبه وضاحت آمده است. د ملسو هيلع هللا ىلصجواز شرعی شراکت در سنت پیامبر 

که به یکدیگر خیانت نکنند. هرگاه یکی به دیگری خیانت کند، من هستم تا زمانی ]تجاری[سومِ هر دو شریک 

ند شرکایی را که به یکدیگر خیانت خداو»: ه استفرمود ملسو هيلع هللا ىلصدر روایتی، پیامبر « کنم.ترک می]ایشان[ را  شراکت
السائب بن ابی همچنان روایات صحیحی از ابوداود و ابن ماجه وجود دارد که « کند.ند کمک و محافظت مینکنمی

. تو هیچگاهی با یشرکایم بود ینِام بودی، و تو بهترتو پیش از اسالم شریک تجاری»گفت:  ملسو هيلع هللا ىلصالسائب به پیامبر 
 ....«من جدال نورزیدی تا حق مرا از من باز داری.

رمایه سمطالعه کردیم، شراکت قراردادی است که موضوعش  کتاشر دربارۀچنانکه درین کتاب نظریات احناف را 
های معاصر، وجود دارند که های سنتی و شراکتمختلف شراکت، اعم از شراکت و منفعت است. درین راستا، انواع

 ...گیرند.دربر می سرمایه و کار، و سطوح مختلف مسؤولیت و ضمانت را گیری باسهمهای مختلف گونه

گردیده اند، ها در قوانین مدنی تنظیم در عصر حاضر، انواع مختلف قراردادها به میان آمده اند. بعضی این شراکت
های بسیط، و بعضی در قوانین مانند شرکت تضامنی، شرکت سهامی تضامنی، شرکت محدود المسؤولیت، و شرکت

ها های معاصر را در روشنایی فقه اسالمی مطالعه کنیم، چون اینتنظیم نگردیده اند. مهم است تا این گونه شراکت
 «.]در جهان امروزی[ بسیار معمول اند

                                                            
 خفیف.ال علی« رکات فی الفقه االسالمیالش»وهبه الزحیلی، و « الفقه االسالمی و ادلته» 172
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، شرکت (Limited liability) تیچون شرکت محدود المسئول های معاصر غربیانواع مختلف شراکت الزحیلیسپس وهبه 

گیرد، و نتیجۀ ارزیابی خود را جداگانه به بحث فقهی می رهی، وغ(Joint stock) یتضامن ی، شرکت سهام(Joint liability) یتضامن

 کند:را این چنین بیان می

در چهارچوب اشکال توانند ها که در قوانین مدنی تنظیم یافته اند به آسانی میانواع معاصر شرکت ،بینیمچنانکه می»
ها [ اشکال سادۀ این شرکتچنانکه شرح داده شدسادۀ شراکت که در فقه اسالمی تعریف گشته اند مطالعه شوند. ]

اندک تغییراتی  درنظرداشتسازگارند، با توسط فقهای متقدم مطالعه گردیده اند  که با اشکالی]که در باال تذکر رفتند[ 
 173«کنند.ها و قوانین امروزی ایجاب میکه نیازمندی

  

                                                            
 وهبه الزحیلی.« الفقه االسالمی و ادلته» 173
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 . رفتار فردی5

 رویتدال و میانه: اع 5.1
اسالم انسان روی در امور دنیوی و اخروی است. یکی از اصولی که دین اسالم بر آن پافشاری نموده است نگهداشت اعتدال و میانه

پول و ثروت توصیه شده است،  دربارۀآنچه که  منع کرده است. فتیزُ ، و نیز از سختی و طلبیپروری و عشرتاز تجملدر دنیا را 

مقروض و مدیون  خود رامصرف پول و ثروت است. یعنی نه آنچنان مصرف گزافی داشته باشد که از افراط و تفریط در  دوری

نووی روش معتدل و محروم سازد. امام  زندگی گرفته مصرف کند که خود را از نعمتِ رفاه و آسایشسازد، و نه اینچنین دست

و سایر امکانات رفاهی زندگی با توجه به عرف و برخورداری از غذا، لباس، مسکن »زندگی و معیشت  اسالم را برای مطلوب

 کند.تعریف می   174«شرایط، و به دور از اسراف و تبذیر و بدون محرومیت برای فرد و اعضای خانواده

ف کردن پول و اسراف به معنی مصرخداوند بیش از ده بار در قرآن مجید مردم را از اسراف و تبذیر بر حذر داشته است. 

کردن است،  ز حد ضرورت است، طوریکه شخص به زندگی تجملی بپردازد. و تبذیر به معنای به هدر دادن و تلفدارایی فراتر ا

فرماید: . خداوند درین مورد به مسلمانان میبانجامدن و تلف شدن پول و دارایی موجه و غیرضروری که به هدر رفتیعنی استفادۀ بی

 دربارۀوی دیگر، خداوند . و نیز از س[31و األعراف:  141ام: األنع]« فان را دوست نداردو ]تعالی[ مسرو اسراف نکنید، حقا که ا»... 

کار  نیا دینبا ورزندیکرده بخل م یارزان شانیبه ا شیکه بر آنچه خداوند از فضل خو ییهاآن»فرماید: پرستی میو زُفتی و مالبُخل 

شان  [گردن] طوقِ دندیآن بخل ورزه که ب یزیچ امتیدر روز ق یزوده شان است. ب انیزه ب نیپندارند، بلکه ا شیخو ریخه را ب

از شما  یبعض [مه نیبا ا] د،یشویکه به خرج کردن در راه خدا فرا خوانده م دییشما د،یآگاه باش». و [180]آل عمران: « گرددیم

 د،یبرتاب یرو [دهشاز داد و ]. اگر دیاست و شما محتاج هست ازین یو خدا ب کند،یورزند، و هرکه بخل کند به خود بخل میبخل م

 . [38]محمد: « ستندیشما ن ماننده شانیو باز ا ورد،آیرا م یگریخداوند به عوض شما قوم د

 ،باریاست.  بخلروی و اجتناب از اسراف و آنچه که در قرآن به انسان توصیه شده است، نگهداشت اعتدال و میانهدر واقع، 

 نیا انیاعتدال م [روش شان]و  کنند،یم یسخت [هم]و نه ورزند ینه اسراف م کنند،یچون خرج م کهیآنان»فرماید: خداوند متعال می

حد آن مگشا،  نیبه آخر [زین]به گردن خود مبند، و  [النهیبخ]دست خود را »فرماید: میدر جای دیگر و  .[67]الفرقان: « است [و آن]

: است فرموده ملسو هيلع هللا ىلصان در روایات آمده است که پیامبر همچن .[29األسراء: ]« یگرد ریگنیو زم یکه مالمت و درمانده شو ی[به حد]

   176«گاه محتاج نخواهد شد.که راه اعتدال را در پیش گیرد، هیچکسی»و    175«( نیمۀ زندگی است.خرجِ معیشتروی در نفقه )میانه»

خداوندا »در دعاهای خود پیامبر بزرگوار گفته است که    177«های درایت انسان مالیمت در ]خرج[ زندگی است.یکی از نشانی» و

 178«خواهم.روی را از تو میمیانه]توفیقِ[ در دارایی و ناداری 

                                                            
 (.191 /6) نووی« المجموع شرح المهذب» 174
 (.6568بیهقی )« یمانشعب اال»( و 6744طبرانی )« المعجم االوسط» 175
 (.10118طبرانی )« المعجم االوسط»( و 4269احمد ) مسند 176
 (.1482طبرانی )« مسند الشامیین»( و 21695مسند احمد ) 177
 (.18351( و مسند احمد )1305سنن نسائی ) 178
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 «نامهقابوس»در کیکاووس عنصر المعالی ر متون ادبی ما انعکاس یافته است. طور مثال، روی به گونۀ وسیع داعتدال و میانه

 نویسد: می

اسراف را شوم دان... چیزی که خدای تعالی آن را دوست ندارد، تو نیز مدار. هر آفتی را سببی هست، سببِ درویشی »

در جملۀ اسراف دان. و نه همه اسراف خرج نفقات بُوَد که در خوردن و در گفتن و در کردن و در همه شغل بُوَد، 
.. اما رها اسراف مذموم است، از آنچه اسراف تن را بکاهد، و نفس را برنجاند، و عقل را برماند، و زنده را بمیراند.کا

زندگانی خویش نیز تلخ مدار، و درِ روزی بر تنِ خویش مبند، و خود را به تقدیر نیکو دار، و آنچه دربایست بُوَد 
 179«گرچه عزیزست، آخر از جان عزیزتر نیست.تقصیر مکن، بر خویشتن هزینه کن که ]آن[ چیز ا

روی دال و میانهدر مورد اعت« یا سیاست خانوادگی تدبیر منزل»ای بنام یز در رسالهنالرئیس ابوعلی ابن سینای بلخی شیخ

 هایی دارد. درین رساله آمده است:بحث

ت و صدقات مقتضای سیرتِ عادله و نیکو اینست که قسمتی از آن را در زکا ،انسانی وقتی که مال به دست آورد»
یاج ذخیره نماید، و قسمتی را برای مصائب و حوادث روزگار و مواقع احتبو ابوابِ معروف و مصارف خیریه صرف 

  نماید....
رسد، و نه به خِسَت و بخل امر در اینست که نه به حدِ اسراف و تضییِع مال ب   180اما مخارج شخصی: صالح و سَدادِ

 181«روی خرج شود.زیاد، بلکه باید در خرج کردن تقدیر و تدبیر بکار رفته، به عنوانِ اعتدال و میانه

 به کسب و کار قیتشو:  5.2
و آباد کردن این را به کسب و کار  در عین زمان او، بازداشته است طلبی در مال و ثروت دنیااز فزوناینکه اسالم انسان را  با وصف

در . [61هود: ]« آن گماشت... یو به آبادان دیآفر نیاو شما را از زم»... فرموده:  دیخداوند متعال در قرآن مجکند. جداً توصیه میدنیا 

تا اهل عجم را دشنام ندهند، که  یداود، قوم خود را بگو ایفرستاد که:  یوح غامبریبه داود پ یلتعا یخدا»آمده است که  یتیروا

 ملسو هيلع هللا ىلص در حدیثی آمده است که پیامبرو    182«.کنندیم یزندگان یبودند که جهان آبادان کردند، تا بندگان من در و یآن کسان شانیا
]کسب ای که در طلب از گناهان، گناهی است که جز اندیشه»و نیر فرموده است:    183«را دوست دارد. ورمؤمن پیشهخداوند »فرمود: 

اگر ]شخصی[ برای نفس خود »آمده است که پیامبر گرامی فرمود:  در روایت دیگر   184«و کار[ زندگی باشد آن را کفارت نکند.

 نیاز گرداند، سعی او در راه خدای تعالی باشدیکند تا وی را از خواستن )دست دراز کردن به کسی( بازدارد و از مردمان بسعی می

                                                            
 ر جمع کردن مال.عنصرالمعالی کیکاووس، باب بیست و یکم: د« نامهقابوس» 179
 کردار و گفتار.صالح: درستی در  180
 ، ابوعلی سینا، ترجمۀ محمد نجمی زنجانی.«تدبیر منزل یا سیاست خانوادگی» 181
 ابوحامد غزالی.« نصیحۀ الملوک» 182
 (.5/ 349عسقالنی )« لسان المیزان»( و 2/ 551بیهقی )« شعب االیمان» 183
 غزالی.« احیاء علوم الدین» (، و4/ 1517عسقالنی )« التلخیس الحبیر»(، 1 /38طبرانی )« المعجم االوسط»» 184
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من نخواهم که مردمان را فارغ بینم، نه در کار دنیا »: عود )رضی اهلل عنه( گفته استابن مس همچنان،   185«.شود[]و جهاد شمرده می

 186«و نه در کار آخرت.

وری بر هر مسلمانی فرض است، چنانکه طلب کردن علم طلب کردن پیشه»گوید که میبه همین سبب امام محمد شیبانی 

 نویسد: واجب بودنِ کسب و کار می دربارۀراغب اصفهانی    187«.باشدمیفرض 

است، زیرا  واجباتآید، اما از جهتی دیگر جزو دنیوی هرچند از جهتی جزو امور مباح به حساب می کسب و کار»
رفع نمودن تواند عبادت خداوند را به درستی انجام بدهد، از آنجا که بدون فراهم بودن ضروریات زندگی انسان نمی

پرسید که دید، از او می... به همین علت بود که عمر )رضی اهلل عنه( هرگاه کسی را میضروریات واجب است. آن

مردانگی »که از هیأت عبدالقیس پرسید که زمانی ملسو هيلع هللا ىلص پیامبرافتاد. و یشان میبود، از چشم اچه کاره است. اگر بیکاره می

 188«.را پسندید، جواب شان «پاکدامنی و کارگری»ها در پاسخ گفتند که در و آن ،«؟در چیست

کسب و کار  یعنی، از بابتِ نیازمندی به –بخاطر هدف اخروی راغب اصفهانی دلیلِ واجب بودن کسب و کار را نه تنها 

 نویسد:پندارد. او درین باره میها واجب میداند، بلکه آن را بنابر مسؤولیت اجتماعی و اخالقی انسانمی  –جهت انجام بهتر عبادت 

 های حداقل خویش را خودش برآوردهتمام نیازمندی –بدون کمک از دیگران  –دشوار است که هر فردی  بدان،»
آن  و تهیۀ ابزار تا آرد کردن تا پختن کردن حتی برای دستیابی به یک لقمه نان، دشوار است که آن را از کشت سازد.

 ملسو هيلع هللا ىلصاطر، پیامبر بپردازند. به همین خ[ به کارهای متفاوت به تخصصتا گروه گروه ] نیاز داشتندمردم پس  تهیه کرد.
گفته اند: و به همین سبب «.... های دیوار اند که یکی بر سر دیگری قرار دارد.مؤمن با مؤمن مانند خشت»فرمود: 

ا رها کنند از هم ردیگر و هرگاه یکشوند، ند، هرگاه با یکدیگر همکاری کنند خودکفا میمردم همانند یک پیکر ا
[ یهای ]متفاوتخداوند هر گروهی از مردم را به حرفهشدند، مردم یکی به دیگری نیازمند  چون پاشند....می

دیگر را به  هایگروهو اگر یکی از آنها از انجام دادن کاری که به فایدۀ خودش است عاجز گردد، همه .... گماشت
 ...کشاند.فقر ]و تنگدستی[ می

ای جز استفاده از کمک مردم را پیش رو ندارد، الزم برای فراهم آوردن ضروریات زندگی چاره ]یک فرد[ و چنانچه
خوراک  برای که انساندرصورتی .ستمکار خواهد گشتبرای آنها جبران نماید، و اال ]بالمثل[ است آن را با کاری 
 به ایشان ]در مقابل[ کندها دریافت میآنناچار باید به اندازۀ آنچه از به دیگران باشد،  وابستهو پوشاک و مسکن 

فرماید: که می فرمان خداوند تعالی عمل نکردهاو به این  و.... ]خدمتی[ انجام دهد. وگرنه در حق شان ستم کرده باشد
 189 [.«2یاری دهید ]الماعده:  یزگاریو پره یکوکارین و یکدیگر را به

                                                            
 غزالی.« احیاء علوم الدین»( و 16158سنن بیهقی ) 185
 غزالی.« احیاء علوم الدین» 186
 امام شیبانی.« کتاب الکسب» 187
 .268راغب اصفهانی، صفحه « لی مکارم الشریعهالذریعه ا» 188
 .268 - 265راغب اصفهانی، صفحه « لی مکارم الشریعهالذریعه ا» 189
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 هزینه کردنبه  قیتشو:  5.3
در راستای  بلکه طلبیپروری و عشرتنه در راستای تجمل هزینهسفارش شده است. اما این  به هزینه کردن دین اسالم، انساندر 

یعنی آنچه که پس از  –مازاد ثروت از اقع، ر و. دصورت گیردباید )فی سبیل اهلل( «  راه خدا در» سازی زندگی مناسب و نیزفراهم

قه و زکات در راه خدا خرج صدرای اید بب –ماند باقی می تأمین اسباب مناسب زندگینسان و پس از های امرفوع ساختن نیازمندی

  .کرده شود

 مطلوب، سطح ومد؟ کمایی کردنِ ثروت و سرمایه در اسالم جائز است، آیا یکی: گرددمطرح می پرسشدر این موضوع، سه 

 ؟انداز کردتوان پسو چه مقدار آن را می خدا هزینه گردد، چه مقدار از مال و ثروت در راه سوم؟ و در اسالم چگونه استزندگی 

که برای کسی»نویسد: امام شیبانی می« کتاب االکتساب» بر ، امام سرخسی در شرحکمایی کردن و اندوختنِ ثروت دربارۀ

از سلف رحمهم اهلل تعالی ، و اگر بخواهد از آن ابا ورزد. زیرا دهد، اگر بخواهد ثروت را باندوزد]فرصت[ کمایی کردنِ ثروت دست 

ای که انسان را از احتیاجی اندوزی بگونه... ثروتکسانی بودند که ثروت اندوختند، و ]نیز[ کسانی بودند که چنین کاری را نکردند.

