
عدالت پیچیده اسالمی
در اقتصاد اسالمی جستجوی کشف نقطه ای ارشمیدسی 
برای عدالت راهی خطاست که پیمودن آن حاصلی ندارد.

دکتر محمد نعمتی
استادیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق؟ع؟

در نگاه من ماهیت نظریات در اقتصاد اسالمی ارائه 
سازوکارهایی جهت بهره مندی عادالنه جامعه از امکانات 
و یا انــواع خیرات و مواهب آن است. این سازوکارها 
همان چارچوب تعامالت اجتماعی ما انسان هاست. 
که به ضرورت هرکداممان در یک حوزه  ما انسان هایی 
کشاورزی،  کار هستیم )صنعت و معدن،  مشغول به 
یس،  بخش خدمات، پزشکی و سالمت، قضاوت، تدر
دفاع و امنیت و ...(. با این تلقی از علوم اجتماعی، 
عالمان اجتماعی به نوعی بسته هایی از حقوق )قاعده 
تعامل( متناسب با خیرات و مواهب را در جایگاه 

حکمرانی جامعه، ارائه می نمایند.
این حقوق نیز به مانند حقوق و تکالیف فردی ما فقط 
در صــورت استناد به شرع می تواند بــرای ما حجیت 
داشته باشد تا زندگی خود را بر اساس آن سامان دهیم. 
به عبارتی دیگر علوم اجتماعی سبک زندگی کنشگران 
و فعاالن اجتماعی و اقتصادی را مشخص می کند؛ به 
دیگر سخن جایگاه و نوع و مقدار و چگونگی بهره مندی 
آحاد جامعه از خیرات و مواهب موجود در جامعه را 

مشخص می نماید.
حجیت اعمال و سیاست ها مفهومی کلیدی در این اندیشه 
گر چنین باوری به دانش اقتصاد اسالمی وجود  است. ا
گر نظریه های اقتصاد اسالمی ماهیتی  داشته باشد، و ا
این چنینی داشته باشند )به مانند همه دیگر نظریات 

چرا در دانش اقتصاد و علوم اجتماعی به نظریه ای در 
گر به دنبال جامعه و  یــم؟ ا خصوص عدالت نیاز دار
فضایی از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی هستیم 
که همه اعمال، رفتار ها و سیاست ها بر اساس عدالت 
باشد؛ اقتصاِد )دانــش اداره جامعه( جامعِه عادالنه 
که هدف  چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ عدالتی 

ارسال رسل برای هدایت بشر است چیست؟
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در جایی ندیده ایم نویسنده  و اندیشمندی مخالف عدالت 
باشد. زیبایی عدالت و زشتی هر آنچه مقابل عدالت 
هست احساس و درکی مشترک بین همه انسان هاست، 
اما همین احساس درونی، هنگامی که در قالب نظریات 
برای تبیین چیستی آن و ارائه معیار تمییز اعمال عادالنه 
از غیرعادالنه مطرح می شود نشان می دهد که این لفظ در 
حد یک مشترک لفظی میان ابناء بشر است. نمونه ای از 
این نظریات را که جریانی پررنگ در مغرب زمین هستند 
در نظریات نتیجه گرا، تکلیف گرا و فضیلت گرا می توان 
مورد مطالعه و تأمل قرارداد. در این نوشته تالش خواهیم 
کرد چیستی عدالت )نظریه عدالت( در منظومه اندیشه 
که از  اسالمی، در دانش اقتصاد، را بر مبنای تصوری 
دانش اقتصاد اسالمی و ماهیت نظریه های آن  )مفروض 

