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 چكیده
 ین نهادها و اعت اهیاب اجتماع  و  -واقع   -این مقااهاا او ب  اا دن ااب ا  اب ها نا م نق     

احکام شااعیعب  ا عموم اجتماع  اسااب و  انیاب ده جیااتبوت ا  اب نه یع نهادهات اقتصااادت 

هات اقتصادت مت اسب  ا همان نهادهاسب. یبگیعت واقعهماه گ  ا احکام شاعیعب  ع شک  

هات اقتصااادت نشااهب گعاتا از نهادهات اقتصااادت هماه گ  ا  نواند واقعیباقتصاااددان م 

هات اقتصادت ها شاعیعب ها موهد نوجا و  عاسااآ هنها متریعهات میتق  و نا ا این واقعیب  

 تدا ده  خش مفاهیم نععیفده قااهاب نیعیاب عمم  نیمی  و ن یین نماید. ده این مناهعا ا   

نهاد از نیع نوهث و ساعب موهد  عهس  قعاه گعاتا اسب. هنگاه یییت  اعت اهیاب اجتماع  از  

دیدگاه عالما ط اط ای )هه( و همیااان  هنها  ا یییاات  نهاد از نیع سااعب، ها نا اعت اهیاب  

ق ها موهد نیقیگیعت نهاداجتماع   ا احکام شعیعب، م  ا قعاه گعاتن این احکام جهب شک 

ساز نیوب عموم اجتماع   ا هویکعد نه یعپذیعت این عموم واقا شاده اسب. این م اح  زمی ا 

 ین نهادها و  -واقع  -از احکام  ا ب و متریع شاااعیعب اساااالم  اسااابب زیعا ها نا م نق 

هات اعت ااهیااب اجتمااع  و احکام شاااعیعب  ا موواااوت عموم اجتماع ،  ا ع وان واقعیب   

 هید. ،  ا وجود م اجتماع

 نهاد، نعنی اب نهادت، احکام شعیعب،  ا ب، متریع، اعت اهیاب اجتماع .هاي کلیدي: واژه
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پعدازت عمم  اقتصاد اسالم خاستگاه نیعیا 

 . مقدمه1
نهادهات اقتصاادت  عخاستا از شعیعب اسالم  از جهب نه یعگذاهت  ع هاتاه اقتصادت ده  

 سااازاقتصااادت از هنها ده ساانف کالن زمی ا ساانف اعد و از جهب نه یعپذیعت متریعهات

 اشاا د.  ع این اساااآ نیمی  عمم  این نهادها ده گیعت عمم اقتصاااد اسااالم  م شااک 

گیعت هوا ط اقتصاادت، اقتصاددانان ها  ع هن خواهد داشب کا متریعهات میتق  و  شاک  

ها  ا هاین گزاه هات عمم  ن یین نموده و ده نتیبا ن ییمنا ا اقتصادت ها ده قاهب گزاهه

 شک نیمی  عمم صاوهب م نق  و مت اساب  ا اد یاب عمم  اقتصااد اساالم   اشد.       

ن نوان هنه یع این نهادها  ع هوا ط اقتصادت خعد و کالن جامعا نگاه جدیدت اسب کا م 

 پعدازت عمم  اقتصاد اسالم  نمق  نمود.ها سعهغازت  عات نیعیا

ا  ین نهادها و اعت اهیاب اجتماع  و احکام  نق  ا واقع هدف این مناهعا ا  اب ها نا م

شاعیعب  ا عموم اجتماع  و جیاتبوت ا  اب نه یع نهادهات اقتصادت هماه گ  ا احکام   

هات اقتصااادت مت اسااب  ا همان نهادهاسااب.  عات این گیعت واقعیبشااعیعب  ع شااک 

ساااعب و اهن ای دیدگاه وت  ا م یوه، ا تادا نععیف نهاد و مفاهیم   یادین نهاد از دیدگاه  

اعت ااهیااب اجتمااع  و هنگااه ها نت اعت اهیاب اجتماع   ا احکام اجتماع   ا ب و متریع     

گیعت نهادها و ها نا نهادها و اعت اهیاب اجتماع  شاعیعب اسالم   ا ع وان م  ات شک  

م  اسال پعدازت عمم  اقتصادو احکام شاعیعب  ا عموم اجتماع   ا ع وان خاستگاه نیعیا 

پعدازت عمم  اقتصاااد اسااالم   ع جعیان پوب موهد   و دهنهایب نن یق خاسااتگاه نیعیا

  عهس  قعاه گعاتا اسب.

 مفاهیم  -2

 تعريف نهاد از نظر نهادگرايان جديد -2-1

اند کا نق  هما هنها وعوهن  نداهدب از نهادگعایان جدید نعاهیف مختمف  از نهاد اهائا داده

گیعت اد یاب سااعب کا ده شااک خ  پیشااگامان هنها مان د نوهث و جاناین هو نعاهیف  ع

 گیعد.اند، موهد  عهس  قعاه م سزای  دانیتاعمم  نهادگعائ  نقش  ا

اند یا  ا ع اهن  نهادها قوانین  ازت ده جامعا»نمااید:  گوناا نععیف م  نهااد ها این  1نوهث

دیگع ها  ا یکهوا ط متقا   انیان نع قیودت هیات د ووا شده از جانب نوت  شع کا دقیق

« دگعدنهات نهفتا ده م اد ب  شعت م م د شدن انگیزهده د و س ب نیامها شاک  م  

 (.53ا25: 5911)نوهث، 
                                                 

5 North Douglass. 
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د و  ا انهای  کا نوسااط  شع شک  گعاتااز نیع نوهث نهادها ع اهن د از قیود و میدودیب

م ها ها هقاجتماع  اااا اقتصادت جامعانعیین ساختاه انگیزش و نعامالب انیان  عممکعد 

 زن د.م 

این میدودیب ده عگیعندۀ نهادهات هسام ، نهادهات غیعهسام  و نیوه اجعات هنهاسب.   