  190«نیاز سازد مباح است.]حال و آینده[ بی

بندی نموده انسان را به سه دسته تقسیم اسبابِ زندگی غزالی و امام شاطبییی چون امام سطح مطلوب زندگی، فقها دربارۀ

 ، مانند غذا،ست که بدون آن امرار زندگی ناممکن استعبارت از امکاناتی «ضروریات»   191حاجات، و تزئینات.اند: ضروریات، 

اش مهم ست که برای توانمندسازی انسان در راستای نیل به اهداف دنیوی و اخرویعبارت از امکاناتی «حاجات». ، و سرپناهلباس

سازد، و اگر رفاه و آسایش را برای انسان فراهم می - باشد، مانند وسایل و لوازم خانه، و علم و تحصیل. برآورده گشتنِ حاجاتمی

فراتر ست که عبارت از امکاناتی «تزئینات»رساند. اش کمک میمقاصد اخرویبه  نیلاز آن استفادۀ درست صورت گیرد انسان را در 

ذخیره عیش و عشرت، و به پیش گرفتنِ اشیای تزئیناتی و تجملی، استفاده از باشد، مانند های رفاهی و آسودگی میاز نیازمندی

 «حاجات»و  «ضروریات»ای که در آن ین اساس، زندگیبر ا اش باشد.حال و آینده هاینیازمندیپول و ثروتی که بیشتر از کردنِ 

 شود.انسان در آن تأمین گردد سطحِ مطلوب زندگی در اسالم شمرده می

ماند، باید بخشی از آن در راه خدا آنچه که از پول و ثروت پس از تأمین ضروریات و حاجات انسان نزد وی باقی میسوم، 

 ییزهایو از چ دیکرده ا ییکه کما یازهیپاک یزهایمؤمنان، از چ یا»: که فرموده شده استهزینه گردد. در قرآن مجید به مسلمانان 

 کنندیم رهیطال و نقره را ذخ کهیو کسان». و نیز گفته شده است: [267]البقره:  «دیکن خرج )نفقه( میبرآورده ا نیشما از زم یکه ما برا

فرماید که می ملسو هيلع هللا ىلصهمچنان پیامبر خدا  .[34]التوبه: « دردناک بشارت بده یرا به مجازات شانیپس ا کنند،یو آنرا در راه خدا خرج نم

دهد و به شود، یا آنچه صدقه میپوشد و کهنه میگردد، یا آنچه میخورد و تمام میآنچه که می»مال یک انسان سه کاربرد دارد: 

ند که اصحاب پرسیدزمانی   192«ماند[ رونده است و رهاکنندۀ انسان است.گردد. فراتر از آن ]آنچه باقی میافتد و بارآور میجریان می

لُونخكخ مخ ﴿در راه خدا خرج گردد، وحی نازل گردید که:  ه چه مقدار از پول و ثروتک
خ
خْسأ ي ْفوخ وخ پرسند چه از تو می» ﴾اذخا يُنِفُقونخ قُِل الْعخ

تفسیر کرده اند: یکی،  را به دو مفهوم« العفو». مفسرین [219البقره: ]« است ائد بر حاجتزچیز را خرج کنند، بگو آنچه که آسان و 

                                                            
 امام سرخسی.« کتاب االکتساب المبسوط:» 190
 امام شاطبی.« الموافقات»امام غزالی و « المستصفی من علم األصول» 191

 (.3328(، و مسند ابن حبان )9339(، مسند احمد )2959صحیح مسلم ) 192
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در حدیثی از پیامبر بزرگورا    193آنچه که افزون بر حاجت و ضرورت باشد.معنای ، و دیگر به آنچه که آسان و سهل باشدبه معنای 

شود، و دست باال بهتر از دست نیازی ]و توانگری[ داده میبهترین صدقه همانست که پس از بی»: شده است که فرمود روایت ملسو هيلع هللا ىلص

 194«کنید.که مسؤول شان هستید آغاز پائین است، و از کسانی

   195شود.کردن بر اهل و عیال می خرج( 3( صدقه دادن، و )2( زکات پرداختن، )1شاملِ ) در راهِ خدا خرج کردننفقه یا 

زکات در شود. پرداخته می ماندکه پس از تأمین ضروریات و حاجات نزد انسان باقی میاز پول و دارایی  دادن صدقهت و زکاپس 

انداز کردن برای مخارج آینده پسبنابراین، ماند. باقی بگردد که در اخیر سال بگونۀ مازاد واقع بر همان مال و ثروتی وضع می

از مالی که به صدقه  انسان محسوب گردیده« حاجات آیندۀ»تواند در جملۀ تواند که از پرداخت زکات مستثنی قرار گیرد، اما مینمی

 احتیاطی هایاندازپس»اینست که استثناء قرار دادنِ شود کسر گردد. پس فرق میان زکات و صدقه، از دیدگاه اقتصادی، داده می

(Precautionary saving) ولی موکول به زکات داده شود توجیه پذیر استصدقه در مال و ثروتی که از آن  «برای حاجات آینده ،

 .ماندباقی می

چنین رفتار فردی که در اسالم سفارش شده )یعنی، هزینه کردن پول( در سطح کالن اقتصادی به از لحاظ نظری و تیوری، 

( در اقتصاد بلند برود، و Aggregate demand( یا تقاضای کل )Aggregate consumption( مصرفِ کل )1که )انجامد این می

( پول از راکد ماند بیرون رفته در جریان بافتد. بنابرین، با آنکه اسالم انسان را از اسراف در مصرف کردن پول و از زندگی تجملی 2)

پیامد اقتصاد کالن چنین  وکند، هزینه کردن پول از طریق نفقه، صدقه و زکات تشویق میبازداشته است، انسان را در عین زمان به 

رو، در دین اسالم بخل، زُفتی یا سختی نکوهش شده است، و در ازین در اقتصاد است.« بلند رفتن تقاضای کل»سیاست اقتصادی 

 شیکه بر آنچه خداوند از فضل خو ییآنها»گوید: میقرآن مجید درین مورد عوض انسان به سخاوت و بخشش توصیه شده است. 

. پیامبر [180]آل عمران: « شان است انیزه ب نیپندارند، بلکه ا شیخو ریخه کار را ب نیا دینبا ورزندیکرده بخل م یارزان شانیبه ا

که خون یکدیگر بریزند و آنچه ها را بر آن داشت از بخل بپرهیزید، چون پیشینیان را هالک ساخت. بخل آن»نیز فرموده است:  ملسو هيلع هللا ىلص

 197«فراهم نیاید. زمان[]هم ایبخل و ایمان در دلِ بنده»و نیز فرموده است:  196«را که خداوند حرام گردانیده بود حالل سازند.

 وامعرفتار ج اما اینکه در واقعیت رفتار جامعۀ اسالمی در مسائل مصرف خانوار و مصرف و تقاضای کل تا چه اندازه از

 Behaviouralهای رفتاری )( و آزمایشEmpirical studiesغیراسالمی متفاوت است باید بر اساس مطالعات آماری )

experiments.بحث گردد. تا آنجا که نویسنده آگاهی دارد، چنین مطالعات آماری و رفتاری صورت نگرفته است ) 

 مناسبانداز مطلوب و : پس 5.4
تا انداز کردن پول خواند، پساینست که اگر اسالم انسان را به هزینه کردن پول فرا می باقی ماند در بحث گذشته پرسش نهایی که

طور مثال،  –اش های حال و آیندهانداز کردن پول تا حدی که انسان را از نیازمندی؟ پاسخ کوتاه اینست که پسچه اندازه جائز است

                                                            
 امام ابوحفص نسفی.« التیسیر فی التفسیر» 193
 (.9613(، و مسند احمد )2534(، سنن نسائی )5355صحبح بخاری ) 194
 همانجا. 195
 (.2578صحیح مسلم ) 196

 (. 2394حاکم نیشاپوری )« المستدرک»(، و 8460(، مسند احمد )3110سنن نسائی ) 197
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و مقداری فارغ سازد،  –زندگی در ایام پیری و کهولت، وغیره  مخارج مخارج عروسی، تحصیالت عالی، خریداری خانه یا زمین،

 مباح است. انداز شود، هم بحیث تدابیر احتیاطی پس

ه کنه تنها انداز کردن برای مقاصد احتیاطی و از بابتِ تدبیر برای حاالت ناگهانی چون از دست دادن وظیفه و معاش پس

 نویسد:بن سینای بلخی درین موضوع میاالرئیس ابوعلی است. شیخ بلکه الزمی نیزده کار پسندی

هایی دارد برای روز حاجت شخصِ خردمند نباید غافل باشد، ازینکه روزگار حوادث و مصائب و پست و بلندی»
جت فکری نکند، و که باید برای آن مواقع از پیش ذخیره و مالی اندوخت. زیرا که اگر از پیش برای روزهای حا

و مجهز نسازد، در این مواقع با قیافۀ عبوسِ فقر و  ها خود را آمادهپس اندازی ننماید و با تمکن و توانایی برای آن
که ممکن باشد برای آن روزها قسمتی از مال را ذخیره گردد. پس باید پیش از هر وقتیفالکت روبرو و مواجه می

کنندۀ بالیا و مصائب ]زیرا[ در همه احوال، کافی و دفع فایت و حفظِ خدا غافل بود.کرد. اما نباید در هیچ حال از ک

 198 «خدا است.

خرج و مصرف  را احتیاطی اندازپس سقفِالزمه فراتر باشد درست نیست. بعضی از فقها  حدکه از انداز احتیاطی اما پس

را  اشخانواده سالۀگاهی مواد خوراکی یک ملسو هيلع هللا ىلصکه پیامبر گرامی  در روایتی آمده استزیرا   199یک سالۀ خانواده تعیین کرده اند.

خیز که زلزلهدر مناطقی مثالً ،باشدمیکامالً صفر ها که احتمال آن انداز کردن برای اتفاقات تصادفیپس همچنان،  200ذخیره کرده است.

در جاهایی که هیچگاه سیالب در سیالب  یا برایزلزله، وقوع احتمالیِ انداز کردن برای ترمیم و آبادی خانه پس از پسنیستند 

  گذشته اتفاق نیفتاده، جواز ندارد.

طل و این کار به عا ،ماندمقصد و هدفی خاص میانبار کردنِ پول بدون موجه و بیش از حدِ مطلوب به اندازِ بیپسدر واقع، 

شت و دیگران را از منفعتِ آن محروم ساخت. باید که پول ول را از جریان بازداانجامد. از نگاه اسالم، نباید که پگشتنِ پول می

طال و نقره  کهیو کسان» -ریمۀ سورۀ التوبه کار و نفقه برای دیگران فراهم گردد. آیتِ کگذاری شود تا زمینۀ اضافی دوباره سرمایه

باید در همین مفهوم  – [34التوبه: ]« دردناک بشارت بده یرا به مجازات شانیپس ا کنند،یو آنرا در راه خدا خرج نم کنندیم رهیرا ذخ

 گوید:راغب اصفهانی درین رابطه میدرک گردد. 

و هرگاه آن را بلند ]و با  ،در دنیا توسط آن ممکن گشته استبدان که پول یکی از اسبابی است که ادامۀ زندگی »
 سباشند... و هرکگردد... ]در واقع[ مردم نیازمند یکدیگر میکنیم، امرار معاش برای مردم دشوار میارزش[ توهم می

کند کمک رساند... اما شاید که کسی تا از طریق آن به کسی که با او همکاری میپردازد می کسب و کار ]متفاوت[به 
از جانب ای پول را برای مردم نشانه متعال خداوند خواهد نزد آن دیگر نباشد، پسبل خدمتش[ میآنچه را ]که در مقا

.... به همین منظور به زبان فارسی بدهد دهدکاری انجام میبه او  انسان آن را در مقابل هرکسی کهخود ساخت تا 
فارسی است که معرب گشته است.... ، و دَین کند[ ادابیاورد ]و است، یعنی آنچه دَین را « آورددَین»به معنای « دینار»

                                                            
 ، ابوعلی سینا، ترجمۀ محمد نجمی زنجانی.«تدبیر منزل یا سیاست خانوادگی» 198
 (.1995) یقرضاو 199
 (.5357صحیح بخاری ) 200
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گوید: دهد و میدارد هُشدار میباز می کند و مردم را از استفادۀ آنترتیب، خدای تعالی هرکه پول را حبس میبدین
 201[.«34التوبه: ]« ...کنندیم رهیطال و نقره را ذخ کهآنانی»

 یبازداشت از بدهکار:  5.5
و اجر قرضه دادن را باالتر از  و آن را عمل مستحب دانسته است، دهی تشویق کرده استمردم را به قرضهبا وصف اینکه اسالم 

بدهکاری غیرموجه و  مردم را ازاما و با وصف اینکه مردم را به هزینه کردن ترغیب نموده است،    202،خوانده استصدقه دادن 

. طور مثال، داری دارنددال بر ناپسند بودن بدهکاری و قرضاحادیث متعددی . و از نپرداختن قرض منع نموده است غیرضروری،

خاطر خود آرامش »   203«.[شود بجز بدهکاری ]معلق و ناپرداخته شدهتمامی گناهان فرد شهید شده بخشیده می»فرموده:  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 

پرداخته اش که بدهکاریآسایش روحی انسان مؤمن در گرو بدهکاری اوست، تا زمانی»   204«را با قرض و بدهی برهم نزنید.

 207«بدهکاری لکۀ ننگی بر پیشانی دینداری است.»و    206«معطل ساختن طلبکار ظلم است.»   205«.شود

نپرداختن  اینکهنخست . تواند مطرح باشد، و دو دلیل میدلیل اخالقی دارد بیشترداری و بدهکاری ناپسند خواندن قرض

کند. یاددهانی میها جداً داشتنِ قرضهها و معلق نگهرا از بابت نپرداختن بدهی اسالم مردم ازینرو، و استعمل زشت  قرض یک

سازد تا دخل و خرج )یا درآمد و هزینه( خویش را دقیق بر نپرداختن قرض مردم را مجبور می اسالم دوم اینکه سخت گرفتن

 . ورزندعوایدشان( خودداری طح با سو نامتناسب )مخارج بی حد و حصر  اعتنایی در موردو از بی ریزی کنند،محاسبه و برنامه

خواند تا عاقبتش به انسان را به مدیریت کردن و نظم بخشیدنِ دخل و خرج فرا می عنصرالمعالی کیکاووس ،به همین لحاظ

گیری و وام خواستن نینجامد، زیرا وام و قرضه در نگاه او ذلت و خواری است. جهت مدیریت بهتر درآمد و هزینه، قرض

سومِ دیگر را های زندگی خود کند، یکازمندیسومِ درآمد خود را صرفِ نفقه و تأمین نیکند که انسان یکعنصرالمعالی سفارش می

گذاری کند. این بها چون طال و جواهرات سرمایهسومِ دیگر را در اشیای گرانانداز کند تا در پیری از آن استفاده کند، و یکپس

 نویسد:نامه این چنین میمسائل را در قابوس

                                                            
 .273صفحه راغب اصفهانی، « الذریعه الی مکارم الشریعه» 201
سنن ابن ) «.شوداضافه می ه برابرقرضه هژد]مزد[  کهدرحالی شودیصدقه ده برابر اضافه ممزد[ ]»: فرمود یگرام امبریپطور مثال، در حدیثی آمده است که  202

 (. 6719طبرانی: « المعجم االوسط»، و 2431: ماجه
 (.1886صحیح مسلم ) 203
 (.17320و مسند احمد ) (4281امام طحاوی )« شرح مشکل اآلثار» 204
 (2413(، سنن ماجه )1078سنن ترمذی ) 205
 (.2404(، و سنن ابن ماجه )1309(، سنن ترمذی )1564(، صحیح مسلم )2400صحیح بخاری ) 206
 (.6017اصفهانی ) ابونعیم« معرفۀ الصحابه» 207
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ای ه نیاز همه نه در خانۀ درویشان باشد، بل که نیاز اندر خانهاما خرج به اندازۀ دخل کن، تا نیاز در تو راه نیابد، ک»
نیازی در آن خانه بوَد که درمی و بی نیاز نبود.هرگز آن خانه بی   208ای،بُوَد که دخل درمی بوَد و خرج درمی و حبّه

 نیابد....  هرکرا خرج از دخل کمتر بوَد، هرگز خلل در خانۀ او راه   209ای خرج.کم حبهدخل بوَد و درمی

به نفقات خویش و آنِ عیاالن    210رنج به دست آید، زود جهدِ آن کن از هر درمی دو دانگو هرچه از رنج و بی
خویش به کار بَری، اگرچه دربایست بوَد و محتاج باشی بیش ازین به کار مبر. چون دو دانگ ازین روی به کار بری، 

روز ضعیفی و پیری را تا فریادرس تو باشد. و آن دو دانگِ دیگر که  ذخیره بنه از بهرِ روز ضرورت را...دو دانگ 
 باقی بماند به تجمل خویش کن، و تجمل آن کن که نمیرد و کهن نشود چون جواهر و سیمینه و زرینه....

د. و تو آزرمی بوَو نیز بهر ضرورتی که ترا بوَد وام مکن، و چیز خویش به گرو منه و البته... وام خواستن ذلیلی و کم
تا بتوانی کس را وام مده، خاصه دوستان را که از بازخواستن آزار بزرگتر از آن بوَد که از نادادن. پس اگر بدادی، 

درمِ وام داده را از خواستۀ خویش مشمر، و اندر دل چنان دان که این درم بدین دوست خویش بخشیدم، تا وی باز 
 211«تی منقطع نشود.کن تا به سببِ تقاضا دوسمندهد از وی طلب 

 ستد و در داد یاخالق یهادرنظرداشت اصول و ارزش:  5.6
فرماید که: قرآن مجید به مسلمانان میهای اخالقی در معامالت و داد و ستد در محراق توجه اسالم قرار گرفته است. اصول و ارزش

﴿ 
ْ
خ يخأ انِ إِنَّ اَّللَّ ْدِل وخاْْلِْحسخ  ی میانبرابر تأمینِعدل به مفهومِ  [.90]النحل: « فرمایدهرآینه خداوند به انصاف و نیکوکاری می» ﴾ُمُر بِالْعخ

   212.باشدتر از عدل میظلم است، و احسان به مفهومِ نیکویی کردن و جوانمردی ورزیدن است که فراتر و افزون اجتناب ازافراد و 

 . باشدعملِ مستحب و پسندیده می کردن، ولی احسان استواجب  امریدر واقع، عدل ورزیدن 

اخالقی در خرید و  سائلکنند. چون مبندی میین دو مفاد دستههای اخالقی را زیر ارو، علمای اسالمی اصول و ارزشازین

اء زالی اکتفغامام به نقلِ آرای ، جهت کوتاه نگهداشتن بحث در این بخش تنها بسی گسترده و گوناگون اندتد فروش و داد و س

 نویسد:در معامالت می عدل ورزیدن و دوری گزیدن از ظلمامام غزالی در مورد ورزیم. می

ارد که با وی هر معاملت که در آن ضرری حاصل آید ظلم بُوَد و حرام بوَد. و فذلک این آن است که هرچه روا ند»
. اما تفصیل م نبوَدنپسندد، ایمان وی تماکنند، وی با هیچ مسلمان نکند. که هرکه مسلمانی را چیزی پسندد که خود را 

 این چهار چیز است:

                                                            
 تر.یعنی، دخل یک درهم باشد و خرج یک حبه افزون 208
 درهم باشد.یعنی، خرج یک حبه کم یک  209
 شد. یعنی یک درهم، شش دانگ است.دانگ واحد پول بود که برابر به یک ششمِ درهم می 210
 ر جمع کردن مال(.دعنصرالمعالی کیکاووس )باب بیست و یکم، « نامهقابوس» 211
 سوره النحل. 90امام ابوحفص نسفی، تفسیر آیت « التیسیر فی التفسیر» 212
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ثنای راست نیز  اول آنکه، بر کاال ثنا نگوید زیادت از آنکه باشد، که آن هم دروغ بوَد و هم تلبیس و ظلم. بلکه
ایر بوَد، و وردن اگر دروغ بوَد از کبخاین بیهوده باشد... اما سوگند  داند بی گفتِ وی، کهریدار مینگوید، چون خ

 حرمتی بوَد....اگر راست بوَد برای کاری خسیس نامِ خدای تعالی برده بوَد و این بی

استی با وی واجب دوم اندر بیع آن است که هیچ چیز از عیب کاال از خریدار پنهان ندارد، و همه به تمامی و ر
روی نیکوترین  بگوید. اگر پنهان دارد، غش کرده باشد و ]از[ نصیحت دست بداشته: ظالم و عاصی بوَد. و هرگاه که

زه عرضه کند، نماید، یا پای نیکوترین از کفش یا مو از جامه عرضه دارد، یا در جای تاریک عرضه کند تا نیکوتر

فروخت. دست در گندم کرد، درونِ وی تر بُود. به مردی بگذشت، وی گندم می ملسو هيلع هللا ىلصظالم و فاسق بوَد. روزی رسول 

هرکه غش کند  –چرا آب بیرون نکردی؟ مَن غَشنَا فلَیسَ مِنَّا »گفت: « آب رسیده است.»گفت: « این چیست؟»گفت: 
 ....«نیستاز ما 

ِفيخ ﴿گوید: واجب سوم آنکه در مقدار و وزن هیچ تلبیس نکند، و راست سنجد. خدای تعالی می ِفِّ ْلُمطخ ْيٌل لِِّ  - ﴾وخ

