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فِی  َمْوِضِعه« است؛ یعنی شناخت حق و عدم عدول از 
اعطای حق به صاحب حق. در نتیجه تعابیری چون 
وَن« نیز نظر به تبعیت فاعل و 

ُ
وا« و »َیْعِدل

ُ
وا«، »َتْعِدل

ُ
»اْعِدل

ْم 
ُ

ک عامل از حق یا عدم عدول از حق دارند: »َو لا َیْجِرَمّنَ
ْو كاَن 

َ
وا َو ل

ُ
وا«]6[، »َفاْعِدل

ُ
وا اْعِدل

ُ
 َتْعِدل

َ
لّا

َ
َشَنآُن َقْوٍم َعلی  أ

ساء«]8[،  وا َبْیَن الّنِ
ُ
ْن َتْعِدل

َ
ْن َتْسَتطیُعوا أ

َ
ذا ُقْربی« ]7[، »َو ل

ٌة  ّمَ
ُ
وا«]9[، »َو ِمْن َقْوِم ُموسی  أ

ُ
ْن َتْعِدل

َ
َهوى  أ

ْ
ِبُعوا ال

َ
»َفلا َتّت

ٌة  ّمَ
ُ
ْقنا أ

َ
ْن َخل وَن«]10[، »َو ِمّمَ

ُ
َحّقِ َو ِبِه َیْعِدل

ْ
َیْهُدوَن ِبال

ون« ]11[
ُ
َحّقِ َو ِبِه َیْعِدل

ْ
َیْهُدوَن ِبال

همان طور که اشاره شد موضوع عدالت، اّتصاف صفات 
به افعاِل معطوف به اراده است و نه چیزی غیر آن و 
گر صفت عادالنه یا ناعادالنه تسامحًا برای  دراین بین ا
توصیف نهادها، سازوکارها، نظام ها، امور یا اوضاعی به 
کار   می رود؛ مراد، نگاه به صفت فعل خالق، واضع، فاعل، 
عامل، طّراح و مجموعه عوامل مؤثر و صاحب اراده در 
گر برای توصیف  بروز این امور و اوضاع است. ازاین رو ا
نهادها، قواعد، سازوکارها، نظام ها، امور یا اوضاعی 
مثل نظام بازار آزاد، نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام 
بهداشت، نظام قضائی، نظام آموزش، نظام مدیریت 
آب، نظام مدیریت منابع طبیعی، اوضاع اقتصادی، 
شرایط حکمرانی، مجموعه قوانین و قواعد و یا حتی 

نکته اّول: موضوع عدالت ]اجتماعی[؛ اتّصاف افعال 
و اعمال انسانی ]در تعامالت و ترتیبات اجتماعی[

مــوضــوع عــدالــت، اّتــصــاف بایستگی یــا نابایستگی 
که می توان آن ها  افعاِل معطوف به اراده است؛ افعالی 
را به صفاتی چــون عقالنی، روا، بجا، بحق، خوب، 
درست، اخالقی، بایسته، شایسته، مقبول و معقول و 
گفته شد مّتصف ساخت.  یا به صفاتی متضاد آنچه 
ی تعالی باشد یا  این صفت می تواند صفت فعل بار
صفتی ناظر به افعال انسانی؛ اما نکته مهم اینجاست 
که اّتصاف چنین صفاتی به افعال و اعمال منوط به 
شناخت حق است تا با تبعّیت از آن، فعل و عملی 
را اخالقی و عادالنه و با عدول از آن، فعل و عملی را 
کنیم. ازایــن رو تعبیر  غیراخالقی و ناعادالنه خطاب 
َعْدل«]1[ فرمان به عدم عدول از حق 