نوان مقعهاب، قانون اساس ، قعاهدادها و حقوق ماهکیب ها نام ده میان نهادهات هسم  م 

دهات غیعهسم  ع اهن د از  عد. این نهادها ده جامعا از مشاعوعیب  ا ی   عخوهداهند. نها 

ه باهها، اخالق هسااوم، ایدئوهو.ت. این نوت نهادها قوانین غیعهساام  جامعا و  خشاا    

هات نهادهات غیعهساام  مووااوت پی یده  هی د.  عهساا  هیشااا حیااام م ازاعه گ  ا

 (.5339، 1ونه یعگذاهت اسب کا موهد نوجا پژوهشگعان عموم اجتماع   وده اسب )نوهث

هات هاتاهت، نعامم  نوجا نشده اسب ث هعی د  ا قوانین  ازت، یهاهیومده نععیف نوه

  دت، نه یعگذاهت  ا طوه واوف وهکن اهن ای قوانین هسام  و غیعهسام  از جهب ط قا  

  یان نشده اسب.

ده واقا، اختالف و ن وت ع اصااع سااازنده یییاات  نهاد، موجب ا هام و اجماب ماهیب و   

کا یک   3ایمیوف ذهن و ز ان معاصع 2هاجعز ساعب و جانهمفهوم هن شاده اساب. از این  

ش اس  هن شاا اس  نهاد ها از مععابدیگع از پیشاگامان نهادگعای  جدید اساب، هیات    

نفکیک نموده و از این جهب ده  یان یییاات  نهاد، گام مر عت  عداشااتا اسااب. ن یین  

ن این مفاهیم زمی ت یییاات  نهاد از نیع او  ع مفاهیم زیع اسااتواه شااده اسااب کا  ا  یا 

 گیعد.هو، هنها  ا صوهب اشعده موهد  عهس  قعاه م گعدد. از اینن یین وت اعاهم م 

 مفاهیم بنیادين تعريف سرل -2-2
 الف( مفهوم واقعیت طبیعي و نهادي

، ها نداهد مان د هیزش  اهانواقعیب ط یع ، هیاات  هن  یااتگ   ا اهتفاب قوانین انیااان

   واقعیب نهادت هن اسااب کا هیاات  هن وا یااتا  ا نوااق و   طموت خوهشااید ده مقا

گونا اسب کا اقط  ا واسنا نوااق انیان  هاسب، ده واقا وجود هنها  دیناعت اهت انیان

شااک اخ اه از هعگونا پوب، دوهب، ز ان،    اند، مان د واقعیبده حوزه واقعیب واهد شااده
                                                 

5 North Douglass. 
2 John Rogers Searle 

میالدت ده همعیکا متوهد و ده ساب  5392نعین ایمیواان ذهن و ز ان معاصع ده ساب جان هاجعز سعب از  عجیتا 9

نشان مم   2112ها دکتعت خود  ا ع وان مع ا و حکایب ده دانشگاه هکیفوهد داات نمود و ده ساب از هسا 5313

 عموم انیان  ده همعیکا ها کیب کعد.



پعدازت عمم  اقتصاد اسالم خاستگاه نیعیا 

ا   هوا هات» وان ز ان اساابب مًالب جمما کاهگیعت نهادت  ا عواقعیب ط یع  میااتمزم  ا

اند. اقط وجود هم گزاهه و هم اخ اه و  یان واقعیب  ا نوسااط هن از اموه نهادت « اسااب

م ه« دوهب نشاکی  شاده اسب  »هاتام  ا ع وان مخ ع ا واقعیب ط یع  اساب اما گزاهۀ  

 .(9: 2111اند )سعب، هات نهادتگزاهه و هم اخ اه و هم مخ ع ا از واقعیب

 شناسيشناختي و معرفتب( تمايز هستي

تیو اند یا سا بکش اخت  یا ا بکتیو و عی  ش اخت  و مععابهعیک از دو مفهوم هیات  

  ش اسش اخت  نیوِ وجود اشیاء موهدنیع اسب وهکن ده مععاباند. ده هیات  و اعت اهت

شااود،  نها  اه م اشاایاء نا از هن جهب کا وجود داهند،  مکا از هن جهب کا احکام   ع ه

شااا اخت  های  مان د دهد و هذب کا از جهب هیااات گیعند. ماهیبموهد نوجا قعاه م 

ن امعوز م»شاا اساا  ا بکتیو  اشاا دب مًالب گزاهه نوان د  ا هیاظ مععاباند م سااا بکتیو

شااا اخت  های  کا  ا هیاظ هیااات ی ین اساااب. هم  ان کا ماهیب« خوشااایااهم 

نوان د حکم  سا بکتیو داشتا  اش د مً  گزاهۀ ش اس  م عاباند از هیاظ معسا بکتیو

ند، اشاا اخت  ا بکتیو  ا عاین ماهیان  کا از نیع هیاات « مفهوم انیااان کم  اسااب »

«. این کوه زی اسب»شا اس  گزاهه سا بکتیو ساخب مان د گزاهۀ  نوان از هیاظ مععابم 

نوان  ا هیاظ اند، م شااا اخت  ساااا بکتیوهای  کا از نیع هیااات هم  ین مااهیاب  

او امعوز دهد  یشتعت داهد. »هات ا بکتیو سااخب مان د این جمما  شا اسا  گزاهه  مععاب

اند، شاا اخت  سااا بکتیوهای  کا از جهب هیاات نکتا قا   نوجا این اسااب کا واقعیب

های  از جهب شااا اسااا  ا بکتیو  اشااا د هم  انکا واقعیب نوان اد از جهب مععاب م 

ش اس  گزاهۀ سا بکتیو ده اهۀ نوان از جهب مععاب بکتیو هیت د م شا اسا  ا  هیات  

(. دهواقا 51: 5331هات شاااماب ایعان زی ا هیااات د )ساااعب،  هنها سااااخب مان د کوه

اند و یک  از ش اس  ذه   و اعو هات اعت اهت اجتماع  هعی د از جهب هیت واقعیب

 هی د.ش اس  واقعیب اجتماع   ا حیام م جهب مععاب

 ج( مفهوم تعیین کارکرد

هو مت اسب  ا استعداد انیاان ده خمق کاهکعدها واجد نوانای   یایاه  ا ی  اساب. از این   

د ک د. اشاایات ط یع  مان اشاایاء گوناگون ط یع  و مصاا وع ، کاهکعدهای  ها نعیین م 

یک قنعا سا گ  عات نعیین وزن و اشایاء مصا وع  مان د صا ده   عات نشیتن داهات     

ها هیاات د. هنها  ا حی  اهتفان  و  اشاا د. کاهکعدها ساااختا و پعداختا انیااانم  کاهکعد

هی د و یون هی د، زیعا ده هاسااتات هدف یا اهداا   ا وجود م اعت اه جامعا  ا وجود م 

نواند انبام پذیعد، نعیین کاهکعد هم  ا صااوهب اهتفاب اهتفاب  ا صااوهب جمع  هم م 
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 جمع ، قا   نیقق اسب.