و سلف را عادت بوده است که هرچه  کم سنجند. و چون بدهند که چون بستانند زیادت سنجند،وای بر کسانی
حبه حجاب است این نیم»حبّه زیادت دادندی، و گفتندی به نیم حبّه کم ستدندی، و هرچه بدادندیبستدندی به نیم
 «....میان ما و دوزخ

از آنکه کسی  ملسو هيلع هللا ىلصواجب چهارم آن است که در نرخِ کاال هیچ تلبیس نکند و پوشیده ندارد. که نهی کرده است رسول 

از  ملسو هيلع هللا ىلص. و نهی کرده است رسول و نرخِ شهر پنهان دارد و کاال ارزان بخرد...   213]بیرونِ شهر[ پیشِ کاروان باز شود
و « تر بفروشم.به نزدیک من بمان تا من پس ازین گران»آنکه غریبی کاالیی آرد به شهر و ارزان بُوَد، کسی گوید که 

خریداری کند کاال به بهای گران، تا دیگری پندارد که راست ]از دوستی تقاضا کند که[ نهی کرده است از آنکه 
]یعنی، مزایده و حراج[ بدهند، « یزیدمن»... و این عادت است که ]چون[ کاال در بازار در د.گوید و به زیادت بخرمی

 افزایند، و این حرام است....کسانی که اندیشۀ خریداری ندارند ]به قیمت[ می

آمده و بدان که هرکه ]بهای جنس[ خریده را بگوید، باید که راست گوید و هیچ تلبیس نکند. و اگر عیبی پدیدار 
باشد، خداوندِ کاال را بگوید... و اگر کاالیی اندر عوض داده باشد به ده دینار که نُه دینار ارزد، نشاید که خریده به 

 214«ده گوید. و اگر اندر آن وقت ارزان خریده باشد، ولیکن پس از آن نرخِ کاال بگردید و اکنون نُه ارزد، بباید گفت.
کننده را از آن ضرر رسد اگر نشناسد، دِ بیع رایج گردانیدن... ظلم است. چه معاملتهای ناسره را در اثنای عقدرمو »

گردد و ضرر عام شود و فساد ها میهارم، و همواره در دستچو اگر بشناسد بر دیگری رایج کند، و همچنین سوم و 
 215«زدیدن.انتشار پذیرد.... و یکی از سلف گفت: یک درم تقلبی خرج کردن بتر است از صد درم د

 

 

 

                                                            
 داشته باشند.های داخل شهر خبر نمیآنکه کاروان به شهر برسد، به سرِ راهِ کاروان برود، چون کاروان از نرخ و قیمت یعنی در بیرون از شهر، پیش از 213
 .543-349امام غزالی، جلد اول، آداب کسب و تجارت، صفحات « کیمیای سعادت» 214
 .158امام غزالی، ربع عادات، کتاب آداب کسب و معاش، صفحه « احیاء علوم الدین» 215
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 :دهددر چند وجه شرح میدر داد و ستد را  احسان و نیکوکاریهمچنان، امام غزالی 

   216که کند، اگرچه خریدار بدان راضی باشد به سببِ حاجتی که وی را باشد. ،وجه اول آنکه سودِ بسیار روا ندارد»
]گاهی[ به شصت دینار بادام خرید. پس سود بیش کردی.    217سریّ سَقَطی دکان داشتی، و روا نداشتی که ده نیم

امروز بها نود »گفت: « به فروش، به شصت و سه دینار.»بهای بادام گران شد. داللی از وی طلب کرد، سریّ گفت: 
« ام که به زیادتِ ده نیم نفروشم، و روا ندارم این عزم نقض کردن.من دل بر آن راست کرده»گفت: « دینار است.

نه وی بفروخت و نه سریّ به زیادت رضا داد. درجۀ احسان  «دارم کاالی تو به کم فروختن.من نیز روا ن»گفت: 
تر داشته اند از انتظارِ سودِ ... و سلف عادت داشته اند که سودِ اندک کنند معاملتِ بسیار، و این مبارکچنین بُوَد.

سودِ اندک را رد مکنید، که از بسیاری ای مردمان، »گفتی: گردیدی و میبسیار. و علی )رض( در بازار کوفه می
 «....بیفتید.

تر بخرد تا ایشان شاد شوند، چون ریسمانِ پیرزنان، و میوه از دستِ کودکان، و وجه دوم آنکه کاالی درویشان گران

در  ملسو هيلع هللا ىلصتر. و هرکه این کند دعای رسول درویشی که بازپس مانده باشد، که این مسامحه از صدقه بهتر است و فاضل
ی باد که ستدن و دادن ]یعنی، رحمت خدای بر کس« رَحِمَ اهللُ أمرَأ سَهلَ الَبیعِ َوسَهلَ الشِّرَی»وی رسد که گفت: 

د، بلکه مکاس تر کند.[. اما از توانگر کاال به غَبن ]و سود[ خریدن نه مزد بُوَد و نه سپاس و ضایع کردنِ کاال بُوَ آسان
 تر.یدن اولیانه زدن[ و ارزان خرکردن ]و چ

قدی که بتر نوجه سیم در بها ستدن از سه گونه احسان بُوَد: اول ]قیمت برای[ بعضی کم کردن، و دیگر شکسته و 
 ...بپردازد[. ود و پولتوانگر ش آنگاه که ادیگر مُهلت دادن ]به درویش تبُوَد فراستدن ]و قبول کردن[، و سه

 ملسو هيلع هللا ىلص[. رسول اً[ پشیمان شود، اقالت کند ]و بیع را فسخ کندآن کس ]بعددیگر[ آنکه با هرکه معاملتی کند که وجه ]
، خدای تعالی گناهان وی ناکرده نابرآورده و ناکرده اِنگارد ]را به تقاضای خریدار پشیمان شده[ هرکه بیعی»گفت: 
 218«.و این واجب نیست، ولیکن مزدِ وی عظیم است و از جملۀ احسان است« انگارد.

  

                                                            
ه سود بسیار وی را در زیان بن روا ندارد، یعنی بباید که یار خود را غَ»: چنین آمده استدر احیاء علوم الدین، کتاب آداب کسب و معاش، این مسئله  216

گر خریدار زیادتر از سودِ مروجه نیارد... و اما اصل مغابنه ]یعنی سودجویی[ رواست، زیرا که بیع برای سود است، ولیکن تقریب در آن رعایت باید کرد. و ا

تلبیسی نرود، زیادت  آن امتناع کند، و آن احسان باشد. و هرگاه که در حال باید که از قبول –یا به سبب قوت رغبت یا به سبب شدت حاجت  –دهد 

حسان است که از غبن کم استدن ظلم نباشد. و بعضی علما گفته اند که غبن به زیادت از ثلث موجب خیار است، و به نزدیک ما چنان نیست، ولیکن آن ا

 « کرده شود.
 یعنی پنج درصد. 217
 .735-354جلد اول، آداب کسب و تجارت، صفحات امام غزالی، « کیمیای سعادت» 218
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 اقتصاد کالن. نهادهای 6

 : نظام بازار 6.1
ت کاالها در نتیجۀ عرضه قیمداد و ستد از طریق بازار صورت گیرد و است: باید که « بازار»نظام اقتصاد اسالمی استوار بر ساز و کارِ 

د پول( وضع کرده کاال )بدون کاربربدلِ کاال در  دنهایی را بر مبادله کراسالم محدودیت چنان،همو تقاضا در بازار تعیین گردد. 

ری و اتالفِ است، زیرا در آنصورت مشکل است که ارزش دو جنسِ مورد مبادله همسان و برابر باشند. جهت جلوگیری از نابراب

و ستد کاالها تشویق کرده  را معرفی نموده است و کاربرد پول را در داد «ربا»کارایی اقتصادی در مبادالت کاال با کاال، اسالم احکام 

  است.

آمده است که آمده است. طور مثال، در روایتی  انجام دادن داد و ستد از طریق بازار دربارۀاسناد زیادی در سنت و حدیث 

خرما را چگونه بدست از او پرسید که این  ملسو هيلع هللا ىلصبا خرمایی که کیفیت خوب داشت آمد. پیامبر گرامی  ملسو هيلع هللا ىلصشخصی نزد پیامبر بزرگوار 

 چنین مکنید»فرمود:  ملسو هيلع هللا ىلصکیفیت را با یک پیمانه خرمای باکیفیت مبادله کردم. او گفت که دو پیمانه خرمای کمآن شخص  آوردی؟

آن خرمای باکیفیت را خریداری  کیفیت را ]در بازار[ در مقابل پول بفروشید، بعداً با پولِ، بلکه خرمای کمدهد[]که ربا رخ می

 219«کنید.

ین برابری در ارزش کاالهای از جهتِ تأم -طریق بازار و خرید و فروش به وسیلۀ پول  از نقطه نظر اسالم، داد و ستد از

دولت(  از سویها )بازار ویا تعیین کردنِ قیمت ساختارِارج از داد و ستد خ کردنِباشند. در غیرِ آن، هرگونه تنظیم مورد مبادله مهم می

 خوانده است:شتنِ ربا در اسالم حرام گ دلیل اصلی رابادلۀ کاال با کاال برابری در معدم  کند. ابن رشداصلِ برابری را نقض می

ترین علت است. برای ربا تشخیص داده اند ]که عبارت از افزونی در حجم و وزن است[ دقیق هاحنفی علتی را که»
( که در آن نهفته الَْکثِیر الْغَبْنِاین بدین خاطر است که مقصودِ شریعت از تحریمِ ربا ]جلوگیری از[ زیانِ بیش از حد )

گردد. و چون تأمین برابری میان متحقق می که عدل و انصاف در معامالت با ]تأمین[ برابریدرحالیباشد. است می
بکار  ،هاپیمایشِ آن، یعنی گذاریباشد، پول )درهم و دینار( جهت قیمتکاالهایی که از جنس مختلف اند مشکل می

 220«رود.می

که روایتی آمده است است. در  شده ها در بازار بازداشتهقیمت رویۀبی از تعیین و تنظیم در اسالم دولتبه این اساس،  

 ملسو هيلع هللا ىلصدر جواب، پیامبر گرامی « .گذاری کندکاالها را نرخ»تقاضا کردند تا  ملسو هيلع هللا ىلصها در مدینه بلند رفت، مردم از رسول اهلل که قیمتزمانی
کننده و گشایندۀ روزی. و من آرزو دارم کند، و اوست تنگالها را ]از طریق ساز و کارِ بازار[ تعیین میخداوند خود نرخ کا»فرمود: 

همچنان،    221«هیچ کسی از شما شکایتی در رابطه به ستم بر جان و مال خود از من نداشته باشد. ،هنگامی که به حضور خداوند برسم

ها بلند در زمان خالفت عمر بن خطاب )رضی اهلل عنه( بازار مدینه دچار کمبودی مواد گشت و قیمتدر منابع آمده است که گاهی 

                                                            
 (.5334امام طحاوی )« شرح معانی اآلثار»(، و 7335(، صحیح بخاری )1594و  1593صحیح مسلم ) 219
 ابن رشد، کتاب البیوع.« بدایۀ المجتهد ونهایۀ المقتصد» 220
 (.14057)( و مسند احمد 2200(، سنن ابن ماجه )1314(، سنن ترمذی )3451سنن ابو داود ) 221



 
 

62 
 

بفرستد. به این  مواد اضافی به مدینهها ابا ورزید، و بجای آن از والی مصر تقاضا کرد تا . حضرت عمر از تنظیم کردن قیمترفت

 222.کاهش یافتندها قیمت د و در نتیجهعرضۀ مواد را در بازار مدینه بلند ببر توانست ،ترتیب

گذاری در بازار جداً خودداری چون امام ابوحنیفه و امام شافعی به این باور بودند که دولت از نرخ متقدمفقهای اکثریت 

با  تواندورزد، دولت می باحتی اگر شخصی احتکار بورزد و از فروش مواد غذایی که نزدش موجود باشد ا اندها گفته آنورزد. 

قیمت و بها را برایش تعیین کند، زیرا این کار همچون  تواندولی نمی ،مجبور به فروشِ مواد بسازداستفاده از ابزار جزائی او را 

 ییدارا ،مؤمنان یا»فرماید: آن اینست که پروردگار متعال می ثبوت   223اوست. مالنهادن یعنی کوتاه کردنِ دستِ مالک از « حَجر»

پس اگر . [29]النساء: « ردیشما صورت گ تیرضا باشد که با یاساس تجارته ب دیبلکه با د،یبه ناحق مخور شیخو انیخود را در م

 گیرد. گذاری شود، معامله به رضایت هردو طرف صورت نمینرخ

در صورت  (یا دولت)سلطان  از سویگذاری را ها نرخها و شافعیولی امام مالک و تعدادی از فقهای متأخر از حنفی

قیمت حق فروشنده است، پس تعیین کردنِ »نویسد: می« الهدایه»در  حنفی طور مثال، امام مرغینانی   224ضرورت جائز شمرده اند.

اندازۀ آن بدست خودش است. و سزاوار نیست که سلطان در حق آن تعرض نماید، مگر اینکه به دور کردنِ زیان عامه تعلق گیرد.... 

ستم ورزند و از بها به حد فاحش درگذرند، و قاضی برای نگهداشت حقوق مسلمانان  ]بر خریداران[ د غذاییاگر فروشندگان موا

با این هم، مرغینانی    225«گذاری کند.اهل رأی و بصیرت نرخ در مشوره باای جز تعیین نرخ و بها نداشته باشد، باکی نیست که چاره

: چه از نگاه بعضی از فقهای وجود دارددرین موضوع اختالف نظر  ن شده تجاوز کند،نویسد که اگر فروشنده بازهم از نرخ تعییمی

را باطل اعالم کند. ولی دیگران  فروشمعامالتِ گران توانداضی نمیو بر این اساس ق« در خرید و فروش جبر و اکراه نیست»حنفی 

دفعِ دور کردنِ زیان به مردم ) از برای)یعنی منع کردنِ شخص آزاد را از تصرفِ مال( را نهادن « حجر»گفته اند که امام ابوحنیفه 

 226اجازه داده است. (ضرر عامه

 حدود و مشروطپهنای آن مقیمت در بازار توجیهی در اقتصاد اسالمی داشته باشد،  کردنِ به هر حال، اگر تنظیم و تعیین

 است.استوار  نسبتاً آزاد است. و اقتصاد اسالمی بر نظام بازار

 در بازار دولت ینقش نظارت:  6.2
تواند بدون دلیل ، دولت نمیبحث گرفته شددر نظام اقتصاد اسالمی، دولت حق مداخله در بازار را ندارد. چنانچه در بخش قبلی به 

ها را در بازار تنظیم و تعیین کند. در کل، قیمت –مثالً جهت تأمین دسترسی به مواد غذایی برای فقرا و نیازمندان  –شرعی واضح 

( به مستهلکین و 2رقابت سالم در بازار را نقض نکند، و ) قواعد کسی (1) نظارتی در بازار داشته باشد تا تواند نقشمیتنها دولت 

ای گذشت فروشندهدر روایتی آمده است که خلیفۀ دوم اسالم، عمر بن خطاب )رض(، روزی از بازار می مردم زیان نرسد. طور مثال،

تر از قیمت بازار آن را را دید که مشغول فروش مقداری کشمش است. وی قیمت آن را از او پرسید، و معلوم شد که خیلی پایین

                                                            
222 .Ashker and Wilson (2006)-El  
 امام کاسانی، کتاب االستحسان.« بدائع الصنائع» 223
 (.1995قرضاوی ) 224
 امام مرغینانی، کتاب الکراهیه.« الهدایه» 225
 همانجا. 226
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جایی دیگر  ما بردار و، یا آن را از بازار ر ]و مطابق قیمت بازار بساز[بلند ببیا قیمت آن را »فروشد. حضرت عمر به او گفت: می

کسی به بازار ما خرید و فروش »گفت که زد و میهمچنان روایت شده است که عمر بن خطاب )رض( به بازار سر می   227«ببر.

کام ربا و شرایط بیع آگاه باشند تا ظلم و ها و خریداران باید از احیعنی فروشنده   228،«که بر ]احکام[ دین آگاه نباشد نکند تا

 عدالتی در حق کسی رخ ندهد.بی

مالکیت خصوصی،  و تأمین ریزی برای توسعۀ اقتصادی، حفظبرنامه هایمسؤولیتتواند در توزیع ثروت در کشور، دولت می

زمینه را  های اقتصادی را در دست گیرد ولیتفعاداشته باشد، ولی نه اینکه به عهده را  آوری مالیات و تأمین انتقاالت اجتماعیجمع

انتقاد از مداخلۀ دولت در تجارت و کار و بار جداً « المقدمه»کتاب مشهورش . ابن خلدون در تنگ سازد کار و بار خصوصی برای

گذاری خصوصی سرمایههای کار و بار و های اقتصادی باعث زدودنِ فرصتمشغول شدن دولت در فعالیتگوید که کند، و میمی

  230کشاند.و این امر رقابت سالم در بازار را نقض کرده و اقتصاد را به کساد می   229گردد،می

 )نقش دولت در مدیریت اقتصادی( 7.2در بخش لکیت خصوصی ریزی برای توسعۀ اقتصادی و تأمین مادر مورد برنامه

 تر پرداخته خواهد شد.بیش

 زکات، صدقه و مالیهاز طریق : توزیع ثروت  6.3

 و صدقه : زکات 6.3.1
گیرد: زکات، صدقه و مالیات. زکات و صدقه بر اساِس فرامین قرآن توزیع ثروت در نظام اقتصاد اسالمی از سه طریق صورت می

گردند. می داری زمانِ پیامبر بزرگوار و خلفای راشدین توجیهبر اساس روش حکومت عمدتاً که مالیاتمجید استوار اند، درحالی

چنان، گردد. همپس زکات و صدقه وجه دینی و عبادتی دارند، و پرداخت مالیات بر بنیاد مسؤولیت اجتماعی و شهروندی ادا می

که صدقه از رود، درحالیفرق میان زکات و صدقه اینست که زکات امری واجب است و از جملۀ پنج بنای اسالمی به شمار می

 حث کرده ایم. برۀ دالیل دینیِ زکات و صدقه )تشویق به هزینه کردن( دربا 5.3در بخش ندیده( است. جملۀ مستحبات )کارهای پس

های عبادتی و دینی، زکات و صدقه نقشِ اساسی در توزیع ثروت در یک کشور دارند. زیرا زکات و صدقه گذشته از جنبه

  شود.میاز سوی طبقۀ توانگر جوامعه به طبقۀ تنگدست جامعه پرداخته 

 الف. شرایط و مشخصات زکات

 زیر است: و شرایط زکات از قرارِ  مشخصات

ند زکات تنها بر مسلمانان وضع گردیده است، و شهروندان غیرمسلمانی که در سرزمین اسالمی بود و باش دارزکات  (1

 پردازند.نمی

                                                            
 (.1995قرضاوی ) 227
 (.487سنن ترمذی ) 228
 (Crowding out effect of government spending on private investment) انگلیسی در دولت رفتار این معاصر، به اقتصادی اصطالح در 229

 گویند.
 ابن خلدون، فصل چهلم و فصل چهل و سوم.« المقدمه» 230
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 شود.)مسافران(، و به مقاصدِ دینی پرداخته میداران )بدهکاران(، واماندگان در راه نوایان، وامزکات به تنگدستان، بی (2

از  گردد، یعنی بدهی و قرضهوضع می افراد خالصی هااست که بر دارایی (Capital taxزکات در واقع مالیۀ سرمایوی ) (3

 Sales) ت همانند مالیه بر فروشاتهای تولیدی، زکاگردند. ولی در بخش فعالیتی حین محاسبۀ زکات کسر میکلِ دارای

tax)  گردد.از عواید حاصله( وضع می  تولیدی)بدون کسر کردن مصارفِ ناخالصفروشات مقدار است که بر 

 گردد:تطبیق می ندنککه شرایط زیر را پوره  هاییزکات بر دارایی (4

  231سرمایه باید قابلِ رشد و افزایش باشد، یا به خودی خود یا از رهگذر انجام دادن کار بر آن. الف. 