ْ
ُمُر ِبال

ْ
َه َیأ »ِإّنَ الّلَ

َیْکُتْب 
ْ
است. برای مثال عدم عدول از حق در نوشتن »ل

َعْدل«]2[، عدم عدول از حق در امالء 
ْ
کاِتٌب ِبال َبْیَنُکْم 

َعْدل« ]3[، عدم عدول از حق در 
ْ
ُه ِبال  َوِلّیُ

ْ
ُیْمِلل

ْ
کردن: »َفل

َعْدل«]4[ و یا عدم عدول 
ْ
ُموا ِبال

ُ
کردن: »انَتْحک داوری 

َعْدل«]5[. 
ْ
ْصِلُحوا َبْيَنُهما ِبال

َ
از حق در برقراری صلح:»َفأ

این نگاه، مترادف همان تلّقی عام از عدالت در بیان 
یِء 

َ
هُ« و »َوْضُع الّش

َ
عباراتی چون »ِإْعَطاُء ُكِل  ِذی  َحٍق  َحّق
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کارخانه های صنعتی از طریق تخلیه مواد  تولید توسط 
یست و رودخانه ها؛ حق  زائد و آالیندگی ها به محیط ز
یا پروانه شکار حیوانات در معرض انقراض؛ حق صید 
یاچه خزر؛ حق برخورداری  یاری در صنعتی ماهیان خاو
کیفیت؛  همگانی از آموزش، مسکن و بهداشت رایگان و با
حق بهره مندی سریع از قضاوت رایگان در رسیدگی به 
ی حقوقی؛ حق تأسیس بانک خصوصی و انتفاع  دعاو
از منافع ناشی از سازوکار خلق پول آن؛ حق بهره مندی از 
تسهیالت بانکی با مبالغ باال در اسرع وقت؛ حق فروش 
تولیدات خود با قیمتی باال و حق بهره مندی چه بسا 

کاالها و خدمات تولیدشده. کلیه  رایگان از 
به نظر می رسد تمام افــراد حاضر در جامعه، یا برای 
ی بیشتر احتمااًل تمایل  رفع نیاز و یا بــرای بــرخــوردار
ک و بالطبع بهره مندی  از این قبیل 

ّ
به تصاحب، تمل

عایدی ها داشته باشند؛ اما مشّخصه ی محدودّیت 
که همه این خواسته ها  کمیابی مانع از این می شود  و 
حداقل برای همگان )و رفع نیازهای اساسی برخی از 
که یکی از  کند و ازاین رو است  آن ها( امکان تحّقق پیدا 
مهم ترین مشّخصه های زندگی اجتماعی، یعنی تعارض 
منافع در عرصه تعامالِت بینافردی بروز می کند. رفع 
این تعارضات بالقوه و بالفعل طبیعتًا فضایی را برای 
اندیشه ورزی پیرامون مسئله رفع نیاز و تعارض یعنی 
تخصیص درست بهره مندی آحاد مردم از این عایدی ها 
کرد که  پدید می آورد. در اینجا می توان این ادعا را مطرح 
رفع بایسته تعارضات اجتماعی، مسئله بنیادین علوم 
اجتماعی مدرن است. به نوعی جستارمایه این سنخ 
دانش ها را می توان تحلیل نحوه مواجهه با تعارض منافع 

به وجود آمده در جامعه تلّقی نمود.

نکته سّوم: تعریف و تثبیت حقوق مالکیت؛ مسئله 
تمام مکاتب اقتصادی از جمله اقتصاد اسالمی

سازوکارهای بهره مندی مشّخص و دارای ضابطه از هر 
یک از عایدی  های پیش گفته در واقع تعریف و تثبیت 

یست بوم بحث از عدالت و بی عدالتی شــد؛ مراد  ز
توصیف فعل خالق، ایجادکننده، قانون گذار، طّراح و 
که ضامن بقای چنین نظام یا نهاد  یا حکمرانی است 
منطبق بر حق یا منحرف از حق در این سلسله از امور و 
که این نظام  اوضاع است. بنابراین هرگاه ادعا می کنیم 
که ترتیبات  مالیاتی ناعادالنه است به این معنی است 
قانونی این نظام به گونه ای ناعادالنه تدوین شده است. 
که با  که این قوانین به گونه ای نیست  شاید به این معنی 
افراِد دارای درآمد و ظرفیت اقتصادی یکسان، برخوردی 
یکسان داشته و یا از افراِد با درآمد و ظرفیت اقتصادی 
متفاوت، مالیات هایی به تناسب داشته های آن ها 
که  کند و این نهاد مالیاتی یا به گونه ای است  یافت  در
از افراِد دارای درآمد اندک، مالیاتی فراتر از انتظار و از 
کمتر از حد انتظار را  افــراِد دارای درآمــد باال، مالیاتی 
یافت  می کند. بنابراین هرگاه برای توصیف نهاد،  در
قواعد، سازوکار، نظام ، امور یا اوضاعی از صفتی چون 
عادالنه/ ناعادالنه استفاده می شود، هدف مدح/ذم 
تضمین کننده بقای آن ها و یا تالش برای حفظ/تغییر 

معطوف به اراده آن هاست.