شااود  ا اعیان ایزیک  میدود  ک گیااتعۀ اموهت کا  عات هنها کاهکعد نعیین م  شاا   

 اشا د مًالب نهاد ازدوا   عات اش ات غعیزه  نییاب، نهادهات  شاعت هم داهات کاهکعد م   

د  اشج یا  و نوهید نیا  و نهاد قوۀ دااع   عات داات از کیان جامعا داهات کاهکعد م   

 (.52: 5331)سعب، 

 فات جمعي )اعتبارات اجتماعي(د( مفهوم الت

ک د کا معنوف  ا اموه جهان خاه  حیا  اهتفاان   اا اساااتعادادت از ذهن د هب م     

 اشاا دب ها، نمایالب، هیباناب اداهت، حی  اهتفان  م شااود. مًالب  اوهها، امیدها،  یمم 

نواند  ا صاااوهب جمع  اناد. این اساااتعداد ذهن م  زیعا معنوف  اا م نق  ده خااه   

دنمای  ک د مًالب اعاهیب ااعاد ده یک حعکب ساایاساا   عاساااآ مشاااهکب، همده  و خو

نواند  ا صااوهب جمع  پذیعد و  ا نوجا  ا ای کا اهتفاب م هدف مشااتعآ هنها انبام م 

ات از حی  اهتفان  اساااب،  ا صاااوهب جمع  انباام پذیعد، نعیین کاهکعد هم کا ج  ا 

 پذیع اسب.نیقق

دب  ع ک گیعت واقعیب نهاد نقش اسااس  ایفاء م  اهکعد ده شاک  ده واقا نعیین جمع  ک

همین اساآ هن ا کا ده ن یین واقعیب نهادت موهد نیاز اسب نعیین جمع  کاهکعد و از 

(. از نعکیب دو 6: 2111هید )ساااعب، هات انیاااان  ا حیاااام م م دتها و نوانقا میب

جمع  کاهکعد قا   اساات تا  اسااب، مفهوم نعیین کاهکعد و حی  اهتفان ، مفهوم نعیین 

مًالب ااعاد ق یما ساا گ  زهگ  ها کا هوت زمین ااتاده اسااب،  ا ع وان صاا ده  اسااتفاده 

هکن گعدد وک  د. کاهکعد صاا ده   ودن ساا گ  ا طوه انفاق  نوسااط هنها نعیین م  م 

یع پذشود کا ده ا ع ساختاه ایزیک  ش ء امکانکاهکعدهات ووع  شام  کاهکعدهای  م 

واسانا پذیعش و نوااق جمع  ممکن اساب، ش ء یا شخص  کا کاهکعد   نییاب  مکا  ا 

شاود ن ها زمان  قاده  ا اهقات کاهکعد ووع  اسب کا هن ووا  وواع   عات او نعیین م  

معین  ا واسانا پذیعش جمع   عات هن شا ء یا شاخع نعیین شده  اشدب مًالب ی ین    

د. دهواقا کاهکعدهات ووع  اعت اهاب جمع  شوحعکت  ده  ازت اون اب گ  مییوم م 

شاود. ایفات این کاهکعدها وا یتا  ا  هاساب کا  ع شا ء یا شاخع معین یاد م    انیاان 

همین اعت اااه جمع  اساااب. این حعکااب ایزیک  نوف  ااا طعف دهوازه مشاااا ااا دیگع  

هوهد، این  ا حیاااام م « گ »هات ایزیک  هن اساااب وه  اعت اه جمع  هن ها حعکب

  ا عاین قوام این  ،دهدان د دیگع ااعاد اساب وه  اعت اه جمع   ا او هیاسب م  شاخع م 

 هاسب.کاهکعدها  ا اعت اه جمع  انیان



پعدازت عمم  اقتصاد اسالم خاستگاه نیعیا 

 بخشبخش و قواممفهوم قواعد نظامه ( 

نها  خش د وه   ا ن ود ه عداهند و  ا هاتاه انیاان نیم م  اند کا نععیف خشقواعدت نیام

ان د قاعده حعکب از دسب هاسب، قاعدۀ غذا خوهدن  ا دسب هود ماص ِ هاتاه از  ین نم 

هاساب کا هم قا   نععیف اسب و هم موجب نیم ده هاتاه هاه هاتن و غذا خوهدن وهکن  

هود. ده مقا   قواعد ات اص  هاتاه هاه هاتن و غذا خوهدن از  ین نم  ا ن ود ی ین قاعده

ها  ا ی ین قواعدت، هوهد. انیانجود م ات اسب کا یک واقعیت  ها  ا وگونا خش  اقوام

اند. مًالب قاعدۀ گ  زدن ده اون اب، هوهند کا ق الب وجود نداشتاهای  ها  ا وجود م پدیده

هوهد  دون این قاعده حعکب  ازیک ان وجود داهد وه  گ  زدن، گا  زدن ها  اا وجود م   

 هید. ا حیام نم 

ط م اسااب، نعهد  ا یک نکمیف مییااوم ده شااعای« دهمگزاهه من وعده م »هم  ین 

ا نعدید همهید.   شاود. این قنعا کاغذ خا   ا شعایط معین اسک اآ  ا حیام م  م 

 اشااا د.  خش نم هاای  کاا انیاااان  اا هنهاا نعام  داهد م ت    ع قواعد قوام    واقعیاب 

هوت دسااتبمع   عاساااآ نیم و نعنیب خا  داهات  های  همان د دویدن، پیادهواقعیب

خالف  اشد.  ااند وهکن قوام و هیات  هنها وا یتا  ا این نعنیب و نیم خا  نم  نععیف

گ   ا حیاااام هوهدن حعکب نوف  ا طعف دهوازه ده  ازت اون اب، کا هنگاه این حعکب 

شااود کا حعکب نوف  عاساااآ قاعده خا  انبام پذیعدب دهواقا گ   گ  مییااوم م 

گیعد هم  انکا ایب این قاعده شاااک  م شااادن این حعکب نوف ا عت اساااب کا  ا هع

ب شودم د، متعنب م ازدوا  ا ع جدیدت اسب کا  ع ووعیب خا  زندگ  مشتعآ قاعده

گیعد کا از پیش موجود اسب و قواعد  خش  ا ییزت نعمق م  ع این اسااآ قواعد نیام 

هنها  ودهای  کا وجک د کا پیشااتع ن ود. این واقعیب خش واقعیب جدیدت ایباد م قوام

 خش هنها هیات د، یییات  و واقعیب نهاد ها شک    وا یاتا  ا قواعد اساب و قواعد قوام  

ها هم وجود نخواه د داشااب. و هنگاه کا ده د، اگع این قواعد ن اشااد، این نوت واقعیبم 