ترتیب، کاالهای مصرفی هایش قرار نداشته باشد. بدیندارایی باید مورد کاربرد روزانۀ انسان جهت رفع نیازمندی  ب. 

های قابلِ زکات لباس، وغیره( و مُلکیت رهایشی )چون خانه و زمین( شاملِ دارایی قالین، )چون وسایل زندگی،

، محصوالت زراعتی، و خدماتی صناعتی تولیدات   232پول، طال و نقره(،چون های سیال )گردند. ولی سرمایهنمی

خانه و امالک اضافی که شخص در آن بود  ازادِ نیازمندی )چون موتر اضافی،های مچهارپایان برای مالداری، دارایی

درین  باشند.قابلِ زکات می گذاریاسهام سرمایهو  ،(کنداز آن برای کار و بار استفاده نمی که زمینی یا ،و باش ندارد

ی که در فابریکه یا بنگاه تولیدی دارد قابلِ آالتسامان و دستگاهپردازد و ی که در آن به کار و بار میخصوص، زمین

کند ها تولید میآورد و از محصوالتی که با آنها بدست میزکات نیستند، بلکه زکات از درآمدی که از تجارت بر این

کند، درآمدِ حاصله از فروشِ را برای مقاصد تجارتی خرید و فروش می شود. ولی اگر زمین و امالکپرداخته می

 زمین قابلِ پرداختِ زکات است.

از    233های قابلِ زکاتتر باشد: ارزش داراییبیش –شود نامیده می« نصاب»که  –باید از یک مقدار معین  سرمایه   . ج

عموماً تفاوت میان    236تر باشد.باید بیش   235گرام( 637) نقره درهم 200یا    234(گرام 91) طال مثقال 02ارزش 

. بنابراین، مذهب حنفی همان معیاری در عصر حاضر بسیار زیاد است این دو معیار بنابر تفاوت ارزش طال و نقره

یعنی در عصر حاضر باید نصاب زکات بر    237به نفعِ مستحقین تمام گردد،ترین باشد تا پائینگیرد که را در نظر می

  238شود. سنجشاساس معیار نقره 

                                                            
 ابوالحسن ماوردی.« ااألحکام السلطانیه» 231
شود، ولی جواهرات و زیوراتی که مورد شامل میروند گذاری و تجارت بکار میهدف سرمایه های سیالی را که بهباید اذهان داشت که این تنها سرمایه 232

 باشند.استفادۀ معمول زنان قرار دارند از پرداخت زکات مستثنی می
 یدیو تول یو محصوالت زراعت شود،یم دهیمتفاوت سنج ۀبگون انیچهارپا اند، چون نصابِ یامر مستثن نیاز یدیو تول یو محصوالت زراعت انیچهارپا 233

 .ندارند ینصاب
 ود.بگرام امروزی  4.55هجری(، یک دینار شرعی )یا یک مثقال( برابر به  76در سال قبل از اصالحات پولی عبدالملک بن مروان ) 234
 گرام امروزی است. 3.185مثقال =  0.7درهم =  1شد. پس در دروان پیامبر بزرگوار و خلفای راشدین، وزن ده سکۀ درهم هفت مثقال می 235

شود، و د هزار افغانی میدالر یا چیزی بیشتر از چهارص 5200مثقال طال حدود  20را در نظر بگیریم، ارزش  1399ه ماه اخیر سال اگر نرخ حد اوسط س 236

 شود.دالر یا چیزی کمتر از چهل و پنج هزار افغانی می 550درهم نقره حدود  200ارزش 
 « بی که به نفع فقرا و تنگدستان تمام شود سنجش کند.رزش مال را[ به همان نصادهنده ]ازکات»نویسد: می« الهدایه»برهان الدین مرغینانی در  237
ا خانوادۀ غنی و توانا را از خانوادۀ فقیر و تنگدست ها، نصاب طال و نقره شاخص خوبی برای تعیین کردنِ سطح زندگی یک خانواده بود، تدر گذشته 238

های آماری و ی که در روشهایآوری ارقام و آمار در کشورها صورت گرفته و پیشرفتجمع تفکیک سازد. امروز با درنظرداشت دستآوردهایی که در

توان سنجش نمود. با درنظرداشت اینکه قیمت طال و نقره نوسان و جهش های دیگری نیز میها را به شیوهاحصائیوی به میان آمده، سطح زندگی خانواده
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ک سال بر سرمایه باید برای مدت یک سال در تملک شخص قرار داشته باشد. یعنی، زکات بعد از سپری گشتنِ ید.    

زکاتِ  گردد، زیراامر بر محصوالت زراعتی و محصوالت صناعتی تطبیق نمی گردد. اما اینها وضع میدارایی

 شود.حاسبه و پرداخته میبرداری یا تولید محین حاصل تولیدیمحصوالت زراعتی و 

 نرخ زکات به تفکیک نوعیتِ دارایی بر حسبِ ذیل متفاوت است: (5

 . استهرزش کل آن سرمایها درصدِ 2.5 های پولی و تجارتیبر سرمایه نرخ زکاتالف.  

صاب ندارند، یعنی گردد. از نگاه امام ابوحنیفه محصوالت زراعتی نیاد می «عُشر»کات بر محصوالت زراعتی به نام ب.   ز

سبزیجات و  به هر مقداری که باشند، قابلِ عشر یا زکات هستند. همچنان، به باور امام ابویوسف و امام شیبانی

ی کار و هزینۀ یروهایی که آبیاری آن به نباشند. نرخ زکات بر محصوالت زمینترکاری از زکات و عشر معاف می

هایی که آبیاری آن به نیروی کار درصد است، ولی بر محصوالت زمین 10اضافی نیاز نداشته باشد عشرِ کامل یعنی 

 درصد است.  5و هزینۀ اضافی نیاز داشته باشد نیمِ عشر یعنی 

نرخ  ه پاالیش و فرآوری داردها نیاز بگردند و سپسس استفادۀ آنآنعده از معادنی که از دلِ زمین استخراج می برج.   

)چون ریگ،  قرار دارندعادنی که در روی زمین گردد. اما آنعده میاد می« خُمس»که به نام  است درصد 20 زکات

که  در دریا و بحر پیدا یا معادنی (کاری ندارندکه نیاز به حفر و کندن هاسنگ، و بعضی از سنگهای قیمتی در کوه

 239قابلِ پرداختِ زکات نیستند.گردند )چون طال، مروارید...( می

گردید. در زمان خالفت عثمان بن عفان )رض(، چون عواید آوری و توزیع میدر اوایل اسالم، زکات توسط دولت جمع

به  –انان فرمان داد تا زکات اموال خویش را های جدید بسیار زیاد شد، خلیفۀ سوم اسالم به مسلمدولت بنابر فتوحات سرزمین

   240به نمایندگی خلیفۀ اسالم مستقیماً به مستحقین بپردازند. –کردند استثنای زکات بر پول و طال و نقره که باید به دولت تسلیم می

آوری زکات مسؤولیت جمع آوری زکات را دوباره به دوش گرفت، و متولیانِ زکاتدر دورانِ خالفت امویان و عباسیان، دولت جمع

چون طال و نقره « اموال پنهان»همچون کشت و زرع، میوه و چهارپایان بر دوش داشتند، و پرداخت زکات بر « اموال آشکار»را بر 

ها که در آن دوره   241کردند.مسؤولیت فردی هر شخص بود اال اینکه مردم خود زکات پولی خود را به متولیان دولت تسلیم می

که به ستاندن و گردآوری زکات مشغول هم آنانی –گردید، معاش کارگزاران زکات آوری و توزیع میزکات از جانب دولت جمع

                                                            
ب طال و نصاب نقره روز به روز زیادتر گشته است )چنانکه امروز نصاب طال تقریباً ده برابر نصاب نقره )اُفت و خیز( زیادی دارد، و تفاوت میان نصا

شاخصی را بحیث نصاب زکات معرفی کنند تا هم ثبات زمانی داشته باشد « مقاصد الشریعه»توانند که بر اساس اصول گردیده است(، فقهای معاصر می

تر توسعه یافته در جهان در نظر گیرد. یر نیابد(، و هم تفاوت سطح زندگی را میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای کم)یعنی از یک روز تا روز دیگر تغی

در امریکا  یک خانوار تا سه قرن قبل یعنی تا پیش از انقالب صنعتی، تفاوت چندان اقتصادی میان کشورهای جهان وجود نداشت، اما امروز درآمد اوسط

باشد. به هر حال، نیازمندی به  درآمد اوسط یک خانوار در افغانستان است، درحالی که قیمت طال و نقره در هردو کشور تقریباً یکسان می( برابر30ِسی )

یا ارز  مثالً پول دیجیتالی –ها با گسترش کاالهای بدیل تر محسوس خواهد بود زیرا احتمال دارد که در آیندهها بیشچنین اجتهادی از سوی فقها در آینده

ارزش طال و نقره به شدت پائین بیاید. یا برعکس، احتمال دارد که بنابر وقوع بحران مالی فراگیر جهانی، قیمت طال و نقره  – (Cryptocurrencyمجازی )

دهندۀ سطح زندگی واقعیِ مردم در هر نعکاسبه شدت باال روند که کمتر کسی در کشورهای فقیر نصاب زکات را پوره کند. پس بایست که نصاب زکات ا

 کشور باشد، و فقها باید در مورد این مسئله غور و تأملی داشته باشند.
 امام مرغینانی.« الهدایه» 239
240 .Ashker and Wilson (2006)-El  
 ابوالحسن ماوردی.« ااألحکام السلطانیه» 241
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سورۀ التوبه آمده است از پول زکات مردم  60بنابر دستوری که در آیت  –پرداختند که به تقسیم و توزیع آن میبودند و هم آنانی

   242دید.گرتأمین می

 در عصر حاضر ب. ضرورت بازبینی نرخ زکات برای محصوالت زراعتی

ای معاصر قرار قهفبه نظر نویسنده، یکی از موضوعاتی که باید در پرتو شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی مورد اجتهاد و بازبینی 

و  ملسو هيلع هللا ىلصار زرگوباست. در زمان پیامبر  اقتصادی )تولیدات صناعتی و خدمات( هایبخشو سائر گیرد، نرخ زکات در بخش زراعت 

های رفت، و در تناسب با دیگر بخشزراعت بزرگترین سکتور اقتصادی به شمار می –و حتی تا سه قرن پیش  –خلفای راشدین 

ور زراعت دیگر یر کرده است، و سکتاقتصادی پردرآمدترین سکتور اقتصادی بود. اما امروز ساختار اقتصادی اکثریت کشورها تغی

، محصوالت همحصوالت خوراکی و نوشابتولیدات صناعتی )مانند های دیگر اقتصادی چون امروز بخشمنبع بزرگ عایداتی نیست. 

(، یربناهاجات، وسایل برقی، وغیره(، معادن )استخراج و تولید نفت و گاز(، ساختمانی )اعمار منازل و زکیمیاوی، وسایل نقلیه و عراده

ز سکتور زراعت ا، وغیره( به مراتب بزرگتر زمینی و هوایی و خدمات )چون مخابرات، تکنالوژی معلوماتی، بانکداری، حمل و نقل

ها در افغانستان در زراعت فعالیت ندارند، امروز بزرگترین و پردرآمدترین شرکتباشند. از نگاه حجم تولیدات و سطح درآمد می

ا نیست که نرخ زکات رو« مقاصد الشریعه» بر مبنایفلهذا ی چون مخابرات، بانکداری، و ساختمانی فعالیت دارند. بلکه در سکتورهای

فروشات یا درآمد ناخالص  باشد و آن هم بر درصد 10تا  5)یعنی دهاقین و کشاورزان(  کارگزاران و تولیدکنندگان درآمدبر قشر کم

د خالص درآم رصدِد 2.5 هاگذاران سائر سکتورکه نرخ زکات بر سرمایه، درحالیگردد )پیش از کسر نمودن مخارج و مصارف( وضع

 . )پس از کسر نمودن مخارج و مصارف( باشد

مین مواد غدایی برای همه مردم زکات بیشتر وضع گردیده بود تأکه در آن زمان بر محصوالت زراعتی  چنان دلیل دیگریهم

زراعتی و اعم از  بود. اما امروز مواد غذایی، اعم از محصوالت جدیها در آن دورهشکل قلت غذا و مواد خوراکه بود، زیرا م

هوایی(  وبنابر امکاناتی که ترانسپورت و حمل نقل معاصر )زمینی، بحری . موجود استمحصوالت فرآوری خوراکی، به وفرت 

برعالوه، در آن . باشدمیروستایی در سراسر جهان موجود و قابل دسترس  فراهم ساخته، مواد غذایی در همه بازارهای شهری و

تر از داد و ستد را بیش محدود بود، مردم )بنابر وابستگی شان به فراهم بودن طال و نقره( دینار و درهممقدار زمان به دلیلِ اینکه 

تر امروز داد و ستد بیش اما پرداختند.جنس به دولت میعینِ  از دادند. به این خاطر، مردم زکات مال خود راطریق جنس انجام می

  .پردازندنس میجتر زکات مال را از عینِ و مردم کم گیرداز طریق پول صورت می

)خزائن « رِکاز» بر بنیاد حکمی که دربارۀنرخ زکات را بر معادن نویسنده به این عقیده است که همانگونه که امام ابوحنیفه 

درحالی که امام شافعی معادن را قابلِ زکات )   243درصد )خُمس( تعیین نمود 20شده( و مال غنیمت آمده بود قیاس کرده دریافت

در آن زمان ( و همانگونه که امام ابوحنیفه درصد خوانده است 2.5 تنها را بر معادن و امام احمد بن حنبل نرخ زکات دانستنمی

که امام شافعی زکات را تنها بر )درحالی دانست واجب –بدون درنظرداشت حد نصاب  –تمامی محصوالت زراعتی  زکات را بر

 فقهای معاصر   244،جاتی که قابل ذخیر باشند، و آن هم پس از تکمیل نمودن حد نصاب، واجب دانسته است(خرما و انگور و غله

                                                            
 همانجا. 242
 امام مرغینانی.« الهدایه» 243
 برهان الدین مرغینانی.« الهدایۀ»ابوحامد غزالی، و « إحیاء علوم الدین»ابوالحسن ماوردی، « اسلطالنیهاألحکام » 244
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 )غیرزراعتی( تولیدی و خدماتیمحصوالت  اجتهاد کار گرفته زکات را بر ابوحنیفه از با پیروی از روشِ امام  –ها به ویژه حنفی – نیز

نرخ زکات را بر محصوالت زراعتی به  در عوض و قیاس کنند –عُشر بر محصوالت زراعتی  حکم بر اساس –درصد  10یا  5به 

  درصد تقلیل بخشند. 2.5به  باشنددرآمد جامعه اکثراً در زراعت مصروف میطبقۀ کمامروز دلیل اینکه 

به هر حال، بازبینی جزئیات زکات قبالً هم از جانب خلیفۀ دوم اسالم، حضرت عمر )رض(، صورت گرفته است. ایشان با 

جلبِ غیرمسلمانان  نوازی نومسلمانان یا برایدلیعنی برای  ،«مؤلَّفَۀِ قلوب»آیۀ قرآن مجید، دادنِ زکات را برای  در وصف صراحت

  245.ه بودمنع نمود ،ین اسالمبه د

 آوری زکات از طریق دولت در عصر حاضر امکان دارد؟ج. آیا جمع

ند، مگر رب یزکات شهری را به شهر دیگر ود، و جایز نیستباید توزیع شای در خود آن منطقه زکات هر منطقه نظر به احکام فقهی،

شهری را که امام ابوحنیفه حتی گفته است که اگر کسی زکات    246در صورتی که مستحقان زکات در آن شهر وجود نداشته باشد.

عمر بن در زمان خالفتِ همچنان    247قابل جزا است. ش، این کارانتقال دهدبه شهری دیگر در آن افراد مستحق وجود دارد 

  248ایشان فرستاده شود. وی فرمان داد تا زکات اهلِ رَی پس دوباره به .را از فارس به کوفه آوردندعبدالعزیز زکات شهر رَی 

 تواند که نظامِ بوده می آوری زکات از جانب دولت درستداری معاصر، تنها درصورتی جمعهای حکومتبنابر این، در نظام

ن کار تنها در ایولت در همان منطقه به مصرف رسد. از جانب د بتواند زکات غیرمتمرکز باشد، یعنی پول زکات هر منطقه توزیعِ

د. در ا داشته باشانۀ مالی مستقل خود رخز یا ایالت تهر والیغیرمتمرکز باشد تا  هاکشور پذیر است که نظام مالی صورتی امکان

آوری شده به های جمعپذیر نیست چون همه پول)پولی( از جانب دولت امکان زکاتآوری حال حاضر، در افغانستان، امکان جمع

د ندارد. اما حقیقت وجوها یا والیات مربوطه شهر درمقرراتی بر تخصیص دادنِ عواید د، و هیچ نگردخزانۀ واحد دولت سرازیر می

توجهی دولتمردان در صد سال اخیر است باعث شده که منابع اقتصادی آنست که توسعۀ اقتصادی نامتوازن در کشور که محصولِ بی

 کنند. یآورواید کافی جهت تأمین مخارج خود جمعع و دیگر شهرها نتوانند کنند،رشد متمرکز بمانند و تنها در چند والیت 

های اسالمی ها، سلطنتزکات با سائر عواید دولت خِلط نگردد. در گذشتهپول همچنان یکی از شرایط مهم دیگر اینست که 

گر دولت خزانۀ امه، حتی اهای مدیریت مالی عریختند. اما امروز با گسترش حسابداری و سیستممال زکات را در خزانۀ جداگانه می

 توان پول زکات را از سائر عواید دولت جداگانه محاسبه و پیگیری کرد. واحد نیز داشته باشد، می

 : مالیات 6.3.2
 : برای دولت تشخیص داده شده بود ذیل در قرآن و سنت سه منبعِ درآمد

 .گردیدمینیز بر محصوالت زراعتی  شرکه شامل عُ ،زکات (1

                                                            
 سوره التوبه. 60امام ابوحفص نسفی، تفسیر آیت « التیسیر فی التفسیر» 245
 ابوالحسن ماوردی.« األحکام اسلطالنیه» 246
 همانجا. 247
 .یبن سالم هرو دیابوعب« کتاب االموال» 248
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چون شهروندان غیرمسلمان از پرداخت  .بود )یعنی اهلِ ذمه( غیرمسلمانانِ مقیم در سرزمین اسالمیسرانه بر  مالیۀیه: جز (2

باشند، جهت تأمین مخارج دولت اسالمی از بابت مهیا ساختنِ خدماتی چون امنیت مال و جان شهروندان، زکات معاف می

گردید و زنان و کودکان از پرداخت جزیه جزیه تنها بر مردانِ غیرمسلمان تطبیق میجزیه بر غیرمسلمانان وضع گردید. 