نکته دّوم: رفع نیاز و تعارض؛ مسئله بنیادین علوم 
اجتماعی مدرن از جمله اقتصاد اسالمی

انسان در زندگی اجتماعی خود به دنبال بهره گیری و 
بهره مندی از مواهب و عایدی های پیرامونی خویش 
ک برخی از این مواهب 

ّ
است و چه بسا تصاحب و تمل

و عایدی ها را حّق خود  بداند. برای مثال بهره مندی از 
عایدی های زیر را در نظر بگیرید: حق تصاحب یک 
یاچه زیبای کوهستانی  یالی لوکس در سواحل یک در و
و جنگلی؛ حق امتیاز حداکثری برای بهره برداری از یک 
یالی  معدن ارزشمند؛ حق بهره مندی از عواید ارزی یا ر
گاز بــرای ارتقاء صنعت  حاصل از صــادرات نفت و 
ــراوان آب زیرزمینی  خــود؛ حــق دسترسی بــه منابع فـ
ی های آب بــر؛ حق بهره مندی از چوب  کشاورز بــرای 
جنگل های شمال؛ حق بیرونی سازی بخشی از هزینه 

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق
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رفع بایسته تعارضات اجتماعی، مسئله بنیادین علوم 
اجتماعی مدرن است.



ن تعریف  »علم اقتصاِد« خاصی به خودی خود و بدو
صفت موردنظر نمی تواند وجود داشته باشد، مگر اینکه 
در مقام تسمیه، به قرینه شهرت، صفت ُممّیز این »علم 
اقتصاد موصوف« حذف شده باشد؛ دقیقًا همان اتفاقی 
که باعث شده »علم اقتصاد نئوکالسیکی« را امروزه 
در بیشتر متون درسی، مجامع دانشگاهی و مطالب 
ژورنالیستی، »علم اقتصاد« بنامند؛ یعنی بدون اتصاف 
به صفتی خاص. یکی از ثمره های این اتفاق، عقالیی، 
خنثی، بی طرف، جهان شمول، علمی و اثباتی خواندن 
»علم اقتصاد ]...[« به جای موصوف دانستن و طبیعتًا 
عدالت بنیان دانستن »علم اقتصاد نئوکالسیک« است؛ 
که »علم اقتصاد نئوکالسیک« مبتنی بر  به این معنی 
نظریه خاصی از عدالت )فایده گرایی( به تعریف و 

تثبیت حقوق مالکیت می پردازد.
با این نگاه شاید بتوان »علم اقتصاد اسالمی« را هم عرض 
»علم اقتصاد نئوکالسیکی«، »علم اقتصاد مارکسیستی«، 
»علم اقتصادی نهادی«، »علم اقتصاد کینزی« یا هر »علم 
کرد  اقتصاد موصوِف« ارتودوکسی و هترودوکسی تعریف 
که هریک از منظرگاه خود به دنبال تنظیم، تدبیر، تقویم 
و تمشیت امور و ترتیبات اجتماعی و فردی انسان ها در 
عرصه اقتصادیات جامعه هستند. در این میان اقتصاد 
اسالمی حقوق مالکّیت هر یک از کنشگران اجتماعی 
ه 

ّ
و اقتصادی را از عایدی های موردنظر با تمّسک به »ادل

و حجج شرعی« اجتهاد می کند.