این متن هستند( داریم، به بحث بگذاریم.
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دادن امور در همه ساحت های اقتصادی و اجتماعی 
ارائه نمایند )که ما آن را ناشی از ضعف انسان و عدم 
توانایی آن برای تدبیر امور اقتصادی خود و جامعه اش 
می دانیم(، اما به نظر می رسد در اقتصاد اسالمی چنین 
اصلی نه وجود داشته و نه وجود دارد: اقتصاد اسالمی 
که درستی و نادرستی  منظومه ای از نظریات هست 
)بخوانید عقالیی بودن و عقالیی نبودن یا عادالنه بودن 
یا عادالنه نبودن( آن ها را ما به کمک منابع معرفتی خود 
ی به این منابع معرفتی  گر نیاز که ا متوجه می شویم؛ 
نبود و عقل انسانی خود توان تدبیر حیات اقتصادی و 
اجتماعی خود را داشت، چه نیازی به ارسال خاتم و 
تحمل مرارت هایی که بر ایشان، اهل بیت؟مهع؟ و عالمان 
و فقیهان دین طی سالیان متمادی وارد شده است، بود؟
که چرا با وجود این که  بنابراین پاسخ ما به این سؤال 
نظریه عدالت در مغرب زمین این قدر مــورد بحث و 
بررسی قرار می گیرد و برخی حتی فیلسوف عدالت نام 
می گیرند، در حوزه اسالمی و در میان فقیهان، به ویژه در 
حوزه اقتصادی و اجتماعی، چنین نظریه پردازی هایی 
برای عدالت، به مانند آنچه کانت، میل، رالز و ... انجام 
داده انــد، مشاهده نمی شود؟ این هست: عدالت در 
که فقیِه اقتصاددان  اقتصاد اسالمی یک اصل نیست 
کشف نظریه خود  بخواهد آن را مبنای استخراج و 
قرار دهد، همه نظریات و احکام فقهی در حوزه های 
مختلف اقتصادی، خود عادالنه هستند به این اعتبار 
که برای فقیه محرز شده است نظر شارع همان احکام 
هستند. احکام مالکیت منابع طبیعی، احکام پول، 
احکام مالیات های اسالمی، احکام گسترده معامالت 
اقتصادی در فضای تولید و مصرف، احکام مفصل و 
دقیق ارث، احکام حکومت داری و... موضوع بیش از 
که همه  هزار سال تحقیق و پژوهش بزرگانی بوده است 
تالش آن ها مصروف استخراج احکام الهی جهت تدبیر 
و تنظیم اقتصاد جامعه اسالمی و تحقق مدینه عادله 
بوده و هست. مدینه عادالنه در اقتصاد اسالمی مدینه ای 
که در آن اساس تعامل انسان ها با یکدیگر بر  هست 
که در غیر این صورت فرقی  اساس تعالیم الهی باشد 

با جامعه عادالنه غربی نخواهد داشت.

که برای انسان حجیت  اقتصادی سایر مکاتب و ادیان( 
داشته باشند، آیا خارج از همین نظریات معیاری دیگر 
برای درستی یا نادرستی )در اقتصاد اسالمی مطابقت با 
نظر شارع درستی یا نادرستی را تعیین می نماید( می تواند 
گر وجود داشته باشد )که البته، از  وجود داشته باشد؟ ا
نگاه من، وجود ندارد( پس چه نیازی به بیان شارع در 

تبیین احکام مختلف اقتصادی و اجتماعی است؟
به عنوان مثال احکام مفصل ارث در اقتصاد اسالمی را 
به عنوان یک رابطه اقتصادی در انتقال ثروت از یک نسل 
خانوادگی به نسلی دیگر در نظر بگیرید. سؤال: معیار 
یع ثروت از نسلی به نسل دیگر چیست؟  انتقال و توز
»انــســان اقتصادی« به تعداد نــظــریــه پــردازان، معیار و 
کرد و همه این انسان های  کرده و خواهد  نظریه ارائه 
اقتصادی قطعًا معیارها و نظریات خود را »عین« عدالت 
می دانند؛ اما آیا در اقتصاد اسالمی برای این نظریه شارع 
و احکامی که محرز است از سوی او صادر شده، انسان 
کند و درصورتی که  اقتصادی می تواند معیاری تعیین 
این احکام با معیارهای وی منطبق نبود، حکم به ابطال 

و رد آن ها نماید؟
که احکام اقتصادی شارع  یم  البته ما اذعان و باور دار
)خروجی مکانیسم اجتهاد احکام اجتماعی( حتمًا 
که  دارای علت و حکمت هست، اما باید توجه داشت 
علت ها و حکمت های همه احکام اقتصادی برای ما 
گر در مواردی علت ذکر شود  بازگو نشده  است و البته ا
قطعًا بر اساس نظر شارع همین علت می تواند مناطی 

برای استخراج احکامی در مسائل مشابه باشد.
بنابراین با این نگاه به دانش اقتصاد اسالمی و بر مبنای 
روش استخراج آن از منابع دانش و معرفت )ثقلین پیامبر 
که درود خدا بر او و خاندانش باد(، مشخص  رحمت 
می شود که نظریه  عدالتی به مانند آنچه در فلسفه اخالق 
کاربردی  غرب مطرح است، در اقتصاد اسالمی هیچ 
ندارد. اقتصاد متعارف و انسان اقتصادی آن ناچارند 
ی بــرای سامان  با توسل به یک اصل بخواهند معیار

13
97

ن 
ستا

 تاب
ل،

ه او
مار

| ش
ی 

اع
تم

اج
ت 

دال
ه ع

نام
صل

ف

45

همه نظریات و احکام فقهی در حوزه های مختلف 
که برای  اقتصادی، خود عادالنه هستند به این اعتبار 
فقیه محرز شده است نظر شارع همان احکام هستند.