درهم در  48 یادرهم،  24درهم،  12 غیرمسلمان مردِنظر به توانایی اقتصادی هر  را مقدار جزیه امام ابوحنیفهمعاف بودند. 

    249.تعیین کرده بودسال 

غنیمت  درصد( بود. 20یک پنجم حصه ) آن آوردند و مقدارت میبدس نهایی که مسلماناای بود بر غنیمتمالیه :خُمس (3

افتاد، و فیء تفکیک کرد، چون غنیمت اموالی بود که در جریان جنگ به دست رزمندگان مسلمان می« فَیء » را باید از 

 کردند.اموالی بود که مردمان غیرمسلمان بدون جنگ کردن به پیامبر یا خلیفۀ اسالم تسلیم می

 معرفی کرد:  راجدید دو نوع مالیه در دورۀ خالفت خود عمر بن خطاب )رضی اهلل عنه( 

های عراق هایی وضع کرد که حین فتح سرزمینزمین بود. خراج را حضرت عمر بر های قابلِ کشتبر زمین خراج: مالیه (4

 ها را غنیمت پنداشتهین بودند که این زمینبا آنکه تعداد زیادی از اصحاب خواهانِ ا و سوریه به دست مسلمانان افتاده بود.

بعضی از  تبا وصف مخالف ها گرفته شود، ولی حضرت عمرمالیۀ خُمس تنها یکبار ازین زمین بنابر دستور قرآن مجید

که  از همان شیوۀ خراجیحضرت عمر )رض(    250.معرفی و وضع کردها وار خراج را بر این زمینمالیۀ سال اصحاب

متفاوت بود،  ظر به نوعیت کشتِ زمینن شدهخراج وضع مقدار   251.استفاده کردبود ایجاد کرده  ساسانیخسرو انوشیروان 

درهم  4گندم  هایهر جریب زمین بر، بر خرما هشت درهم، و درهم 10 های انگورباغخراج بر هر جریب طور مثال 

 252بود.

درصد، برای اهل ذمه )غیرمسلمانان مقیم در سرزمین  2.5برای بازرگانان مسلمان : مقدار این مالیه کاالهای وارداتی بر مالیه (5

کاالی  قلماما حد اکثر این مالیه برای هر  درصد )برابر به عُشر( بود. 10درصد، و برای بازرگانان غیرمسلمان  5اسالمی( 

  253 شدند.درهم در یک سال بود، فراتر از آن از مالیه معاف می 200وارداتی 

عواید زکات و  ابل یادآوریست که در دوران خلفای راشدین، در بیت المال عواید فَیء )شاملِ جزیه، خُمس، و خراج( باق

 شد.، و جداگانه نگهداری میگردیدشر خِلط نمیعُ

                                                            
 امام ابویوسف.« کتاب الخراج»ابوالحسن ماوردی، و « االحکام السلطانیه» 249
250 .Ashker and Wilson (2006)-El  
خسرو نخستین کسی بود که مساحت سواد عراق را اندازه گرفت، بر آن خراج وضع کرد، »نویسد: چنان میابوالحسن ماوردی. او هم« االحکام السلطانیه» 251

که از زمین  هایی فراهم آورد. او بی آنکه به مالک ستمی رساند یا بر کشاورز اجحافی روا دارد، مقدار محصولی راخت، و دیوانحدود اراضی را مشخص سا

 «ه درهم... بود.شود مالک عمل قرار داد و از هر جریب از اراضی یک قفیز و یک درهم خراج ستاند. در آن روزگار، وزن هر قفیز معادل... سبرداشت می
 انجا.هم 252
253 .Ashker and Wilson (2006)-El  
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درصد(، و  33درصد( و اموال موروثی )الی  2بر فروش زمین و امالک ) همچون مالیه های جدیدیدر دوران عباسیان، مالیه

 جدیدی )خراج( همچنان، امام ابویوسف به خواهش هارون الرشید مالیه   254نیز مالیات ثابت بر بازارها و دکانداران معرفی گردیدند.

 255کشت و محصول آن متفاوت بود. نوعیت طرح و معرفی نمود که نرخِ آن نظر به انواع زمین و« مقاسمه»بر زمین به نام  را

لیه وضع های مختلف ماهای مالی خویش به شیوهبنابر این، از نقطه نظر اسالم دولت حق این را دارد که برای تأمین نیازمندی

در ی با قواعد فقهی ندارند و تناقضاکثراً سایر کشورها مروج اند  عصر حاضر در کشورهای اسالمی و هایی که درانواع مالیهکند. 

اقت فرسا تمام طمالیات طوری باشند که بر مردم  واضح است که نرخ و چگونگی. باشنداسالم میحقوقی با چهارچوب  مطابقت

)یعنی،  مالیات بازدهی ورابطۀ معکوس میان نرخِ مالیه « المقدمه»در ابن خلدون د. نو کشور را به رکود اقتصادی مواجه نساز یدهنگرد

 :دهدرا اینگونه شرح می عواید و درآمد دولت(

کنند اندک باشد، مردم با شیفتگی و پشتِ کار [ که ]دولتمردان[ بر رعایا تحمیل میتکالیف ]مالیاتیکه میزان هنگامی»

یابد، زیرا در نتیجۀ کمی باج و ناچیز پردازند، و در نتیجه آبادانی بطور روز افزون توسعه میبه کوشش و فعالیت می
 دد.... گرن قرین بهبود و رفاه میشوند و زندگانی آنابودنِ مقدار خراج نیکوحال می

بندی خراج رعایا و برزگران و کشاورزان و دیگر کسانی که خراج بر تکالیف و تقسیم ]دولتمردان[ و هرگاه که
رسد که ای میگیرند... تا به مرحلهها نیز باجهایی میوران و دروازهافزایند... و از بازرگانان و پیشهپردازند میمی

... آنگاه رعیت بهبود زندگی و شودکند و برای آنان کمرشکن میبار میینها و عوارض مالیاتی رعایا را سنگخراج
ها و میزان که مخارج و وامایستد. زیرا وقتیدهد و از اشتیاق به آبادانی باز مینیکوحالی پیشین را از دست می

دارد، آنوقت در ورطۀ بینند سود اندکی برمیسنجند و مییمبرداری و سود خود گزاری خود را با مقدار بهرهخراج

 شود. ور مینومیدی غوطه
کشند، و در این هنگام به علتِ نقصان یافتنِ برخی از آن تکالیف ازینرو جمعیت بسیاری بکلی از آبادانی دست می

بینند بر مقدار که ]دولتمردان[ این کمبود را در خراج میپذیرد. و چه بسا هنگامیمجموعۀ خراج نیز نقصان می
دهند تا آنکه شود، و آنقدر بدین شیوه ادامه میکنند از این راه کسرِ درآمد جبران میو گمان میافزایند، می تکالیف

 آید.دست نمی رسد که دیگر هیچ بهره و سودی از آن بهای میبندی ]مالیات[ به مرحلههر تکلیف و تقسیم
یابد، و عوایدی که بدان ها فزونی میها و خراجامزیرا در چنین شرایطی، هم مخارج ]دولت برای[ آبادانی و هم و

ها و تکالیف بندیرود و ]نیز[ تقسیمباشد. از اینرو، مجموعۀ درآمدها همچنان رو به نقصان میوارند وافی نمیدامی
که سرانجام شود، تا آنکنند از این راه کسرِ مجموعۀ درآمدها جبران میرود، چه ]دولتمردان[ تصور می]مالیاتی[ باال می

گردد. و فرجام افتد، زیرا امید مردم به تولید ثروت و آبادانی قطع میآبادانی و اجتماع در سراشیب سقوط فرو می
 256«گردد.باز می ا سود آبادانی و تولید ثروت به دولتشود، زیرها عاید حال دولت میناسازگار همۀ این

                                                            
254 .Ashker and Wilson (2006)-El  
 امام ابویوسف.« کتاب الخراج» 255
 ابن خلدون، فصل سی و هشتم، ترجمۀ محمد پروین گنابادی.« المقدمه» 256
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 : اوقاف 6.4

 الف. تعریف و حکم فقهی

پیامبر بزرگوار کند. یمای را برای منفعت عامه در راه خدا وقف ا داراییکه شخصی مال یرود طورینوعی از صدقه به شمار میوقف 

ختنِ پناهگاه جهت ساداشت در خیبر  که را به وقف سپرد، و زمینی هفت باب باغی را در مدینه که یک یهود به وی بخشیده بود ملسو هيلع هللا ىلص

های آب را احیاء چاهمثالً های خود را در راه خدا به وقف بسپارند، یا اب را تشویق نمود تا داراییو دیگر اصح .به مردم وقف کرد

 کنند تا مردم از آن نفع بردارند.

ست که دارایی از مُلکیت شده به این معنیداراییِ وقف ، و از نگاه فقهاست حبس کردن و بازداشتن وقف در لغت به معنای

. امام ابوحنیفه به این نظر است که برداری مردم قرار گیردتا مورد بهره شودشود و در راه منفعت عامه سپرده میشخص بازداشته می

مانندِ مالی هماند، نزد وی باقی می  مالشود ولی بازهم مالکیتِ اصلِآن خارج می تصرف مالکشده از وقف داراییِ حقِ انتفاعِ اگرچه

یابد. شده به ورثای او انتقال میکند، مالِ وقفکننده فوت شخص وقف هرگاهست که یامد چنین حکم اینپ .شودداده می که به عاریت

   257.وقف باقی بمانددر قید وصیت او  بنابرشده داراییِ وقفالزم است که  ولی اگر وصیت بر تداوم وقف پس از مرگش کرده باشد،

شخصِ به این معنی که    258.است« آورغیرالزام» - عقد عاریت و عقد شراکتهمانند  –وقف همچنان، از نگاه امام ابوحنیفه 

 259.مالِ وقف شده را دوباره به تصرف خود درآورد کردهعقد را لغو تواند که می )یا وارثان وی( کنندهوقف

شده[ با آنکه وقف کردن باعث زوالِ ماُلکیت شخص ]بر مالِ وقف»فته اند گو امام محمد شیبانی  مام ابویوسفا برخالف،

به هر حال[ بازداشته شده از درآمدن در مالکیتِ دیگری ]کردن به معنای حبس کردن مال است[ مالِ وقفگردد، ولی ]چون وقفنمی

شده در مالکیت دیگری نیاید[، زوالِ مالکیت شخص کم ]که مالِ وقفشود. بنابراین ضرور نیست که جهتِ ممکن ساختنِ این حمی

به میراث  شدهپس از مرگ او مالِ وقفکننده در حقیقتِ وقف الزم است، چنانچه را نپذیریم. به هر حال، زوالِ مالکیت شخص وقف

تواند، به بازماندگان او میراث گشته نمیکننده درآمده دوباره در مُلکیت وقف ،پس مالی که یکبار وقف گردد   260«شود.برده نمی

برای  –یعنی در راه منفعت عامه  –شده در راه خدا تواند، بلکه مالِ وقفتواند، و به کسی دیگری فروخته یا هدیه داده شده نمینمی

 امام شافعی نیز به همین نظر بوده است. شود.همیش سپرده می

، و گردند اجازه نداده بودندهای که زود استهالک میبرای آنعده از داراییوقف را  و ابویوسف از سوی دیگر، امام ابوحنیفه

 تر ساخت، واین شرط را بنابر اصلِ استحسان کمی آسان محمد شیبانی اما. ندگذاشته بود را شرِط وقف دارایی دیرپایی و استمرارِ

جواز داده  )مانند اسب، ابزار کار، کتاب وغیره( منفعت به بار آوردبه مردم که  منقول و غیرمنقول یهاآنعده از داراییوقف را برای 

  262ائز دانسته است.ج پول نقدزیورات و منجمله  های منقولدارایی اکثر وقف را به زُفر )شاگرد دیگر ابوحنیفه(   261.است

                                                            
 امام سرخسی.« المبسوط» 257
 همانجا. 258
 ابوحفص نسفی.« حصر المسائل و قصر الدالئل» 259
 امام سرخسی.« المبسوط» 260
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 263روی قواعد زیر شکل گرفته است:رفته اجماع فقها روی هم

  ،باشدگردیده و قابل مسترد نمیبرای همیش خارج  کنندهوقفشده از مالکیت مالِ وقف (1

 ،تواند که آن را لغو کند(یعنی نمیماند )باقی میآور کننده الزامعقدِ وقف بر وقف (2

 تواند، و( درآمده نمیولتددیگر )بشمول  شده در مالکیت هیچ شخص حقیقی یا حقوقیمال وقف (3

 .مجاز استغیرمنقول  های منقول ووقف برای همه انواع دارایی (4

 ب. انواع وقف

 گردد:یمبرداران و ذینفعان به سه نوع تقسیم وقف از لحاظ تفکیک بهره

 :یا عام وقف خیریه (1

ها، درمانگاهها، مساجد، ها، مدرسهکتابخانه در گذشته،گردد. وقفی است که در راستای منفعت عامه و رفاه مردم ایجاد می

ها )دار االیتام( در شهرهای مختلف سرزمین اسالمی بگونۀ وقف پرورشگاه و ها(،سرای)کاروانها برای مسافرین مهمانخانه

ها حظیرهها، و ایجاد ها و جادههای آب، ساختِ پلها، حفر چاهبرداری کتابگردیدند. همچنان، نسخهایجاد شده و اداره می

که تا امروز  جهان اسالم های دینی و ادبیخطی کتاب هایگرفتند. اکثریت نسخه)زمینِ مقبره( بگونۀ وقف صورت می

 باشند.های وقف شده میهای مختلف جهان موجود اند، اکثراً نسخهباقی مانده اند و در کتابخانه

 :یا خاص وقف خانوادگی (2

 نام .کندمیوقف ص، برای فرزندان، اوالدگان و خویشاوندان خود، یا برای افراد مشخای را داراییوقفی است که شخص 

واقع، وقف خانوادگی وارثان را از حق فروش دارایی  . درگردندنامه تسجیل میدر وقف برداران یا ذینفعان خانوادهبهره

 گردد. یممبدل  و خیریه به وقف عامکه این افراد دیگر زنده نباشند،  یزمان هردارد، و موروثه باز می

 وقف مشترک: (3

گردد. مثالً یک شخص نیمی از زمین خود را به اعضای خانواده و نیز به مردم عام ایجاد میوقفی است که برای کمک به 

اکثریت اوقافی که تا پیش از حملۀ چنگیز در خراسان و  کند.خانوادۀ خود، و نیمی دیگر را برای منفعت عامه وقف می

 264ماوراءالنهر وجود داشت اوقاف مشترک بودند.

 فمدیریت وقنحوۀ ایجاد و ج. 

گمارد. اگر می بحیث متولی یا سرپرست یریت و حفظ و مراقبت آن شخصی راگذارد، جهت مدای را به وقف میشخصی که دارایی

اعتماد و  را شخص قابل که مردم سرپرستدرصورتی   265گردد.کسی را سرپرست تعیین نکند، سرپرستی وقف به خودش باز می

شده که دارایی وقفهمچنان، درصورتی   266را بحیث سرپرست وقف تعیین کند. یدیگر تواند شخصقاضی میشایسته ندانند، 

                                                            
 ) .0162Mohsin et al(و ، وهبه الزحیلی. «رؤیۀ اجتهادیه فی المسائل الفقیه المعاصره للوقف» 263
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دید مزد یا معاش مناسب را از عواید حاصلۀ وقف درصورت لزوم توانندکننده و قاضی میصِ وقفدرآمدزا باشد، شخثمربخش و 

 برای سرپرست یا متولی تعیین کنند.

های دیگر بشکل اجاره، مضاربه یا شیوه توانندمی های تولیدی وغیرهمانند زمین، تعمیر، باغ، دستگاه شدههای وقفدارایی

گذاری قرار گیرند، تا عاید و مفاد به بار آورند و این عواید صرفِ افراد ذینفع در وقف گردند. فقها گفته اند که بر مورد سرمایه

 و منفعتِ بیاورند، و سپس از عواید و فایده شده را سرِ عایداست که دارایی وقف «واجب»متولیان اوقاف )یا بر مردم، یا بر قاضی( 

توان آن را که وقف عاطل مانده باشد، بازهم میدرصورتی   267گذاری صورت گیرد.آن در گسترش و ازدیاد بخشیدن وقف سرمایه

اوقاف  تعداد زیادی ازکه کرد. در قرن یازدهم هجری زمانی تبدیل و عایدزا در قالب قراردادهای اجاره یا مضاربه به سرمایۀ مولد

کردند که طرح « اجارتین»را بنام  شیوۀ تأمین مالی جدیدیسوزی ویران گشتند، فقها و قضات شهر قسطنطنیه )استانبول( در اثر آتش

تا وقف احیاء و بازسازی  پرداختف میوق متولیِ به آغازیک مقدار اجرت یا پول را در  )از سکتور خصوصی( گیرندهمطابق آن اجاره

  268گرفت.شده را برای مدت طوالنی در بدلِ اجرت ساالنه به اجاره میگردد، و سپس دارایی وقف

گردد که مالکیت شخصی فقها اوقاف را از پرداخت مالیه و زکات معاف کرده اند، چون مالیه و زکات تنها بر اموالی وضع می

های بدون ترس اینکه مبادا دولت زمیناز یا  ،باعث شد که بسیاری از افراد جهت گریز از مالیات دولتی ولی این امتیاز   269باشند.

و این کار تا حدی معمول بود که در زمان خالفت    270های خود را به وقف خانوادگی بسپارند.، داراییکندغصب را  هاآن قباله

 271شده بودند.های وقفزمینهای زراعتی عثمانیان حدود دو سوم حصۀ تمامی زمین

 دلیل کمرنگ شدن اوقاف در دو قرن اخیرد. 

شد، هشام بن عبدالملک شده گزارش میدر زمان امویان، چون تعداد اوقاف زیاد گشت، و در بعضی موارد سوء استفاده از اموال وقف

)یعنی دیوانِ اوقاف( را ایجاد کرد تا از سوء استفادۀ اوقاف جلوگیری کند. در رأس دیوان األحباس، « دیوان األحباس»هـ(  87 – 65)

کنندگان و متولیان اوقاف ، اما مدیریت و سرپرستی اوقاف نزد وقفکردمیو نظارت  ثبتای را گماشت تا اوقاف را تنها قاضی

طور مثال، متمادی معمول بود، و مردم را تشویق کرد تا به ایجاد وقف بپردازند.  یهاریان قرنهمین روش در ج   272محفوظ بود.