نکته چهارم: تفقه در دین و اجتهاد؛ معیار حقانّیت 
و درستی حقوق مالکیت در اقتصاد اسالمی

فلسفه حقوق، فلسفه اخالق و عدالت، دانش هایی 
هم عرض و منطبق هستند با موضوعی واحد؛ هر سه 
نظریاتی را در بر دارند که هر یک از منظر خویش به دنبال 
کار  پاسخ گویی به این سؤال اند: معیار حق جهت تمیز 
درست از کار نادرست چیست؟ انجام کدام کار اخالقی 
کار عادالنه است؟ با توجه به مقدمه  است؟ انجام کدام 
دّوم، پاسخ به این سؤاالت می تواند به تشخیص عادالنه 

بسته های حقوق مالکّیت مربوط به آن عایدی برای 
هر یک از افــراد جامعه اســت. ایــن بسته های حقوق 
مالکّیت، تعیین کننده نهاد مالکّیت مربوط به آن 
عایدی های خاص خواهد بود. بنابراین هر مکتب و 
پارادایم اقتصادی-اجتماعی سعی تمام دارد تا به طور 
 و مّتکی به پیش فرض های به اصطالح علمی 

ّ
مستدل

خویش، نظر مختار خود در طراحی نهاد مالکّیت یا 
تعریف و تثبیت بسته های حقوق مالکّیت مربوط به 
کلیه  کند.  هر عایدی را با هدف رفع نیاز و تعارض ارائه 
مکاتب و نظریات اقتصادی در تالش اند تا در قالب 
طراحی نهادها اقتصادی- اجتماعِی الزم بــرای هر 
مقوله خاص، از منظرگاه خویش، به طراحی َمنظرَمند 
سازوکارها، نهادها، قواعد، قوانین و نظام های متضّمن 
کنند. برای مثال  اعطاء حقوق به صاحب حقوق اقدام 
طراحی سازوکارهای اعطای حقوق در زمین سواحل دریا، 
گاز، آب های زیرزمینی،  معادن، مخازن و عواید نفت و 
یاری، چوب های جنگل، آالیندگی، شکار  ماهیان خاو
و صید حیوانات، آموزش، بهداشت، مسکن، قضاوت، 

کاالهای مختلف. پول و 
با توجه به آنچه اشاره شد، عدالت با تعبیر »ِإْعَطاُء ُكِل  
ُه« به معنای تعریف و تثبیت حقوق مالکّیت 

َ
ِذی  َحٍق  َحّق

)نهاد مالکّیت( است. عدالت به معنای تمّسک به 
ساختارها و سازوکارهای تثبیت کننده مالکّیت، به دنبال 
این است تا در مواجهه آحاد مردم جامعه با هر عایدی، 
کسی، چه وقت، تا چه زمانی، در  مشخص سازد: چه 
کجا، به چه مقدار، چگونه و تحت چه شرایطی، حق 
دسترسی، بهره برداری، برداشت، خلق، تولید، مدیریت، 
برخورداری و یا بهره مندی از آن موهبت را داراست. هر 
یک از مکاتب اقتصادی به عنوان اقتصادهای موصوف 
با نگاه منظرمند خویش به این سؤاالت پاسخ می دهد. 
در نتیجه هر اقتصادی به حکم اینکه به گونه ای متفاوت 
این حقوق را مشخص می کند، به اّتصاف به صفتی، از 
کرد که هیچ  دیگری جدا می شود. بنابراین می توان ادعا 
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ُه« به معنای 
َ
ِل  ِذی  َحٍق  َحّق

ُ
ک عدالت با تعبیر »ِإْعَطاُء 

تعریف و تثبیت حقوق مالکّیت )نهاد مالکّیت( است.