واسنا اعت اه جمع   ع هن متعنب گیعد، کاهکعدهات ووع  کا  اواقعیب نهاد شاک  م  

شوندب مًالب میدوده جرعاایای  یک کشوه  ا ووا ات نهادت نامیده م هشاود واقعیب م 

شاااود و این واقعیب اعت اهت  ا ع وان معز مییاااوم م « معز»اعت اهت و نوااق جمع  

نامیده م  شااود.  ع این نهاد کاهکعدهات ووااع  ده سااایا نعیین و اعت اه ااعاد   « نهاد»

د  دون مبوز  ا داخ  معز مم وت اساااب، شاااود مًالب وهود ااعاجامعا،  ع هن متعنب م 

 اند کا  ا نعیین وخعو  از معز  اید  ا هماه گ  میئو ن انبام پذیعد، کاهکعدهات ووع 

شاااود این نعیین جمع  کاهکعدهات وصاااف ، متعنب م « معز»اعت ااه جمع   ع نهااد   
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ماع  قا   هات اجتشاااوند.  ا ع اهب دیگع  عخ  از واقعیبهات نهادت نامیده م واقعیب

هات نوت اوب ن یین و نفیااایع اناد و ده مقاا ا   عخ  دیگع قا   اعت اهند واقعیب   نععیف

 شوند.هی د و اعت اه م شوند وهکن نوت دوم  ا حیام م م 

هوهند و  ا نعیین جمع  کاهکعد  خش، واقعیاب نهاد ها  ا وجود م    اا عاین، قواعاد قوام  

گعدد )ساااعب، هات نهادت  ع این نهاد متعنب م وواااع  کاهکعدهای   ا ع وان واقعیب

2111 :22-25.) 

 و( چیستي نهاد از نظر سرل

. نهاد نمایداک ون  ا نوجا  ا ن یین این مفاهیم، سااعب یییاات  نهاد ها ی ین نععیف م 

 اش د مًالب ازدوا  نهاد اسب. زیعا م د م  خش کا نیامع اهب اسب از مبموت قواعد قوام

اند. هم  ین اند، اسااآ هن ها نشکی  داده  خش کا داهات نیامقواعد قوامات از مبموعا

اند، شاااهوده هنعا  خش کا داهات نیامات از قواعد قوامدوهب  ا ع وان نهاد، داهات مبموعا

  خش و داهات نیمات از قواعد قوام ا وجود هوهده اسااب. ماهکیب نهاد اسااب زیعا خانواده

سب.  ع این اساآ دهیااب دهآ صییف از یییت  نهاد وا یتا  ا خا ، هن ها اعاگعاتا ا

 خش اساااب کا مبموت هنها ده نیام  واحد و معن ط، نهاد اهم هوا ط میاان قواعد قوام 

 خش زمی ت شااا اخب اند.  ا شااا اخب این هوا ط  ین قواعد قواممع وطا ها شاااک  داده

عت کا یک نهاد ها ایباد شاااود، ده واقا مهمتعین ع صاااسااااختاه جامعا نیز اعاهم م 

ک د اعت اه و  اوه جمع  نیا ب  ا هن اسب مًالب پوب  ودن یک قنعا کاغذ وا یتا  ا  م 

گیعت این قنعا کاغذ  ا ع وان هن اساب کا دوهب و ممب  ذذیعند هن پوب اساب.  ا شک   

گعددب خعیدن،  خش داهات نیاام واحاد  ع هن حااکم م    ات از قواعاد قوام پوب شااا کاا 

انداز کعدن، مبموعا ن، دههماد کیاااب کعدن، پعداخب  ا ب دیون، ذخیعه و پ  اعوخت

شااود. هعیک از این  خشاا  اسااب کا  ع پوب  ودن این قنعا کاغذ متعنب م قواعد قوام

واه  ین نهادها و هو، هوا ط نیام خش ناظع  ا یک واقعیب نهادت اساااب. از اینقواعد قوام

ها  هات نهادتنوان واقعیبات کا نم گوناگیعد،  ام  اتگوناهات نهادت شک   اواقعیب

هات نهادت  خش   ا صوهب م فعد و میتق  از نهاد موهد ش اخب قعاه داهد.  مکا واقعیب

ات از قواعد از یاک نهااد هیااات د. زیعا هم  انکا  یان شاااد نهادها  عاسااااآ مبموعا   

ین قواعد، ناظع و ایباد ک  ده گیعند و هعیک از ا خش و داهات نیام واحد شااک  م قوام

هات نهادت نشهب گعاتا از هعیک از این قواعد، یک واقعیب نهادت اسبب ده واقا واقعیب

اند.  عاساااآ این ن یین و نفیاایع از یییاات  نهاد، نهاد یک  ده یاهیوم نهاد قا   اهم

وجود  ها  اواقعیب اجتماع  اسب. اه تا واقعیت  کا ده پعنو نوااق و اعت اه جمع  انیان
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هاا  اا طوه   هاای  اخ ااهت ده موهد این نوت واقعیاب   هیاد و یون واقعیااب داهد گزاهه م 

اند. زیعا حکایب از واقعیت  داهند کا  ا هیاظ ننا ق هنها  ا این واقعیب، شااهودت صااادق 

این قنعا کاغذ پوب »پذیعد کا گزاهۀ موجب صدق هنهاسب. هع اعد داهات عق  سمیم م 

 اید نیقق داشتا  اشد کا گزاهه « واقا»دق و منا ق  ا واقا اسب. این داهات صا « اساب 

غیع از نهاد پوب ییز دیگعت نییب.   ا عاین پوب از « واقا»منا ق  ا هن نمق  شاود. این  

شاا اخت  جهب هیاات  شاا اخت  سااا بکتیو و اعت اه اجتماع  اسااب وه  از نیع مععاب

م  انکا اشااهه شد  ا واسنا نوااق و اعت اه   اشادب زیعا ه ا بکتیو و واقعیب اجتماع  م 

« اقاو»ها واقعیت   ا نام نهاد پوب شااک  گعاتا اسااب و اک ون خ ع منا ق  ا این انیااان