شود. نامیده می« چاه زبیده»، به شمول چاه آب در مکه که بنام ه استالرشید اوقاف زیادی را ایجاد کرد در زمان عباسیان، خانم هارون

شدند. در قرطبۀ اسپانیا، در الزهر در مصر همه توسط عواید اوقاف پیش برده میمراکز تعلیمی چون دارالعلم، دارالحکمه، و جامع ا

درمانگاه بگونۀ وقف فعالیت داشتند. همچنان کارهای علمی و پژوهشی دانشمندان نیز  50کتابخانه و  70قرن چهارم هجری، حدود 

و ابن سینا کتاب « الکلیات فی الطب»بن رشد کتاب ا گردیدند: در منابع آمده است کهتأمین می حاصله از اوقاف از طریق عواید

   273را از همین طریق نوشتند.« الحاوی فی الطب»
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ین روشِ اداری را در قبال اوقاف تعقیب کردند. اما در اواخر های مختلف همها و سلطنتهای متمادی، امپراطوریطی قرن

از نظارت اوقاف را مسؤولیتِ م( امور دینی را از امور دولتی جدا کرد، و  1839 – 1808امپراطوری عثمانیان، سلطان محمود دوم )

در عین زمان، محمد محاکم و قضات برگرفته آن را به مأموران دولتی در استانبول سپرد، یعنی امور نظارت اوقاف را مرکزی نمود. 

تمام  که بر مبنای آن دولت توانستعلما گرفت ای از حلقهعثمانیان در مصر فتوایی را از دیگر  سلطانم(  1848 – 1805علی پاشا )

شده را های وقفتملک داراییغصب و که از نگاه فقهی، دولت حق درحالی   274درآورد.خود  شده را در تملکهای وقفدارایی

ضعیف ساختنِ علما خوانده اند، دلیل این کار محمد علی پاشا را . باشندتر مالکیت اشتراکی میوقاف بیشندارد، و از لحاظ حقوقی ا

 275زیرا او در سدد محدود ساختن نفوذ علما در مصر بود.

میالدی، اکثر  20سازی امور اوقاف پس از عثمانیان نیز در کشورهای اسالمی ادامه یافت. در قرن سازی و مرکزیدولتی

خانوادگی را  د، و در قوانین مدنی خود اوقافاوقاف را دولتی ساختن مدیریت –به شمول حکومت افغانستان  – کشورهای اسالمی

ه تنها سوء مدیریت و سوء استفاده در اوقاف باال شد که ن سبب سازی اوقافسازی و مرکزیدولتی منحل و ممنوع اعالم کردند.

به دست مأموران  بعداًدارایی خود را به وقفی که سرپرستی آن  بیند و دیگر هیچکس، بلکه اعتماد و اطمینان مردم نیز آسیب رود

)یا هم در  انستاندر افغ کسیدرت نکه امروز به . به همین دلیل، روز به روز اوقاف محدود گشتند، تا حدیحکومت باشد نسپارد

 .آگاهی دارنداز موجودیت اوقاف  کشورهای اسالمی دیگر(

 در محالت زمینۀ احیاء اوقاف و استفاده از آن برای تأمین خدمات عامههـ. 

های مالی خارجی ککم اکنونکند دچار مشکالت مالی زیادی است. ت میهای خارجی که دریافدولت افغانستان با وصف کمک

کاهش یابند، و این های خارجی های آینده کمکدر سال رودتوقع میکنند. درصد کل مصارف عامه را در کشور تأمین می 75حدود 

مهیا های خارجی نیز برای دولت افغانستان قرضهزمینۀ . در شرایط فعلی، ساختخواهد تر ازین بیش را مشکالت مالی دولتکار 

 . نیست

از منابع داخلی قرض  تواندتا، دولت می. درین راسباشدبرای دولت بسیج منابع مالی داخلی می مالی و بالقوۀ یگانه منبع بدیل

ات یک سلسله خدم تواندمینیز دولت (، و تا منابع را در اختیار دولت قرار دهد ظرفیت بالقوۀ زیادی دارد )صکوک اسالمی بگیرد

 .عامه را از طریق وقف تمویل سازد

همچون مکتب، شفاخانه، کتابخانه،  –د در تأمین مالی خدمات عامه دهد که مردم محالت خووقف اسالمی امکان این را می

که سهم بگیرند، طوری –ها و ساحات سبز جاده مانندمساجد، تهیه آب آشامیدنی، و حتی حفظ، مراقبت و ترمیم زیربناهای محالت 

رور نیست ایجاد گردند. ض اوقافحله بگونۀ مهر گیری مالی و پولی مردم هر مکتب و شفاخانه یا تأسیسات دیگر عام المنفعه با سهم

 شده مجانی باشد، بلکه در بدلِ حق الزحمه یا فیس این خدمات به مشتریان وکه خدمات صحی در شفاخانه یا مرکز صحی وقف

 بیماران عرضه گردد، و سپس عواید حاصله صرف تأمین مصارف شفاخانه یا درمانگاه شود. 

برنامۀ همبستگی »قبالً هم در افغانستان تحت  (Community-driven developmentچنین شیوۀ توسعۀ اقتصادی محلی )

نتیجه  تا حدی درآمده است، و به اجراتوسط دولت به کمک مالی کشورهای خارجی « میثاق شهروندی»نامۀ و فعالً تحت بر« ملی
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باشند، ولی گیری توسعۀ اقتصادی محالت خود دخیل میمردم محالت خود در تصمیم ر این دو برنامه،و پیامد خوبی داشته است. د

تر در گیری پولی و مالی ندارند. اما اگر اوقاف محلی ایجاد گردند، محالتی که توانایی مالی و پولی دارند )که بیشهیچ نوع سهم

گیری توانند. مردم هم انگیزۀ خوبی برای سهما تأمین کرده میخود وجوه مالی اوقاف ر( مردم نسبتاً پولدارتر اند شهرهای بزرگ کشور

که مردم در مدیریت وقف رود، و دوم اینکه تا زمانیدر اوقاف دارند: نخست اینکه وقف عملِ مستحب است و صدقه به شمار می

گزینند و از کارکرد آن نظارت به نقش مستقیم داشته باشند )یعنی بتوانند که متولی و سرپرست وقف را خود شان انتخاب کنند و بر

 باشد.گیر میگیری در وقف زمانبه هر حال، ایجاد فرهنگ سهم عمل آورند(، مشتاقانه در اوقاف سهم خواهند گرفت.

و قاف اسالمی دارند. شباهت بسیار زیاد به او باشندکه اکثراً غیرانتفاعی می( NGOsدر واقعیت امر، مؤسسات غیردولتی )

که بگونۀ )چه به شکل رسمی )که ثبت وزارت عدلیه باشند( و چه به شکل غیررسمی  –یه که در داخل افغانستان نهادهای خیر

ها وجود دارد های مهمی از لحاظ حقوقی )فقهی( و نحوۀ عملیاتی میان آنبه اوقاف شباهت دارند. اما تفاوت –عرفی فعالیت دارند( 

 که بحث آن از حوصلۀ این مقاله خارج است.
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 مدیریت اقتصادی صول. ا7

 اقتصاد اسالمی نظریات بنیادیِ:  7.1
زند. چهارچوب فکری علم تب اقتصادی را رقم میدر هر مکتب اقتصادی، یک سلسله نظریاتی اند که بنیاد و اساس فکری آن مک

 های زیر استوار است:اقتصاد اسالمی بر نظریه

 :«هیسود بر سرما»است نه  «هیسرما بازدهِ» هیسرما متِیق (1

و این قاعده است. « نرخِ سود»داری استوار است(، قیمت یا نرخ سرمایه در واقع در علم اقتصاد معمولی )که بر نظریات سرمایه

 ، و امروز علم اقتصاد بر همین اصلِ میالدی به این طرف طرح گردید 17پردازان مکتب کالسیک اقتصادی از قرن توسط اولین نظریه

تر از درآمدِ حاصله از کار بیشرآمدِ حاصله از سرمایه د، باشدتر هرگاه نرخ سود از نرخ رشد اقتصادی بیشاستوار است. و  فکری

ثروتمند نابرابری میان قشر به این اساس،  تر از رشدِ ثروت کارکنان خواهد بود.داران بیشیعنی رشدِ ثروت سرمایه ،یابدافزایش می

(، توماس پیکتی معمولی داریهای یکی از اقتصاددانان مطرح )و منتقد سرمایهیابد. بر بنیاد پژوهشگسترش میو فقیر جامعه 

(Thomas Piketty نرخ میانگین سود از قرن ،)تر بوده است، و همین موضوعمیالدی تا حال از نرخ میانگین رشد اقتصادی بیش 18 

 276داری است.یهافزایش نابرابری در نظام سرما واملیکی از ع

سود  قرضه یعنی نرخِ دهیِ سرمایه مجاز نیست، ارزش سرمایه نباید بر اساس نرخِچون سود در قرضدر اقتصاد اسالمی، 

)بگونۀ مضاربت یا  سنجیده شود، بلکه بر اساس بازدهِ سرمایه در نظر گرفته شود. به این معنی که اگر سرمایه در کار مولد و عایدزا

   277یا قیمتِ سرمایه پنداشته شود.بحیث ارزش  آیدبدست می گذاریسرمایهکه از گذاری شود، میزان بهره یا بازدهی سرمایه شراکت(

ی ای مبنابَرَند. زیرا چنین فرضیهبا آنکه این مسئله سطحی شاید معلوم شود، ولی اقتصاددانان به اهمیت این نکته به خوبی پی می

بپردازیم، و فعاًل  جزئیات مسئله از نگاه علم اقتصاددهد. این مقاله گنجایش این را ندارد که به را تغییر می های اقتصادیبسیاری مُدل

 ورزیم.به همین بحث اجمالی اکتفا می

 ی:باز)با سود( و سفته یدهقرضه قینه از طر ردیکسب و کار صورت گ قیو ثروت از طر هیدر سرما ادیازد (2

در دهی با سود، و دیگری از طریق کار کردن بر آن. ازدیاد بخشیده شود: یکی از طریق قرض تواندطریق میل، سرمایه از دو در عم

 . سهمِ کار در خلقِ ارزشیابددر نتیجه سرمایه ازدیاد میگردد و میدر سرمایه کار باعث ایجاد ارزش رابطه به شیوۀ دومی، 

« نظریۀ ارزش کار»هایی دارد. ولی درین مورد بحثنیز ه است، و ارسطو های دور به آن پرداخته شداز گذشته ست کهموضوعی

(Labor theory of value بگونۀ منسجم توسط )،اقتصاددانان کالسیک ( به خصوص آدم سمیتAdam Smithو )  داود ریکاردو

(David Ricardo.طرح و ارائه گردید ،)در همه  –برای تولید آن ارزش یک کاال با مقدار کاری که  بر اساس این نظریه، 278

اقتصادی یک کاال بر اساس مقدار به عبارۀ دیگر، ارزش  باشد.نیاز بوده متناسب می –( Supply chainهای زنجیرۀ تولید )مرحله

( وارد Karl Marxکارل مارکس )توسط  نظریۀ کاری ارزش با کمی تغییرگردد. رود تعیین میکاری که در تولید آن کاال بکار می

طرح گردیده بود،  داریسرمایه با آنکه از جانب اقتصاددانان کالسیک« نظریۀ کاری ارزش»ولی امروز  گردید. نیز مکتب سوسیالیزم

                                                            
276 .Piketty (2013)  
277 .Ashker and Wilson (2006)-El  
278 .and Stilwell (2002) Smith (1776 [2003])  
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داری سرمایه ماقبلِهای نظام اقتصاددانان معاصر آن را بحیث مفاد و پدیدۀو  نگردیده است نیوکالسیک(وارد بطنِ علم اقتصاد )اقتصاد 

 . دانندمی

ها پیش ازینکه توسط اقتصاددانان کالسیک بگونۀ منسجم توسط دانشمندان و فقهای اسالمی سدههمچنان  نظریۀ ارزش کار

 نویسد:میخویش « المقدمه»ن خلدون در کتاب اب میالدی، 14در قرن  ارائه گردند مطرح گردیده است.

اهی وسیلۀ روزی گلی نیازمند است که خوراک و روزی او را... تأمین کند... باید دانست که انسان طبیعتاً به وسای»
عت سودمند است و مانند آن. ولی با همۀ این چنین اهایی که برای زرآید، مانند بارانبی کوشش و تالش بدست می

 ناچار باید ]که انسان[ تالش کند.... باشد، وموجبات فقط کمکِ وی می
و کوشش برای آن وابسته به الهام و  [.16]العنکبوت: « ز نزد خدا بجوئیدپس روزی را ا»فرماید: میخدای تعالی 

 نیروی کاردارد... و ناچار باید در هرگونه محصول و ثروتی رهبری و قدرتی است که خدا به انسان ارزانی می

ارد، و اگر از دسانی در ایجاد آن ضرورت انسانی مصرف شود. زیرا اگر مانند صنایع بنفسه باشد، پیداست که کار ان

 انسانی حاصل گردد.... نیروی کارحیوان یا گیاه یا معدن بدست آید، بازهم ناچار باید به 

باشند.... زر و سیم اصل و اساسِ همۀ سپس باید دانست که... زر و سیم اغلب ذخیره و مایۀ کسب جهانیان می
سودی که از  ...است. و چون همۀ این مقدمات ثابت شد، باید دانست کهها و به منزلۀ مایۀ کسب و اندوخته کسب

ست که در آن انجام گرفته است، و قصد انسان از بدست آوردن و اندوختن ارزش کاری آیدها بدست میثروت

هی باشد. گاهمان ارزش کار است، زیرا در اینجا بجز کار چیز دیگری نیست، و آن مقصود ذاتی برای اندوختن نمی
بافی که با آنها چوب و رشتن هم از صنایعی است که چیزهای دیگری هم در آنها هست، مانند نجاری و پارچه

 279«تر.تر است، و بنابراین ارزش آن یعنی کار بیشافزون کارِباشد، ولی در آن دو می

میالدی ارائه  18ریکاردو در قرن  چهار قرن پس از وی را که نظریۀ ارزش کارشود، ابن خلدون عیناً همان چنانکه دیده می

دچار اغتشاش شده بود و گفته بود که  نظریۀ ارزش کار( درمورد Adam Smithکه آدم سمیت )درحالیکرده توضیح داده است. 

در تولید کاال بدست  توسط مزد و معاش باشد، پس فایده و منفعتی« شدهکار خریده»در ارزش کاال همان « شدهکارِ گنجانیده»اگر 

 گوید:بود، چنانکه می واضحاما این نکته نزد ابن خلدون    280آید.نمی

ب را در نظر و اگر ثروت و وسیلۀ معاش بجز صنایع باشد، آنوقت نیز ناچار باید در قیمتِ آن فایده و مایۀ کس»

بود، فایده و مایۀ را که به سببِ آن بدست آمده است در آن داخل کرد، زیرا اگر کار نمی ارزش کاریگرفت، و 

ای از ارزش و آنوقت برای آن بهره آشکار است کارۀ آمد. و گاهی در بسیاری از مواد مالحظکسبِ آن بدست نمی

چنانکه در مواد غذایی معمول است، نهفته و ناپید کاردهند، و گاهی هم جنبۀ قرار می –خواه کوچک یا بزرگ  –

  ..میان مردم ارزش کار نهان است.
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ست، و هم مفهوم رزق ارزش کارهای انسانی ها عبارت ازبنابراین آشکار شد که کلیه یا بیشتر سودها و بدست آمده

 281«برند.ست که از آن بهره و سود میو روزی معلوم شد و به ثبوت رسید که روزی آن چیزی

دانسته  متو زح کار و تالشکسب و نظری، فقها نیز هرگونه افزایش در سرمایه و ثروت را مشروط به  هایگذشته از بحث

بدست آید ناروا  داند، و آنچه بدون کار و زحمتتالش و زحمت می را به خرج دادنِ منفعت. امام غزالی یکی از شرایطِ کسبِ اند

 نویسد:می« احیاء علوم الدین»ی در و .داندمی

را مزد بدهد تا کاالی او    282شرط آن است که[ عمل را قیمتی باشد بدانچه در آن رنج و کلفتی بُوَد.... اگر بیاعی]»
ستانند به سخنی رواج دهد روا نباشد. و آنچه بیاعان در عوض جاه و حشمت و قبول سخن ایشان در ترویج کاال می

شود. بل ایشان را آن ن را قیمتی نباشد صادر نمیآحرام است. چه از ایشان جز سخنی که در آن رنجی نیست و 
د: اِمّا به بسیاری آمد و شد، و اِمّا به بسیاری سخن در فراهم آوردن کار وقت حالل باشد که در آن رنج ببینن

 283«معاملت.

 بفروش رسانیدنِ ده درصدِ قیمت کاال را بخاطر  انآنزم گوید اینکه بیاعان و دالالننیز امام غزالی می« کیمیای سعادت»و در 

تناسب به رنج و ست که مقدار مزد را مشخص سازند و مت است، و تنها آنوقت درست انادرس کردندطلب می تولیدکنندهاز  آن

 کشند باشد:زحمتی که می

آنکه ]بیاع و دالل[ عادت آورده اند که ده نیم ]بها[ برگیرند و با مقدارِ مال بستانند نه با مقدارِ رنج، این حرام باشد. »
مظلمت بر دو طریق رَهَد: یکی آنکه آنچه پس مال بیاعان و دالالن که بدین وجه ستانند حرام بُوَد. پس دالل از این 

زنی[ نکند، ااِل به مقدار رنج خویش، و در مقدار بهای کاال نیاویزد. دیگر آنکه به وی دهند فراستاند و مکاس ]و چانه

ده نیمِ بها »و آن کس رضا دهد. و نگوید که « دیناری»مثالً یا « چون بفروشم این، درمی خواهم»از پیش بگوید که 
 284«که این مجهول بُوَد، که بها معلوم نباشد که به چند خرند. اگر چنین گوید باطل باشد.« مخواه

و  نفعتمکرده است. چکیدۀ بحث او اینست که  در هردو اثرش مطرح« منفعت»امام غزالی این بحث را در مورد شرایط 

ر و زحمت باشد هر منفعتی که فراتر از مقدار کاحاصله از هر معامله باید متناسب به کار و زحمت و تالش باشد، وگرنه  بهای

ی را که فراتر از مقدارِ بنا نهاده است، و آن قیمت و بهای« نظریۀ ارزش کار»نارواست. در واقع، امام غزالی چنین حکمی را بر مبنای 

 خواند. کار انجام یافته در تولید کاال یا خدمت باشد ناروا می

به استثنای مواردی چون میراث پس  جنبۀ حکمی و فقهی بخشیده اند.« نظریۀ ارزش کار»ه در واقعیت امر، فقهای اسالمی ب

 دیعبارت از خرکه  –بازی سَفته بر این اساس، مجاز است.ازدیاد در سرمایه تنها از طریق کسب و کار بردن و تحفه و هدیه گرفتن، 

و  ،ها در بازارقیمتم از نوسانات به اغتنا ،سهام( همچوناوراق بهادار ) یا خرید و فروش )پول، ارز خارجی و طال( اسعار و فروش

بودن آن نه تنها بر  نارواست. ناروا –باشد می و منفعت دهیفا ییجهت کما جویی،( و فرصتSpeculationزنی )بر اساس گمانه

                                                            
 همانجا. 281
. در عصر حاضر، به بیاع و دیاه نمارا با فروشنده ر داریو خر داریفروشنده و متاع را به خربیاع: دالل، آنکه میان فروشنده و خریدار واسطه گردد، و آنکه  282

 گویند.( میSales agent« )نمایندۀ فروشات»دالل 
 آداب کسب و معاش، ترجمۀ مؤیدالدین خوارزمی.، امام غزالی، ربع عادات: کتاب «احیاء علوم الدین» 283
 ، امام غزالی، رکن معامالت: آداب کسب و تجارت.«کیمیای سعادت» 284



 
 

78 
 

عدمِ بخرج دادنِ تالش و زحمت در در چنین معامالت است، بلکه بر اساس  آزمایی()خطرپذیری و بخت «غرر» موجودیتاساس 

 دهد:ابن خلدون دلیل فقهی این مسئله را اینگونه شرح میاست.  در آن« ارزش افزوده»و عدم ایجاد کردنِ  کمایی فایده و منفعتِ آن

و از ثمرۀ آن برخوردار گردد و آن را آید اگر سودِ آن عاید انسان شود باید دانست که بهره و حاصلی که بدست می»

آنچه »فرماید: می ملسو هيلع هللا ىلص نامند. پیامبرهای خود خرج کند، چنین حاصلی را روزی و رزق میدر راهِ مصالح و نیازمندی

ست که بخوری و آن را تمام کنی، یا بپوشی و آنرا کهنه سازی، یا صدقه از ثروتِ تو به تو اختصاص دارد مقداری
که از ثروت خود به هیچ رُو سود نبرد و آن را در مصالح و و درصورتی   285«مصرف اندازی. بدهی و به جریانِ

نامند. و بنابرین، آنچه را که های خود به کار نیندازد، چنین ثروتی را نسبت به دارندۀ آن رزق و روزی نمینیازمندی
ت مفهوم رزق در نزد اهل سنت.... نامند.... اینست حقیقآورد کسب میانسان به کوشش و قدرت خود بدست می

سپس باید دانست که کسب عبارت از کوشش و اراده کردن برای گردآوری و بدست آوردنِ مایۀ گذراندن است، و 
های درست ناچار باید برای روزی سعی و عملی وجود داشته باشد، هرچند بدست آوردن و جستنِ آن از راه

 286«باشد.