برای حل این مسئله در اقتصاد اسالمی، فقه -به معنای 
سده اّولی آن یعنی تفقه در دین-کارکرد دانش های سه گانه 
فلسفه حقوق، فلسفه اخالق و عدالت را خواهد داشت؛ 
کتاب و سنت برای استنباط نظر شارع  یعنی رجوع به 
مقّدس پیرامون این حقوق مالکیت. البته همان طور 
در قرائت های مختلف از دین اسالم، ممکن است با 
ِفَرق و ِنَحل مختلفی روبه رو شویم و همچنین در مواجهه 
با آمــوزه هــای به اصطالح عقل محور عصر روشنگری 
و پساروشنگرِی عرصه اقتصاد نمی توان همه فحول 
اقتصادی را در جرگه نگرش، بینش، نظام، پارادایم یا 
کرد، در عرصه اقتصاد  مکتب اقتصادی خاصی جمع 
اسالمی نیز با پدیده تکّثر معرفت شناختی یا نظریات 
متکّثر روبـــه رو هستیم. نظریه پرداز اقتصاد اسالمی 
همچون سایر اقتصاددانان موصوف )اعم از ارتودوکس یا 
هترودوکس(، به دنبال تعریف و تثبیت حقوق مالکّیت 
بایسته آحــاد جامعه از عایدی های پیرامونی جهت 
طراحی سازوکار بهره مندی عادالنه آنان بر می آید، البته 
متکی و مبتنی بر شرع. ممکن است این سؤال مطرح 
که با توجه به تنوع و تکّثر قرائت ها از »علم اقتصاد   شود 
اسالمی«، آموزه موردنظر و مختار ما از اقتصاد اسالمی 
کدام قرائت  »کــدام حّق مالکیت بایسته، منبعث از 
از اقتصاد اسالمی«، خواهد بود؟ شاید نتوان در این 
مجال اندک به این سؤال مهم معرفت شناختی، پاسخی 
تفصیلی داد، اما با برقراری تناظری بین این مسئله و 
مسئله احکام و فتوای متفاوت و بعضًا متباین مراجع 
تقلید در مورد یک مسئله خاص، می توان به پاسخی 
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و اخالقی بودن نهادها نیز کمک کند. اما عده ای پاسخ 
به این سؤاالت را چندان پیچیده نمی بینند بلکه اتفاقًا 
در مقابل سؤال از عدالت، پاسخ به آن را از بدیهی ترین 
امور تصور می کنند. چراکه اغلب به محض تصور مسئله، 
که عقالنی، روا، بجا، بحق، خوب، درست،  هر فعلی را 
اخالقی، بایسته، شایسته، مقبول و معقول می داند 
برای پاسخ به آن سؤال عادالنه می خواند. در واقع آن ها 
به محض طــرح ایــن ســؤال، خویشتن صــادق خویش 
کی جهان شمول از حقانّیت،  را به مثابه معیار و مال
اخالقّیت و عدالت فراخوانده و سپس با تکیه بر آن 
معیار دست به قضاوت می زنند. بنابراین در پیش تر 
مواقع بدون اینکه اساسًا سؤالی از معیار حق و چیستی 
آن پیش بیاید این خویشتن خویش فرد در مواجهه با 
که نظر خویش از عدالت را پاسخ بدیهی  مسئله است 
سؤال انگاشته و به راحتی از آن عبور می کند. این مهم 
که بخواهیم از انبان پر از تنوع  زمانی دشــوار می شود 
نظریات اقتصادی، یک سیاست اقتصادی عادالنه 
کثری به نظام بازار آزاد بدون  را برگزینیم. تمّسک حدا
دخالت های  دولتی یا لزوم دخالت مستقیم دولت در 
برخی از مواقع؛ هدایت خلق پول برون زا و درون زا به سمت 
زیرساخت های اقتصادی یا نفی هرگونه خلق پول برون زا 
یع عایدی حاصل از منابع  و درون زای نظام بانکی؛ توز
یع  طبیعی به صنایع جهت افزایش رشد اقتصادی یا توز
علی السویه این عایدی ها بین آحاد مردم؛ در پاسخ به 
گفته می شود  اینکه کدام یک از این اقوال عادالنه است 
باید دید کدام یک علمی است. در پاسخ به علمّیت هر 
کدام از این ها از یک سو به پیش فرض هایی متفاوت از 
جنس باور و باورمندی می رسیم و از سوی دیگر چون 
مسئله، مسئله انتخاب فعلی معطوف به اراده است، 
به معیار حقانّیت، اخالقّیت و عدالت جهت انتخاب 
بایسته. در نهایت در پاسخ به اینکه کدام معیار درست 
است، با معرکه ی آرائی مواجهیم از جنس همان باورها 
و باورمندی ها. بنابراین بستگی دارد فرد انتخاب گر پیرو 
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در پاسخ به اینکه کدام معیار درست است، با معرکه ی 
آرائی مواجهیم از جنس همان باورها و باورمندی ها.