دهد  اهد، خ ع م ات کا از واقعیب ط یع  مان د  اهان م شود. گزاههموجب صدق هن م 

ا ده اهۀ یک نهاد  ا ات کیون منا ق  ا این واقعیب ط یع  اسااب صااادق اسااب، و گزاهه

دهد یون منا ق  ا خ ع م « او ماهک ماشااین اسااب»ع وان یک واقعیب اجتماع  مان د 

ها اسااب نیز صااادق اساابب هعی د هیاات  این واقعیب  این واقعیب موهد اعت اه انیااان

 (.15: 5331اجتماع   ا اعت اه و نوااق شک  گعاتا اسب )سعب، 

 با چیستي نهاد از نظر سرل ات اجتماعي و همساني آنهاياعتبار -3

واا نت عقالن  ده اعت اهیاب هرویب و عدم هرویب اعت اه اسب. اگع اعت اه ده ساحب عاهم  

گیعد و اگع خیاب انبام پذیعد، اهداف این قوه کا نیعیک احیااساب  اشد، هدف قعاه م  

و ده  اشااد اعت اه مع وی  ا جهان عق   اشااد، مصاااهف م اسااب  ا این قوه موهد نوجا م 

صااوهن  کا اعت اه ده ساااحب هوا ط اجتماع ، شااک  گیعد، مصاااهف و نیازهات حیاب    

اجتمااع  موهدنیع خواهاد  ود.  ع همین اسااااآ نوساااعاا حیاب اجتماع  و نیازهات    

 اشد. عالما ط اط ای )هه( ساز اعت اهاب اجتماع  جدید م  عخاستا از این نوسعا، زمی ا

اعت اهت کا انیاااان اجتماع  امعوز از قاهب ذهن خود  مفاهیم»اعمااید:  ده این  ااهه م  

  دت و شمعدن هنها  ا نع از نوانای  ات زیاد اسب کا شاید نمیز و ط قادههوهده،  ا اندازه

  اش دب  ا این هما پیوستا انیاناکع  وده  اشد اگعیا هما هنها ساختا اکع و اندیشا م 

ات ساختا و هع هوز یک یا ی د اهیم نازه ا حیب پیشعاب اجتمات و نکام  اکع خود مف

 (.255: 5911)عالما ط اط ائ ، « گذاهدنمونا نازه  ا مععض نمایش م 

م شااه پیدایش اعت اهاب اجتماع  مصاااهف و نیازهات حیاب اجتماع  اسااب و  ا همان   

نع ها  ا یکدیگع و  ا ط یعب گیتعدهنع و نعام  انیاننی ب کا هوا ط اجتماع  و پی یده

 شود.م 
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هید. ده واقا گیاااتعش اعت اهاب اجتماع  نا ا دهجا اعت ااهاب جادیاد نیز  ا وجود م    

ها ده نع  اشد، نعام  انیانیااتگ  جامعا اساب. هع اندازه اعای د نوساعا پیشعاتا  نوساعا 

شااود.  ع این اساااآ نع و نیاز  ا ایباد این اعت اهاب  یشااتع م حیاب اجتماع  گیااتعده

یااتگ  جامعا و  ا موازاب هن  اهاب اجتماع  وا یااتا  ا ساانف نوسااعا گیااتعه این اعت

 یا د.اازایش م 

ش اس  اموه ذه   کا ده  ی  یییت  نهاد  یان شد ا از جهب هیت نهادها اا هم  ان 

 اش دب اعت اهاب اجتماع  نیز از نیع شا اسا  اموه واقع  م   و اعوا  و از جهب مععاب 

هی د کا ده عاهم اعض هات عقالی   ا حیام م هیت ش اس ، ش اس  و مععابهیات  

هات عی   قا میب شااا اسااا  همان د واقعیبو اعت ااه وجود داهند وهکن از حی  مععاب 

شوندب زیعا این هات خ عت قا   صادق و کذم ده اهۀ هنها  ا کاه گعاتا م  اخ اه، و گزاهه

عاتا و موهد پذیعش جامعا نوت اعت اهاب  عد از ای کا ده سااحب هوا ط اجتماع  شک  گ 

هی د   ا عاین اعت اهاب اجتماع  و واقا شاادند، یک نوت واقعیب اجتماع   ا حیااام م  

شاا اس ، ده شا اسا  اموه ذه   و ساا بکتیو و از جهب مععاب   نهادها از جهب هیات  

ا ات کگوناهی د  اهات عقالئ  و اجتماع   ا حیام م ساحب اعت اهاب اجتماع  هیت 

 اشاااد.  ع هات عی   قا   صااادق و کذم م ده موهد هنها همان د اخ اه از واقعیباخ اه 

هات هیاات »ک  د: همین اساااآ  عخ  االساافا معاصااع ده این  اهه ی ین نصااعیف م 

هات حقیق  و عی   و نبع   ده قضااایا موهد نف  و اعت اهت و عقالی  هم مان د هیاات 

 شوند.واقا م ا  اب، وجود و عدم، اخ اه  ا صدق و کذم 

دهد و یا از ات ها نرییع م ... ... انیان وقت  اختیاه داهد و صاحب اهاده اسب. هیت  ش ء

ات ها موجود ک د هوهد. انیان مختاه کامالب نوانای  داهد کا ش ءنییت  هن ها  ا وجود م 

 هات مقدوه ازشا ء  دهد. حاب گاه  اسب کا این هیت   و یا نرییعت ده یهعه هیات  

هات شااود و گاه  از اعت اهیاب میک کا نام هن هیاات هات حقیق  شاامعده م هیاات 

 (.3ا561: 5965)حائعت یزدت، « عقالی  اسب

این اعت ااهیاب میک  »ک اد:  همین ایمیاااوف معااصاااع ده موهد دیگع ی ین  یاان م   

  اشا د کا ما ده گذشاتا هنها ها حقایق عقالی  خواندیم و  عضاا  از االسفا اعنگ  ا  م 



پعدازت عمم  اقتصاد اسالم خاستگاه نیعیا 

 .2«گوی دم  1هات نهادتدهست   ا هنها واقعیب

اند کا هات نهادت ع این اساااآ اعت اهاب اجتماع  )اعت اهاب  عدا جتمات( همان واقعیب

 ش اس  هنهاسب.ش اس  هنها متفاوب از مععابهیت 

و متغیر شريعت  اجتماعي ثابتاجتماعي با احكام رابطه اعتباريات  -4

 اسالمي
 ا طوه عام از جهب ع صع اعت اه  ا احکام عقالی  اشتعاآ وهکن از مقدماب احکام شعع  