محوری است: اول؛ مواد روشن و مبسوط حقوقی. دوم؛ 
که حقوق دان، مواد حقوقی را از آن مبانی  مبانی علمی 
که مبانی یاد شده،  تخریج می کند. سوم؛ منابع متقن 
کدام از این سه  از آن ها استنباط می شود و با فقدان هر 
عنصر محوری، قانون قابل اجرا محقق نخواهد شد. آنچه 
مایه جرئت قانون گذاری حقوق دانان می شود این است 
که آنان موارد نیاز جامعه را از نزدیک بررسی می کنند و 
مبانی حقوقی فراوانی را مورد مطالعه قرار می دهندـ  مانند 
عدالت، استقالل، آزادی، امنیت، رعایت امانت، تعهد 
که مبنای بسیاری از مواد  و احترام متقابل و نظایر آن 
حقوقی اندـ  آنگاه درصدد استخراج مواد حقوقی از مبانی 
گرچه مفاهیم مبانی یاد  یادشده برمی آیند، درحالی که 
شده کاماًل روشن است مثاًل معنای عدل، وضع هر چیزی 
و هر شخصی در جای خود است اما حقایق آن مبانی، 
کاماًل مجهول، مبهم و مستور است، زیرا نه جای اشیای 
جهان به خوبی معلوم است و نه جای اشخاص با دلیل 
قاطع، معین می باشد و با مجهول بودن حقیقت مبنا، 
تدوین مواد حقوقی معقول و مقبول، ممکن نیست. لذا 
باید مبانی یادشده، از منابع وحیانی هماهنگ با عقل 

برهانی استنباط شود. 
که تنها خداوند از  ّسر نیاز به منبع آسمانی آن است 
گاه است، زیرا خالق اشیاء و  حقیقت عدل واقعی آ
اشخاص، منزل هر شیء و منزلت هر شخص مانند 
کودک، نوجوان، جوان، میانسال وکهنسال را  زن، مرد، 
کیفیت قرار دادن آن ها در جای  به خوبی می داند و از 
کتاب و  مناسب خــود باخبر اســت و با نــازل نمودن 
فرستادن مفسر و مبلغ و مجری به نام پیامبر؟ص؟ حقیقت 
عدل را همانند حقیقت استقالل، آزادی و نظایر این ها 
تبیین می نماید و این مطلب، نموداری از آثار دفائن 
که از مهم ترین ره آورد پیامبران است«. ]1[ عقول است 

پی نوشت

]1[. جوادی آملی، عبداهلل. پیام به مسابقات بین المللی قرآن 1390 تهران

بر این اساس عدالت اقتصادی در حوزه ها و موضوعات 
مختلف به صورت احکام مختلف ظهور می یابد و البته 
در حوزه های مختلف، معیارهای متفاوت خواهد داشت. 
کثر فایده  ی، نه نیاز، نه آزادی، نه حدا نه برابری، نه تساو
فایده گرایان، نه شایستگی و نه... )گذشته از ابهام هایی 
که در خود همین مفاهیم هست( به تنهایی نمی توانند 
ک تشخیص درســت از نادرست بــرای ما باشد.  مــال
حوزه های مختلف معیارهای متفاوت خواهد داشت؛ 
کشف نماییم  برخی از این معیارها را ممکن است ما 
گفته باشد و البته  و یا ممکن است خود شارع برای ما 
ی از مــوارد عقل ما )انسان( عاجز از درک و  در بسیار
تشخیص معیار نهفته در بیان احکام اقتصادی هست.

و حرف پایانی این که در اقتصاد اسالمی به دنبال کشف 
نقطه ای ارشمیدسی )بیان نظریه عدالت در قالب 
یک اصــل( بــودن، به مانند نظریات عدالت فایده گرا 
که پیمودن آن  و تکلیف گرای غرب، راهی خطاست 
حاصلی ندارد. همه دعوت شارع مقدس به اقامه عدل 
ی از عدالت، دعوت به ساختن حیات انسان بر  و پیرو
که از سوی شارع برای  اساس نظریه ها و احکامی هست 
همه ساحت های زندگی اقتصادی و اجتماعی وی ارائه 
شده است. فقه به معنای موسع آن )فقه فردی و فقه 
تعامالت اجتماعی یا همان علوم اجتماعی متعارف( 
و روش آن متکفل تعیین این سبک زندگی اقتصادی 
است؛ به همین اعتبار نظریه پرداز در اقتصاد اسالمی 
که مسلط به روش  فقیه متجزی در اقتصاد هست 

اجتهاد باشد.
یادداشت را با نقل قولی از حضرت آیت اهلل جوادی آملی 

در تأیید این نظریه از عدالت به پایان می برم:
که به  »...ضـــرورت وحی و نبوت بــرای جهاتی است 
برخی از آن ها اشاره می شود. زندگی جامعه بشری خواه 
در محدوده محلی و خواه در قلمرو منطقه ای و خواه در 
حوزه بین المللی، نیازمند قوانین مصوب است و بدون 
گروه  که قرآن مجید درباره  آن، هرج ومرج ویرانگر است 
مبتالی به آن، چنین فرمود: »بل كذبوا بالحق لما 
جاءهم فهم فی امر مریج« )سوره مبارکه ق، آیه 5(. هر 
قانون علمی و مورد احترام اندیشوران، دارای سه عنصر 
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عدالت اقتصادی در حوزه ها و موضوعات مختلف 
به صورت احکام مختلف ظهور می یابد و البته در 
حوزه های مختلف، معیارهای متفاوت خواهد داشت.