 اقتصادی مدیریت: نقش دولت در  7.2
 داشته باشد: های ذیل را در مدیریت اقتصادیتواند نقشمتون دینی اینست که دولت میبرداشت نویسنده از 

 نقش نظارتی در بازار، (1

 ریزی برای توسعۀ اقتصادی،برنامه (2

 مالکیت خصوصی، حقِ تأمینِحفظ و  (3

 توزیع عادالنۀ ثروت، (4

 استفادۀ موثر از سیاست مالی، و (5

 اقتصادی و اجتماعی.تأمین رفاه  (6

 پردازیم.میوارد ممتباقی شد. در این بخش به  توضیح داده)نقش نظارتی دولت در بازار(  6.2 در بخشِ بازارنظارتی در نقش 

ریزی به معنای جهت تأمین رفاه اقتصادی مردم الزمی و ضروری است. برنامه ریزی برای توسعۀ اقتصادیبرنامه

 Centrallyریزی مرکزی )اقتصادی نیست، و نیز به معنای داشتن نظام اقتصادی با برنامه هایفعالیتسازی دولتی یا سازیمرکزی

planned economy )– باشد، بلکه به نمی –داری دولتی معمول بود/ است طوریکه در کشورهای سوسیالیست و در نظام سرمایه

هایی که را داشته باشد است. به این معنی که دولت سکتورها و بخشمعنای سوق دادنِ منابع اقتصادی به وجهی که بیشترین بازده 

 گذاری خصوصی را در اینزایی و رفاه اقتصادی( داشته باشد تشخیص دهد و سرمایهترین تأثیر اقتصادی را )از نگاه اشتغالبیش

                                                            
 شود،یو کهنه م پوشدیآنچه م ای گردد،یو تمام م خوردیآنچه که م»انسان سه کاربرد دارد:  کیکه مال  دیفرمایم ملسو هيلع هللا ىلصخدا  امبریپاصلِ حدیث اینگونه است:  285

، 2959: مسلم حیصح)« سان است.ان ۀ[ رونده است و رهاکنندماندیم ی. فراتر از آن ]آنچه باقگرددیو بارآور م افتدیم انیو به جر دهدیآنچه صدقه م ای

 (3328: و مسند ابن حبان ،9339: مسند احمد
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مدت و درازمدت اتیژی و راهبردهای میاناستر ،از منابع اقتصادی یا بهتر جهت استفادۀ بهینه . همچنانها کمک و حمایت بکندبخش

 تر به میان آید.گذاری دولتی هماهنگی و سازگاری بیشگذاری خصوصی و سرمایهریزی بکند تا میان سرمایهرا طرح

کیت به این معناست که دولت چهارچوب قانونی و اجرائیوی الزم را برای مال مالکیت خصوصی حقِ  حفظ و تأمینِ 

صوصی را به حق هیچ فرد حقیقی و حقوقی آسیب نبیند. دولت نه تنها که از لحاظ قانونی مالکیت خ، تا خصوصی به میان آورد

نظام قضایی موثر  ورسمیت بشناسد، بلکه باید از غصب و تجاوز در حقوق افراد نیز جلوگیری بکند. این امر نیازمند داشتن محاکم 

های مادی را دربر باشد. مالکیت خصوصی نه تنها مالکیت داراییثر و توانمند میها اجرائیوی )یعنی پولیس( موو شفاف، و نیز ارگان

 شود.های غیرملموس چون حق امتیاز، حق اختراع، عالئم تجارتی، حق نشر وغیره را نیز شامل میگیرد، بلکه مالکیت داراییمی

 4.1بخش  باشد.میهای خصوصی ها و شرکتگذاری خصوصی و فعالیت بنگاهمالکیت خصوصی یکی از شرایط مهم برای سرمایه

 در مورد مالکیت خصوصی بحث مقصل دارد.

داد و ستد میان افراد و  ز ثروت از طریقابخشی ( 1)گیرد: زمان صورت میطریق هم سهاز  اسالمی در اقتصاد توزیع ثروت

( بخشی دیگر 3شود، و )( بخشی دیگر از طریق صدقه و زکات توزیع می2گردد، )بگونۀ طبیعی توزیع می «بازار»ساز و کار  از طریق

شود. آنچه که به دولت ارتباط آوری مالیات و سپس هزینه کردن آن از طریق بودجه توزیع میاز ثروت توسط دولت از طریق جمع

تر از دیگر اقشار که میزان مالیه بر توانگران و ثروتمندان بیشء گردد، طوریدارد اینست که نظام مالیاتی بگونۀ عادالنه طرح و اجرا

نامند. سپس آنچه که ( میProportional tax system« )نظام مالیاتی متناسب»جامعه باشد. چنین ساختار مالیاتی را در علم اقتصاد 

)همچون تعلیم و تربیه،  ات عامهبودجه صرف تأمین خدماز طریق از آن  بخشی شود،آوری میاز جانب دولت از طریق مالیات جمع

 Socialاجتماعی ) از طریق انتقاالت بخش دیگری و گردد،می صحت عامه، آب رسانی، پاککاری شهری، برق، حمل و نقل، وغیره(

transfersرج )مالیه و مصرف( روت از طریق دخل و ختوزیع ثآنچه مهم است  گردد.میدرآمد و فقیر جامعه توزیع ( به افراد کم

مورد مالیه،  در 6.3تر پرداخته شده است، و در بخش در مورد عدل و برابری بیش 3.1. در بخش دولتی بگونۀ عادالنه صورت گیرد

 زکات و صدقه بحث گردیده است.

از ابزار  ، که سیاست مالی یکیاست «مدیریت اقتصادی» های دولتیکی دیگر از مسؤولیت استفادۀ موثر از سیاست مالی

زایی و اشتغال   287جهتِ بلند نگهداشتن تقاضای کل . سیاست مالی عبارت از تنظیم کردن نرخ مالیه و سطح مخارجرودآن بشمار می

های اقتصادی اُفت و خیز دارد، که بنام باشد. معموالً رشد اقتصادی یک کشور ثابت نیست، بلکه بنابر تغییرات و تکاندر اقتصاد می

بگونۀ دورانی تجربه  های شگوفایی اقتصادی و رکود اقتصادی را همیشهشود. بر این اساس، کشورها مرحلهقتصادی یاد مینوسانات ا

« سیاست مالی انبساطی»از  آید، دولت بایدشتغال پائین میگردد و سطح اۀ رکود اقتصادی که تقاضای کل ضعیف میلدر مرحکنند. می

: شودار گرفته میکبه دو شیوه  در دورۀ رکود اقتصادی اقتصادی بیرون بکشاند. سیاست مالی انبساطی کار بگیرد تا اقتصاد را از رکود

گذاری دولتی، مصارف عملیاتی )چون معاشات کارمندان، سرمایه بخشیدنِبلند بردن مصارف و مخارج دولت از طریق افزایش  (1)

( پائین بردن نرخ مالیه، 2بیکاری، انتقال پول نقد به فقرا، وغیره(، ویا )و مصارف حفظ و مراقبت(، و انتقاالت اجتماعی )چون حقوق 

                                                            
 گذاری خصوصی و دولتی، مخارج دولت، و تجارت خالص )صادرات منفی واردات( است.تقاضای کل شامل مصارف خانوار، سرمایه 287
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های اسالمی سلطنتها نیز تر تشویق گردند. در گذشتهگذاری بیشگذاری پائین برود و سکتور خصوصی به سرمایهتا هزینۀ سرمایه

 288.ندبردمی شد پائینشناسایی نمی هایی که تولیدات زراعتی خوبسالهای خشکسالی و نرخ مالیه را در سال بعضاً

پیامبر مردم را تا حد امکان برآورده سازد.  رفاه اقتصادی و اجتماعیدولت مسؤول است تا  ،در نهایت، در اقتصاد اسالمی 

همۀ شما نگهبان و سرپرست هستید، و همۀ شما در قبال زیردستان تان مسؤول هستید. پس پیشوا ]و »فرموده است:  ملسو هيلع هللا ىلصگرامی 

بمیرد و بدهکار  رگاه کسیه، نزدیکترم به هر مؤمنی از خودشمن »و نیز فرموده است:    289«فرمانروا[ در قبالِ مردم مسؤول است.

اگر ثروتی از او بجا  ، بر من است تا قرض او را بپردازم و از بازماندگانش سرپرستی کنم.باشد یا فرزندان خردسالی از او بجا بماند

سوگند به خداوند که هیچ کسی »همچنان از عمر بن خطاب )رض( روایت شده است که فرموده:    290«بماند، از آنِ وارثانش است.

جلوتر نیستم... و هیچ کسی نیست که در آن سهیم نباشد، و در تر از دیگران ندارد، و من هم از هیچ کسی در مال غنیمت حق بیش

   291«شود.اسالم هرکس به تناسب مشکالتش... و حاجتش ]برای کمک[ در نظر گرفته می

با بزرگ  ای را معین نموده بود وآمد، حقوق ماهیانهبه همین اساس، حضرت عمر )رض( برای هر کودکی که به دنیا می

ای که در زمان خالفت ابوبکر ، در معاهده«کتاب الخراج»به روایت امام ابویوسف در    292یافت.زایش میشدنش مقدار آن نیز اف

به ایشان آفتی که از سالمندان و از کار افتادگان، یا کسانی»در عراق بسته شد آمده است: « حیره»صدیق )رض( با مردم مسیحی 

گردد. و دهند، جزیه ]و مالیات[ معاف میند و مردم گاهی به آنها صدقه میشورسد، و ثروتمندانی که دچار فقر و ناداری میمی

   293«م بمانند ادامه خواهد داشت.الکه در داراالسگردد، و این تا زمانیهای شان از بیت المال مسلمانان تأمین میمخارج آنها و خانواده

در مورد اهل ذِمه ]از مسیحیان »که: کند دهانی میبصره نوشت یاد ای که عمر بن عبدالعزیز به والی خویش دربه عین ترتیب، در نامه

 و یهودیان[ که در دیارت هستند تحقیق کن، و اگر پیر باشند و ناتوان گشته باشند، و درآمدی از کسب و کار نداشته باشند، از بیت

 294«.المال مسلمانان به ایشان کمکی رسان

ر دارد. البته که و اجتماعی مردم در صدرِ وظایف دولت در اقتصاد اسالمی قرا بدین ترتیب، برآورده ساختنِ رفاه اقتصادی

 باشد.این کار وابسته به امکانات مالی دولت می

 گذاری خصوصی: سیاست تجاری و سرمایه 7.3
( را Free tradeتواند خواه سیاست تجارت آزاد )است. دولت می موقف خاصی در اسالم سفارش نشدهدر مورد سیاست تجاری، 

ست که هیچگونه موانع تجارتی میان تجارت آزاد به این معنا( بزند. Protectionsim« )گراییحمایت»تعقیب کند، خواه دست به 

بروند یا به حد اقل ممکن تقلیل های دیگر تجارتی از بین دو کشور وجود نداشته باشد، و تعرفه بر واردات ویا هرگونه محدودیت

                                                            
288 .Lambton (1988)  
 (.1705( و سنن ترمذی )1829(، صحیح مسلم )2409و  5200و  893صحیح بخاری ) 289
 (.6/ 421(، و سنن کبری بیهقی )2416و  1975(، سنن ابن ماجه )2956و  2900(، سنن ابوداود )1962(، سنن نسائی )867صحیح مسلم ) 290
 (.292مسند احمد ) 291
 (.1995قرضاوی ) 292
 امام ابویوسف.« کتاب الخراج» 293
 ابوعبید بن سالم هروی.« کتاب األموال» 294
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یتگرایی خواهان حمایتِ فعال از صنایع و تولیدات داخلی است. در حمایتگرایی، دولت از ابزاری چون منع . برعکس، حمایابند

دهی آوری قرضه تجارتی، معافیت مالیاتی، ترجیح و اولویت(، فراهمSubsidyهای مالی دولتی )های تجارتی، کمکواردات، تعرفه

 کند.میمحصوالت داخلی در تدارکات دولتی، وغیره استفاده 

گرایی مطلق. کشورهای است، و نه حمایت پذیرامکاناقتصاددانان مبرهن است که در عصر حاضر نه تجارت آزاد مطلق به 

ارند و بعضی هم بسوی دفرط اختیار کرده اند، بعضی بسوی تجارت آزاد گرایش های ممیان این دو سیاستموقفی را باً لامروزی اغ

تر کشوری وجود دارد که یز کمدر جهان وجود دارد که تجارت آزاد را مطلقاً اختیار کرده باشد، و ن تر کشوریحمایتگرایی، اما کم

زایی، و مالحظات اقتصاد ( و اشتغالFood securityحمایتگرایی مطلق را اختیار کرده باشد. در واقع، اهدافی چون امنیت غذایی )

دنبال کند. از سوی  در بعضی از سکتورهای اقتصادی سیاست حمایتگرایی را تدول که کندتقاضا میاین را سیاسی و ژیوستراتیژیک 

تجارت آوری، و رشد اقتصادی بدون تأمین دیگر، اهدافی چون رفاه اقتصادی مستهلکین، کارایی اقتصادی، انتقال تکنالوژی و فن

 شور صورت گیرد.کرایط خاص هر شت شسیاست تجارتی باید آگاهانه و با درنظردا گزینشِپذیر نیست. پس امکان آزاد

های خصوصی را محدود ساخته گذاری خصوصی باید اذعان داشت که اقتصاد اسالمی نه فعالیت بنگاهدر رابطه به سرمایه

برد )چنانکه در گذاری دولتی را زیر سوال میاست( و نه نقش دولت و سرمایه اینگونه )چنانکه در نظام کمونستی و سوسیالیستی

)آزادی اقتصادی( و بخش  4در بخش که  –ین اقتصاد اسالمی تواند که در پرتو قواناست(. سکتور خصوصی می مطرح لبرالنظام نئو

« نوآوری» امروز ست کهد. به اقتصاددانان مبرهن اکامالً آزادانه فعالیت داشته باش –آن پرداخته شد  )نهادهای اقتصاد کالن( به 6

(Technological Innovation )صوصی خو نوآوری بدون سکتور  رود،بشمار می از عواملِ عمدۀ رشد اقتصادی در جهان یکی

که اهداف عمدۀ نظام اقتصاد  – ی چون تأمین رفاه اقتصادی و کارایی اقتصادی راخواهد که اهدافناممکن است. پس اگر دولت می

 ذیر نیست.پگذاری خصوصی امکانسازد، بدون نوآوری و سرمایه برآورده –ست اسالمی
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 گیری. نتیجه8
( 1حث گرفته شد: )این مقاله چهارچوب نظری و حقوقی اقتصاد اسالمی را ارائه نمود. ساختار اساسی چنین نظام در پنج بُعد به ب

 ی.( اصول مدیریت اقتصاد5( نهادهای اقتصاد کالن، و )4( رفتار فردی، )3( آزادی اقتصادی، )2اهداف و پیامد، )

نین نسخۀ چاینکه چگونه نپرداخت.  اقتصاد اسالمی داشت، و به ابعاد عملی و تطبیقی و توصیفی تشریحی روش اثراین 

ظرداشت شرایط با درن –نظریِ اقتصاد اسالمی در عمل پیاده گردد، یا اینکه کدام یک از مشخصات اقتصاد اسالمی در حال حاضر 

های آینده که در پیِ این مقاله خواهند هتواند، مورد بحث این مقاله نبود. مقالپذیر بوده میامکان –نوین اقتصاد سیاسی بین المللی 

 های عملیاتی و تطبیقی آن بحث خواهند نمود.آمد، روی جنبه

وی موضوعات اقتصادی آمده است، حقوقی زیادی در اسالم ر آید اینست که مسائلآنچه از چکیدۀ مباحث این مقاله برمی

 دهد. یهای اسالمی بدست ما مدهی نظام اقتصادی با اصول، اهداف و ارزشبرای مطابقترا  که نسخه و رهنمودی

نظام اقتصادی کشور ما گیرد اینست که گویا از افراد صورت میمختلفی  ز طیفاهای نادرستی که یکی از قضاوت

دارند،  اسالمرا از  ادیمحو کامل فقر و تأمین برابری م و توقعِند رادسوسیالیستی  گرایشاتگروهی از افرادی که باشد. « اسالمیغیر»

خوانند. گروهی دیگر که میان کشورهای هایی که فعالً در افغانستان حاکم است اقتصاد کشور را غیر اسالمی میبا مشاهدۀ نابرابری

 –مالکیت خصوصی، وغیره گذاری، همچون نظام بازار، آزادی تجارت و سرمایه –هایی را اسالمی و کشورهای غربی شباهت

پندارند. در نهایت، گروه سومی که خواستار احیای می« داریسرمایه»، نظام اقتصادی حاکم در کشورهای اسالمی را کنندمشاهده می

های دین ها و سفارشباشند، بدون دقت کردن در توصیههای چهارده قرن پیش میها و روشگیحکومتداری اسالمی با همان ویژه

 کنند.می حکم« غیراسالمی اًمطلق»الم، نظام اقتصادی فعلی را اس

 دهندۀ اینست که کشورهای اسالمیکه آنچه از ساختار و مشخصات اقتصاد اسالمی درین مقاله ارائه گردید نشاندرحالی

داری با نظام اقتصاد اسالمی ایههای دور و نزدیک به یک اقتصاد کامل اسالمی قرار دارند. اینکه نظام سرمها و مرحلهدر پله امروزی

را غیراسالمی بنامیم. افزون بر آن، چنین هم ت که نظام اقتصادی کشورهای اسالمی دارد به این معنی نیس ایهای گستردهشباهت

وانین سازی حکومتداری، ایجاد قوانین اساسی و قمیالدی اکثر کشورهای اسالمی که به اصالحات سیاسی، مدرن 20نبوده که در قرن 