و م ادت و غعض نهای   ا هنها متفاوب اسااب. دهآ اصاا  وجود مصاامیب و مفیااده ده  

و شااادب و واااعف هنها ده موهد هاتاه اختیاهت انیاااان و هم  ین اهاده   3متعمق حکم

هات این اهزام و م ا،  ین  ع ساختا نشاعیع  نی ب  ا اهزام و م ا این هاتاهها و هدف از 

ن مشتعآ  ی نوان ویژگ عقالن  و نشاعیا شاهت، نفاوب اساس  وجود داهد. هن ا کا م  

 ودن هنها اسب. حکم نکمیف  ایبا   یا « اعت اهت»احکام شعیع  و عقالئ  جیتبو نمود 

ع ذما هنها ها   گذاه انبامسام   یا حکم ووع  از ق ی  ممکیب و و یب کا شاهت یا قانون 

 هید.دهد، یک نوت اعت اه  ا حیام م و عهده ااعاد واجد شعایط قعاه م 

انبام احکام  ع ذما و عهده ااعاد  ین شاااهت و عقالء نفاون  نداهد و « اعت اه»ده واقا این 

شااود کا احکام شااعع  و عقالئ  از جهب ع صااع   ع همین اساااآ این ی ین نع یع م 

 د:ک هن ی ین نصعیف م  اند. عالما ط اط ای )هه( ده اهۀشتعآاعت اهت  ودن حکم م

حق این اسااب کا از هنبا کا احکام هما اعت اهت هیاات د پ  از ساا خ احکام اعت اهیت »

 اشا د و  ا حیب اعت اه، نا ا مصاهف و مفاسد هیت د و نیز مان د سایع احکام  عقالئ  م 

حکام م ت    ع هن حین و ق ف هیت د و  اش د کا هن اعقالئیا داهات حین و ق ی  م 

اعق  ین این دو قیاام )احکام شااعع  و احکام عقالئ ( این اسااب کا مصاااهف نکاهیف    

گعدد اما مصاهف احکام شعع   ا مکمفین عقالی   ا خود اعت اهک  دگان هنها )عقالء(  عم 

هن ها ده  گعدد نا  ا شاااهت کا هنها ووااا نموده اساابب زیعا شاااهت نیازت نداهد کا  عم 

                                                 
5 Institutional facts 

ش اس  اموه ذه   و از نیع هات نهادت از نیع هیت سعب  یان شد کا واقعیبهات نهادت جانده نیعیا واقعیب 2

 هی د.حیام م هات اجتماع   اواقعیبش اس  مععاب
متعمق هن و مرمن موووت هن  ا حیام « غی ب»مًالب، ده گزاهۀ غی ب مرمن حعام اسب، حعمب حکم شعع  و  9

 هید.م 
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 1«.اعت اه این احکام و انبام هنها جیتبو نمایدسایت

 یع ی ین نع« نکمیف»ده نفیاایع گعانیاا گ اهمیزان نیز ده موهد ع صااع اعت اهت  ودن  

 اعماید:م 

نکمیف هم مً  اصا  ایباد  ا م یوه احیان  ع   دگان اسب. زیعا اگعیا امع اعت اهت و  »

کا مع وی  ا اموه واقع  و خاهج  اساااب جعیان قعاهدادت اساااب و ده متن هن احکام  

ناداهد وهیکن همین امع اعت اهت ده عین اعت اهت  ودنش این ا ع ها داهد کا مکمفین ها  ا  

هسااند. پ  نکمیف ها ط میان دو حقیقب اسب. حقیقب  ات کا ااقد هن د م کما ب نازه

« انبااام نکمیف(نااقع انیاااان  )ق اا  از انبااام نکمیف( و حقیقااب کاااماا  هن )پ  از  

(.   ا عاین احکام شعع  از جهب اعت اهت  ودن هنها  ا احکام 21: 1،  5915)ط اط ای ، 

نوان احکام شااعع  ها یک نوت خا  از اعت اهیاب ات کا م عقالئ  نفاون  نداهدب  ا گونا

هوهد. این احکاام هعی اد از جهب م ادت و مقدماب   یادین حکم و غعض    اا حیاااام  

عت ااهاب عقالئ  نفااوب داهناد وهکن از جهاب ماهیب اعت اهت  ودن خود هن     نهاائ   اا ا  

نکتا اساس  و نه یعگذاه ده این  ی  این اسب کا احکام شعع  کا  2«.انداحکام مشتعآ

                                                 
ااهیق ا  اهمقام ان یقاب ان ا حکام حی  وقعب ا  وعاء ا عت اه ای خها  ییب هذا اهوقوت س خ ا حکام اهعقالنیا  5

هذا اهوعاء مصاهف و مفاسد نت عها، و حی اب و ق یاب ن ت   عمیها کیائع ا حکام اهعقالنیا و انما اهفعق  ین امها  ییب 

اهقیمین ان مصاهف اهتکاهیف اهعقالنیا یعجا نفعها اه  جاعمها  خالف اهمصاهف اهت  ا  ا حکام ا ههیا ام ااعها هاجعت 

، 5ستکماب  اهریع. )سیدمیمدحیین اهن اط ای  حاشیت اهکفایا،  اه  اهمکمفین ه زاهت جاعمها عن ا نتفات و ا 

 نا(.. قم،   یاد اکعت و عمم  عالما ط اط ای ،   559ا552 
شودب ده معحمت اوب شاهت  عد از وجود ع اصع   یادت حکم نکمیف   ا دو معحما  و ب و ا  اب )ا عاز( نقییم م  2

جت شدب و وعف هن، هنعا موهد اهاده و خواسب نشعیع  و هنگاه این مالآ و مصمیب ده اع  مکمف، مت اسب  ا ده

 دهد و ده معحما ا  ابگونا کا اع  یا نعآ هن ها  ععهده مکمف قعاه م گیعد.  دیناهاده ساختاه اعت اهت  ا خود م 

داهد و  ا دیگع م  داع  نیقق هن مالآ موهدنیع، خواسب و اهاده اع  یا نعآ هن ها  ا جمما انشائ  یا خ عت ا عاز 

هن از جانب مکمف از  ها ی ین  یان کعد کا وجود مالآ و اهادۀ نیقق« حکم»گیعت نوان اعای د شک نع یع م 

م ادت و مقدماب وجودت حکم و ع صع اعت اه اع  و یا نعآ اع  واجد مالآ ها  ع عهده مکمف، خود حکم نامیده 

شاهت  ا داع  نیقق این مالآ، خواسب و اهاده خود ها نی ب شودب هعی د هوح حکم همان مالآ اسب وهکن م 

دهد. این قعاه دادن خواسب نشعیع   ع عهده مکمف همان جوهع  ا متعمق حکم  ع عهدۀ و میئوهیب مکمف قعاه م 

 وآامکان نداهد )ده« اعت اه»و ع صع اعت اه اسب. زیعا قعاه دادن اهاده و خواسب ها  ع عهده دیگعت  دون  کاهگیعت 

نیعان  عجیتا ( دیگع صاحب ه5252، اهشهید صده، قم: مبما اهفکع ا سالم ، 22ا  عمم ا صوب، اهیمقا اهًانیا،  

دان د. )جهب نیز حکم شعع  ها یک نوت اعت اه خا  کا  عخاستا از دهآ مالآ و مصمیب و مفیده اسب م 

. میمدحیین نائی  ، 212،  9و   516،  5نوویف  یشتع معاجعا شود  ا: م یت اهناهب ا  شعح اهمکاسب،  

. ، هم  ین میاوعاب ا  اصوب اهفقا،  ه5251نقعیع شیخ موس  نبف  خوانیاهت، قم، مرسیت اه شع ا سالم ، 

 (.ه5911، میمداسیاق ایاض، اه بف ا شعف، من عت اه بف، 221،  2 
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ده جامعا اساالم  قا   اجعا اساب، داهات دو قیم  ا ب و متریع اسب. احکام  ا ب جهب   

د. گیعنهاساااتات نهمین نیازهات جدید شاااک  م نهمین نیازهات  ا ب و احکام متریع ده 

نواند متریع  اشد زیعا مقعهاب مدن  و اجتماع   ع پایا احتیاجاب نکوی   هما احکام نم 

و واقع  جامعا انیااان  اسااتواه اسااب و نمام  این احتیاجاب ده مععض نرییع و نیوب   

ع و ده ساحب هنها نریی اشد  مکا  عخ  نیازهات واقع  جامعا انیان   ا ب و هی گاه نم 

دگعگون  هاه ناداهد. نیاز  ا ازدوا ، حکومب، نعمیم و نع یب، داات ده مقا   نباوز داخم   

و خاهج ، نهمین ام یب، داهو، غذا، پوشااااآ و...  ا ب و ده گذه زمان، نیوب و دگعگون  

ب ده شعیعطم د. پذیعدب از این هو این نوت نیازهات مبموعت احکام و قوانین  ا ب م نم 

اند. ده مقا  ، جامعا اسااالم ، این نوت احکام  عات همیشااا  زم ا جعا و غیعقا   ایااخ 

ها  ا ط یعب، اعای د نرییع ها ده پیش داشتا و انیاان  هماهه نیو ن  داهد. ها نا انیاان  

هو، این نیو ب م شاه کا نیازهات جدیدت اسب کا قانون و حکم  خواهد داشاب و از این 

 احکام و قوانین»اعماید: طم د. عالمت ط اط ای )هه( ده این  اهه م ا خود ها م مت اسب  

هسامان  اساالم کا  ا واسنت وح   ا هسوب اکعم نازب شده و ما هنها ها شعیعب اسالم و   

نامیم.  ا موجب مداهآ قنعیا کا ده کتام و ساا ب اسااب مقعهان  اسااب احکام اهلل م 

هنها و مبازاب متخمفین هنها  ا دسب مقام و یب اسالم    ا ب و غیعقا   نرییع و اجعات

نواند یک گیعد و ده ساااایت قوانین شاااعیعب و هعایب موااقب هنها، وه  امع م انبام م 

سمیما نصمیمان  مقتض   ا حیب مصمیب وقب گعاتا، ط ق هنها مقعهان  ووا نموده 

د.  اشمان د شعیعب داهات اعت اه م  ا جعاء وو  ا موقا اجعا  یاوهد و مقعهاب نام عده  زم

 ا این نفاوب کا قوانین هساامان   ا ب و غیعقا   نرییع و مقعهاب ووااع  قا   نرییع و ده 

 اشاا د کا هنها ها  ا وجود هوهده اسااب. و یون پیوسااتا    اب و  قاء نا ا مصاامیت  م 

 ن دب پیدا کعدهزندگ  جامعا انیااان  ده نیوب و نکام  اسااب ط عاب این مقعهاب ندهیباب 

 (.513ا511: 5936)ط اط ای ، « جات خود ها  ا  هتع از خود خواه د داد

هات دیگع و ها نا انیان  ا ط یعب هماهه واقعیب این اساب کا دو ها نا انیاان  ا انیان  

اعای د نرییع ها ده پیش داهند. نه یع این دو نوت ها نا  ع یکدیگع خاستگاه نیازهات جدید 

طم د. از این هو شااعیعب  کا نهمین هنها احکام جدید و مت اسااب ها م  اجتماع  اسااب 

اساالم  جهب پاسخگوی   ا این نیازها و یب وه  جامعا اسالم  ها  ا ع وان یک حکم  

س ب ، إعماب اختیاه نموده و احکام  ا ب، منعح نموده اساب نا ای کا  عاسااآ مصمیب  

ا نماید.  ع این اساااآ احکام شااعیعب مت اسااب  ا نهمین مصاااهف اجتماع  ها ووااا و اجع
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اسالم  جهب نن یق و ن ییم هوا ط اجتماع  ده شعایط مختمف زمان  و مکان ، کشش 

 زم ها داشاتا و نوان نهمین نیازهات متریع اجتماع  ها داهد. ده واقا خاساتگاه اسااسا      

یااان  ا ا نا انها  ع یکدیگع اسااب. ها نا انیااان  ا ط یعب  ع هاین نوت نیازها نه یع ها نا

هات دیگع نیز  ع ها نا انیان  ا ط یعب نه یعگذاه هات دیگع و ها نا انیان  ا انیانانیان

اسااب. این نه یعگذاهت دو ها نا اوق  ع یکدیگع م شااه پیدایش نیازهات جدید ده هوا ط  

 گیتعده اجتماع  اسب کا ووا مقعهاب و قوانین مت اسب ها  ا دن اب داهد.