گویا ند، با قوانین اسالمی خویش مقاطعه کرده باشند و و آوردهای مدیریت اقتصادی کشورهای غربی رمدنی، و استفاده از روش

های )قوانین، مقررات، ساختارها، و روش اقتصادیگشته باشد. بلکه نهادهای  در نهادهای اقتصادی شان رونما «انقطاع تاریخی»

تحت  –هایی است که طی هزار سال گذشته درین کشورها بینیم محصول نهادسازیامروز میکه در کشورهای اسالمی  مدیریتی(

( است که بر Historical Institutionalismنهادگرایی تاریخی ) دیدگاه استوار براین رشد و توسعه یافته اند.  –قوانین اسالمی 

زمانی بوده و وابسته به آیند بلکه نتیجۀ تحول به میان نمیدرنگ و بیرسم و عادات( آناً  مبنای آن نهادها )قوانین، رفتار جامعه، و

  295باشند.( میPath dependence) در گذشته مسیر پیموده شده

د استوار بر احکام فقهی مذهب حنفی در یگردیاد می -« مجلۀ احکام عدلیه»که بنام  –سلطنت عثمانیان قانون مدنی خود را 

شهادت دادن، وغیره( طرح نمود. و این قانون در اکثر شراکت،  اجاره، وکالت، بیع،مانند های مختلف معامالت اقتصادی )بخش

                                                            
295. )0North (199  
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گرفت. اردن و کویت قوانین اساسی ، مورد استفاده قرار میهم نبودندکشورهای اسالمی، حتی کشورهایی که زیر سلطۀ نفوذ عثمانیان 

هـ ش که قانون مدنی جدید تصویب و  1355احکام عدلیه طرح نمودند. در افغانستان نیز، تا سال خود را بر مبنای همین مجلۀ 

 افغانستان اکثر موضوعات فقهی 1355 در قانون مدنی   296گردید.استفاده می سند قانونیتوشیح گردید، مجلۀ احکام عدلیه بحیث 

معامالت و مراودات اقتصادی میان افراد جامعۀ ما که بگونۀ  مچنان،هدرج گردیده است.  که درین مقاله به آن پرداخته شد معامالت

 گیرد، از قبیل شراکت، گروی، مالکیت زمین، اجاره، وغیره، اکثراً در مطابقت با احکام فقهی قرار دارند.عرفی صورت می

 اصول و هدافها، ا اما این هم بدین معنی نیست که گویا نظام اقتصادی کشورهای اسالمی در مطابقت کامل با ارزش

ین المللی که پس از جنگ جهانی دوم در جهان شکل گرفت، بجوِ نوین اقتصاد سیاسی  شدۀ اقتصاد اسالمی قرار داشته باشند.توصیه

اقتصادی کشورهای  میالدی همراه گشت، تغییرات زیادی را در مدیریت 20( در اواخر قرن Globalizationسازی )و با موج جهانی

و انتزاع و « علم اقتصاد معیاری»یان آورد. همچنان، مبدل گشتن نظریۀ مکتب خاص اقتصادی )مکتب نئولبرال( بحیث اسالمی بم

های چالش بشردوستی، همکاری و برابری( های انسانی )چون حسهای اخالقی، اصول برابری، و روشبیگانه گشتنِ آن از ارزش

شود همه استوار بر اقتصاد تدریس میعلم کشورهای اسالمی از های انشگاهدزیادی را به وجود آورده است. آنچه امروز در 

مدار اخالق»را شخصیت نسان اکه استوار است، که در مخالفت کامل با دیدگاه اسالمی  «و خودخواه انسانِ کامجو»هایی چون فرضیه

 د قرار دارد. بینمی« گراو ارزش

های اخالقی را در هایی در میان اقتصاددانان به وجود آمده است تا ارزشاگرچه در یک دهۀ گذشته، در جهان غرب حرکت

های اخالقی که پروردگار متعال علم اقتصاد )دوباره( شامل سازند، اما نیاز جدی وجود دارد که ما هم در کشورهای اسالمی ارزش

 .در روشِ مدیریتِ اقتصادی خویش مد نظر بگیریمبه ما توصیه نموده است 

در ساختارهای  شاید تغییرات زیادی را –آن در این مقاله نشان داده شد  ساختارکه  –شتن بسوی اقتصاد اسالمی گام گذا

ر مطابقت کم و دنکند، چون اقتصاد اکثر کشورهای اسالمی استوار بر نظام بازار است و قوانین مدنی شان ایجاب کالن اقتصادی 

رونما خواهد گردید.  تغییرات زیادی از لحاظ دیدگاه اقتصادی، و روش مدیریت اقتصادیبیش با احکام فقهی اسالمی قرار دارند. اما 

مه کشورهای اسالمی هدف نهایی ه )حتی اگر به قیمتِ زیان رساندن به عدل و برابری نیز بانجامد( «رشد اقتصادی»طور مثال، امروز 

در این مقاله  چنانکه –را هدف نهایی قرار دهیم « برابری عدل و». اگر بجای رشد اقتصادی، قبول گردیده استدر بخش اقتصادی 

 وش مدیریت اقتصادی کشورها خواهد بود. ردر  و فاحش دگرگونی کامل نیازمنداین کار  -ارائه گردید، 

افی چون عدل و اینکه برگزیدن اهدعملی نیاز خواهد بود تا این چهارچوب نظری در عمل تطبیق گردد، رویکرد اینکه چه 

های بعدی ست که در مقالهموضوعیابری بجای رشد اقتصادی چه تغییراتی را در روشِ مدیریت اقتصادی ایجاب خواهد نمود، و بر

 به آن خواهیم پرداخت. 

های اهد مقالهامید است که این مقاله گامی راهگشا جهت احیای بحث و تحقیق روی اقتصاد اسالمی در کشور ما باشد، و ش

 اقتصاددانان و فقهای ما روی موضوعات مربوط به اقتصاد اسالمی باشیم.بیشتر از جانب 
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 دیگر اقتصادی های: مقایسۀ اقتصاد اسالمی با نظام1ضمیمه 

 
 اقتصاد اسالمی

 (Capitalism)داری سرمایه
 کمونیزم

Communism 
 نئولبرال

Neoliberal 

 شدهتنظیم دولتی/

State/Regulated  

 297نهادگرا

Institutional 

 گرااجتماعی/ رفاه

Social/Welfare 
 * عدل و برابری رَوِشی. پیامد واهداف 

* تأمین رفاه اقتصادی 

 عامه.

* کارایی اقتصادی 

)استفادۀ بهینه و مناسب از 

 (.طبیعی و اقتصادی منابع

رشد * حد اکثر سازی 

 اقتصادی.

 درآمد سرانه. * بلند بردن

 * ازدیاد سرمایه.

 

* حد اکثر سازی رشد 

 اقتصادی.

 * بلند بردن درآمد سرانه.

 * ازدیاد سرمایه.

 

 بلند بردن درآمد سرانه* 

با درنظرداشت اصول 

برابری و رجحان اجتماعی 

 )بشر دوستی(.

 * ازدیاد سرمایه.

* تأمین رفاه اقتصادی 

 عامه.

 * ازدیاد سرمایه.

 

 مادی.* برابری 

* برابری طبقاتی 

 اجتماعی.

* ازدیاد سرمایه از 

 طریق کار.

 * مالکیت خصوصی. آزادی اقتصادی

 .* مالکیت اشتراکی

معامالت در جویی * فایده

)خریدوفروش تجاری 

( با محدودیت بر پرمنفعت

 ربا و غرر.

* کار و بار خصوصی 

انفرادی یا شرکت(: )

استفاده از کار و سرمایه 

 کاال و خدمات.برای تولید 

 

 * مالکیت خصوصی.

* مالکیت اشتراکی 

 محدود.

ت معامالجویی در فایده* 

خریدوفروش ) تجاری

و مالی  منفعت(پر

 (.سودآمیز های)قرضه

* کار و بار خصوصی 

)انفرادی یا شرکت(: 

استفاده از کار و سرمایه 

 برای تولید کاال و خدمات.

 * مالکیت خصوصی.

 .دولتی* مالکیت 

جویی در معامالت فایده* 

تجاری )خریدوفروش 

پرمنفعت( و مالی 

 های سودآمیز(.)قرضه

* کار و بار خصوصی 

)انفرادی یا شرکت(: 

استفاده از کار و سرمایه 

 برای تولید کاال و خدمات.

)همسان با نئولبرالزم و 

 داری دولتی(.سرمایه

 * مالکیت خصوصی.

 * مالکیت اشتراکی.

* )در متباقی 

ها، همسان با عرصه

نئولبرالیزم و 

 داری دولتی(.سرمایه

 * مالکیت اشتراکی.

* مالکیت خصوصی 

 محدود.

جویی محدود * فایده

 شده.و تنظیم

کار و بار دولتی: * 

تولید کاال و خدمات 

نظیم دولت ت از سوی

 .گرددمی

* اشتغال دولتی 

 )کارگزاری به دولت(.

                                                            
 .(myInstitutional Political Econo، و اقتصاد سیاسی نهادگرا )(Behavioural Economics(، اقتصاد رفتاری )New Institutional Economicsنهادگرایی نئوکالسیک )یا به شمول اقتصاد نهادگرای جدید  297
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 روی.میانه* اعتدال و  رفتار فردی

 * تشویق به کسب و کار.

 هزینه کردنِ* تشویق به 

پول )از طریق نفقه، زکات 

 و صدقه(.

 از بدهکاری.بازداشت * 

و * درنظرداشت اصول 

اخالقی در های ارزش

 کاروبار و دادوستد.

 

* حد اکثر سازی 

سودمندی یا رضایت 

 فردی.

* باال بردن مصرف از 

دهی و طریق قرضه

 گیری.قرضه

فرضیه: انسان موجود * 

جو و خودخواه منفعت

 است.

 

* حد اکثر سازی 

سودمندی یا رضایت 

 فردی.

* باال بردن مصرف از 

دهی و طریق قرضه

 گیری.قرضه

* فرضیه: انسان موجود 

جو و خودخواه منفعت

 است.

* حد اکثرسازی 

سودمندی یا رضایت 

فردی، با درنظرداشت 

اصول برابری و رجحان 

 دوستی(.اجتماعی )بشر

* باال بردن مصرف از 

دهی و طریق قرضه

 گیری.قرضه

* باال بردن مصرف از 

دهی و طریق قرضه

 گیری.قرضه

* فرضیه: انسان موجود 

جو اما بشردوست منفعت

 است.

)همسان با نئولبرالزم و 

 داری دولتی(.سرمایه

* سهمگیری در تولید 

 از طریق کار.

 

نهادهای اقتصاد 

 کالن
 ستد و )داد بازارنظام * 

آزاد صورت  نسبتاً بگونۀ

، و قیمت از طریق ردیگ

 بازار تعیین گردد(.

و  ینظارتنقش * 

 دولت. یزیربرنامه

از طریق * توزیع ثروت 

 صدقه و مالیه. زکات،

 * اوقاف.

* بازار آزاد )عدم مداخله 

دولت در بازار و عدم 

های ریزی بر فعالیتمقرره

 اقتصادی(.

از طریق توزیع ثروت * 

 بازار.

* تنها خدماتی که از طریق 

بازار صورت گرفته 

دولت  از سویتوانند نمی

تأمین گردند، و دولت برای 

ه )مداخله * بازار تنظیم شد

دولت در بازار و 

های بر فعالیت ریزیمقرره

 اقتصادی(.

ریزی، و * دولت )برنامه

  مدیریت(.

ریزی مرکزی * برنامه

 دولت. از سویاقتصاد 

 * نظام بازار.

* ترکیبی از نئولبرالزم و 

داری دولتی بوده سرمایه

 تواند.می

نهادها  و نقش * موثریت

)نهادهای رسمی و 

 غیررسمی/عرفی(.

 

 

 * نظام بازار.

از دولت )نظارت * 

تأمین رفاه بازار، و 

 .(اقتصادی عامه

* توزیع ثروت از 

دهی و طریق مالیه

 بودجۀ دولتی.

* نهادهای تأمین رفاه 

 اجتماعی.

* دولت برقرارکنندۀ 

 مبادالت اقتصادی.

گذاری * سرمایه

 دولتی.

 از سوی* کارآفرینی 

 دولت.

 * توزیع برابر سرمایه.
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تمویل هزینۀ این خدمات 

 آوری کند. مالیه جمع

* توزیع ثروت از طریق 

 دهی و بودجۀ دولتی.مالیه

 

مدیریت  صولا

 اقتصادی

 * تأمین حق مالکیت

 دولت. سویاز  خصوصی

بازده »* قیمت سرمایه 

سود بر »است نه « سرمایه

 «.سرمایه

* ازدیاد در سرمایه و 

ثروت از طریق کسب و 

کار صورت گیرد نه از 

دهی )با سود( طریق قرضه

 بازی.و سفته

* موثریت سیاست مالی 

 دولت.

* نقش دولت در تأمین 

 رفاه اقتصادی و اجتماعی.

* تجارت آزاد یا 

 گرا.حمایت

* نقش سکتور خصوصی 

گذاری و دولت )در سرمایه

 و نوآوری(.

 * تأمین حق مالکیت

 دولت. از سوی خصوصی

* ازدیاد در سرمایه از 

دهی با سود طریق قرضه

 آید.بمیان می

* نقش سکتور مالی و 

بانکی، و موثریت سیاست 

 پولی.

 * تجارت آزاد.

* نقش برجستۀ 

 گذاری خصوصی.سرمایه

 از سوی* نوآوری 

 گذاران خصوصی.سرمایه

 

 * تأمین حق مالکیت

 دولت. از سوی خصوصی

* ازدیاد در سرمایه از 

دهی با سود طریق قرضه

 آید.بمیان می

* نقش دولت، و موثریت 

 سیاست مالی.

* سیاست تجاری 

 گرا.حمایت

* نقش برجستۀ 

 گذاری دولتی.سرمایه

سکتور  از سوی* نوآوری 

 خصوصی و دولت.

 الکیت* تأمین حق م

 دولت. از سوی خصوصی

* ازدیاد در سرمایه از 

دهی با سود طریق قرضه

 آید.بمیان می

* سیاست اقتصادی، 

ترکیبی از نئولبرالزم و 

داری دولتی بوده سرمایه

 تواند.می

* بهبود بخشیدن 

چهارچوب حقوقی، یا 

 توانمندسازی نهادی.

نظرداشت نهادهای * در

غیررسمی یا عرفی 

 اجتماعی( )عادات و رسوم

و سیر و تحول تاریخی 

 .آنها

های * درنظرداشت جنبه

 اقتصاد سیاسی.

 

 * تأمین حق مالکیت

 از سوی خصوصی

 دولت.

* ازدیاد در سرمایه از 

دهی با طریق قرضه

 آید.سود بمیان می

* سیاست اقتصادی، 

ترکیبی از نئولبرالزم و 

داری دولتی سرمایه

 تواند.بوده می

* نقش فعال دولت 

ر تأمین رفاه د

 اقتصادی و اجتماعی.

* دولت مدیریت 

های کنندۀ فعالیت

اقتصادی، و تأمین 

های کنندۀ نیازمندی

زندگی و هزینۀ 

 معیشت مردم است.

تألیف، تهیه و ترتیب از نویسنده. منبع:
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لمی و فرهنگی. ترجمۀ حسین صابری )تحت عنوان: آیین حکمرانی(. شرکت انتشارات ع «السلطانیه.األحکام »الحسن.  ماوردی، ابو

 .1383تهران: 

 هـ ق. 1293قانون مدنی عثمانیان. نافذۀ سال « مجلۀ احکام عدلیه.»

احیاء التراث العربی. بیروت:  به تصحیح طالل یوسف. دار« الهدایه فی شرح بدایۀ المبتدئ.»بکر. علی ابن ابوالدین مرغینانی، برهان

 م. 1995

مد راشد بردوانی و غالم ترجمۀ مح «.یمع ترجمه و شرح فارس ه،یحامل المتن بدا هیهدا». علی ابن ابوبکرالدین مرغینانی، برهان

 هـ ق. 1291یحیی خان بهاری. لکهنو: 

 .51515ماره ش یخط ۀنسخ« .: فصول األحکام ألصول األحکامیفصول العماد» بن علی. بکروبن اب میابوالفتح عبدالرحمرغینانی، 

 .هیراغب پاشا، ترک ۀکتابخان

 م. 2019ماهر ادیب حبوش. دار اللباب. استانبول: به تصحیح « التیسیر فی التفسیر.»نسفی، ابو حفص عمر. 

 .هیترک ه،یمانیسل ۀکتابخان .1036شماره  خطی ۀنسخ« .حصر المسائل و قصر الدالئل»نسفی، ابو حفص عمر. 

ء للدعوۀ واالفتاء. الفقهی العراقی لکبار العلمابه تصحیح اسماعیل عبد عباس. المجمع « شرح مدار األصول.»نسفی، ابو حفص عمر. 

 م. 2018بغداد: 

 دار الفکر. بیروت.« المجموع شرح المهذب.»نووی، ابو زکریا. 

 

 منابع معاصر )عربی و فارسی(

 مطبعۀ البردی. اردن.« الشرکات فی الفقه االسالمی.(. »2009الخفیف، علی )

 وسط محمود الجمل[ت 5]و ترجمۀ انگلیسی جلد  دمشق. .چهارمچاپ  دار الفکر.« الفقه اإلسالمی و أدلته.» (.1997وهبه ) الزحیلی،

و ترجمۀ انگلیسی جلد ] دار احیاء التراث العربی. بیروت.« مصادر الحق فی الفقه اإلسالمی.. »[(1997] 1954عبدالرزاق )السنهوری، 

 توسط محمود الجمل[ 3

ی توسط عبدالعزیز مکتبه وهبه. قاهره. ]و ترجمۀ فارس« دَور القیم واألخالق فی اإلقتصاد اإلسالمی.(. »1995القرضاوی، یوسف )

 [1390، نشر احسان، تهران: «ها و اخالق در ارتباط با اقتصاد اسالمینقش ارزش»سلیمی، تحت عنوان 

 دار الکتاب الجدید. بیروت.« محمد رشید رضا. فتاوی األمام» (.1970رضا، محمد رشید )

اقتصاد »ترجمه:  جلد اول به ترجمۀ کاظم موسوی، و جلد دوم به ترجمۀ ع. اسپهدی. عنوان« اقتصادنا.(. »1348محمد باقر )صدر، 

 .شارات اسالمی. قمانت« هایی دربارۀ مکتب اقتصادی اسالم.ما: بررسی

 مکتبۀ االمام االکبر، االزهر. .«1422رمضان  27مورخ  یفتوا»طنطاوی، محمد سید. 

اه استانفورد. گروهی از نویسندگان. پروژۀ تعلیمات حقوقی افغانستان. دانشکدۀ حقوق دانشگ«. مبادی حقوق وجایب افغانستان»

 م. 2014

 )به اردو(. مکتبه جماعت اسالمی. الهور.« مسئله ملکیت زمین(. »1969) مودودی، ابو االعلی
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کل کتاب توسط خورشید احمد بش« اصول اولیۀ اقتصاد اسالمی»که تحت عنوان  ش(. مجموع مقاالت2011مودودی، ابواالعلی )
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