 هاادگیري نهاعي ثابت و متغیر شريعت اسالمي مبناي شكلاحكام اجتم -5

خداوند احکام شاعیعب ها جهب ن ییم هاتاههات انیان نشعیا نموده اسب. این احکام  ا  

شود. احکام نکمیف  مان د وجوم، حعمب، استی ام، دو قیم نکمیف  و ووع  نقییم م 

دهد و هت و  ا هنها جهب م کعاهاب و ا احا  ا طوه میاااتقیم معن ط  ا هاتاههات اختیا 

شااود احکام ووااع  میااتق  هعی د  ا طوه میااتقیم  ا هاتاههات اختیاهت مع وی نم 

ها ها ات خا  هنگونانه یع قعاه داده و  اوهکن  ا طوه غیعمیتقیم این نوت هاتاهها ها نیب

  (. زیعا  عخ  از این احکام ووع  میتق29: 5252نماید )شاهید صده،  ساازمانده  م  

مان د زوجیب مع وی  ا خود انیاان داهات نکمیف اسب و  عخ  دیگع مان د ممکیب نعمق  

 ا امواب داهد. ده مبموت این نوت احکام هماننوه کا اشااهه شد  ع هاتاه انیان نه یعگذاه  

شک ده صوهن  کا ن ییم هوا ط اجتماع ، هویکعد اسالم  داشتا  اشد، هدایب اسب.   

پذیعد زیعا مفعوض این اسب   ده یاهیوم احکام شاعع  انبام م  هاتاه اعدت و اجتماع

کا ااعاد ده سااایت عم   ا این احکام نهمین نیازهات اعدت و اجتماع  خود ها جیااتبو  

 اعماید:ک  د.  ع همین اساآ عالما ط اط ای  م م 

 نفاون  کا انیاان  ا سایع انوات موجوداب داهد این اسب کا انیان س خ وجودش طوهت »

اسب کا مب وه اسب  ا هوش اجتماع  زندگ  ک د. ی ین موجودت  عات هسیدن  ا هن 

ات جز این نداهد کا  ا خودش قوانین و سا ت   عات اجتمات خود ووا ک د و  هدف یاهه

یاا زیع ااه قوانین دی    عود و از هاه عما   اا این قوانین و عقااید و اخالق و ممکان  کا      

کاههات نیک  کا مالآ سااعادب اخعوت اوسااب کیب  مالآ ساعادب دنیوت او اساب و  

 (.23: 1،  5915)ط اط ای ، « نماید

احکام شااعیعب یا ووااع  و یا نکمیف   ا صااوهب یک مبموعا  ا هم پیوسااتا داهات 

 گیعد.هات نهادت اسب کا  ا طوه اشعده موهد  عهس  قعاه م ویژگ 

 علوم اجتماعي رابطه نهادها و اعتبارات اجتماعي و احكام شريعت با -6
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ش اخت  ذه  ، ماهیب نهادها و اعت اهاب اجتماع  و احکام شعیعب هعی د از نیع هیت 

شاا اساا ، واقعیب اجتماع  و ا بکتیو  ا  اعت اهت و سااا بکتیواند وه  از جهب مععاب

هات نهادت نهفتا ده نهان هن شک  ات کا ده اهۀ نهاد و واقعیبهید. هع گزاههحیاام م  

ها همان د نگع یاک واقعیاب اجتمااع  اساااب و  اا همین جهاب این گزاهه     گیعد  یاا م 

عا اندب زیک د، قا   صدق و کذمهای  کا از یک واقعیب عی   و خاهج  حکایب م گزاهه

ها، معیاه صااادق و وجود و عدم واقعیب اجتماع  موهد اعت اه و پذیعش جمع  این گزاهه

شااود او متهه  اسااب، ماهک خانا اسااب  ا م گیعد. وقت  گفتها قعاه م کذم این گزاهه

ماان د گزاهه هاتام طموت کعده اساااب، قا   صااادق و کذم اساااب زیعا از یک واقعیب   

 گیعد.دهد و  ا طوه عام موهد نصدیق قعاه م اجتماع  موهد پذیعش جامعا خ ع م 

نوان  ا صاااوهب جدا و میاااتق  از یکدیگع موهد هات اجتماع  ها نم این نوت واقعیاب 

 اسااای  و  عهساا  قعاه داد  مکا هنها ده اهن ای  ا یکدیگعاند و این اهن ای  دو صااوهب شاا

گیعد. اهن ای عمودت هن ع اهب اسب از ای کا عمودت و ااق  )ععوا  و طوه ( انبام م  

نواند  ا اعت اه و نوااق اجتماع ، م شه نعنب واقعیب نهادت دیگع  ع نهادت م  هع واقعیب

پذیعد ات این نعنب واقعیب نهادت  ع نهادت دیگع ده هن ا سا ق نکعاه م گوناهن شود،  ا

ک د و اهن ای ااق  هن ع اهب اساااب از اهن ای هع واقعیب و هوناد زنبیعواه اداما پیدا م  

هات نهادت، نهاادت  اا واقعیاب نهاادت دیگع کا ده ععض هن  ا ع وان مبموعا واقعیب    

هادت هات نالب ماهکیب  ا ع وان یک نهاد، واقعیبگیعند مًزیعپوساااتش یک نیام قعاه م 

ععض هن ع اهب اسااب از ای کا هع ماهک  ن اید ماب خود ها نمف ک د، ماهکیب خود ها  هم

نواند وسایما واعه هساندن  ا دیگعت قعاه دهد. و واقعیب نهادت عمودت )طوه ( هن   نم 

هات حقوق  مختمف از ومنواند ماب خود ها ده یاهیع اهب اساااب از ای کا هع ماهک  م 

 نواند ماب خودق ی  خعید و اعوش، اجاهه، صمف و...  ا دیگعت م تق  ک د. هم  انکا م 

ها موهد اسااتفاده خویش قعاه دهد. این اهن ای عمودت و ااق  )طوه  و ععواا ( ساااختاه 

هات اهن اطاب اجتماع  ها هم ده سااانف گیاااتعده  ا صاااوهب هم ععض و هم ده  یا 

مااع   اا صاااوهب عمودت،  ا دن اب داهدب ده واقا  دون این نهادها، اهن ای   مختمف اجت

گیعد و دهنتیبا جامعا هات مختمف اجتماع  شک  نم ااعاد  ا یکدیگع ده سانوح و  یا 

انیااان   ا وجود نخواهد همدب  ا طوه اعض اگع یک میمیون انیااان ده زیع هساامان جما 

یکدیگع نداشتا  اش د همان د یک میمیون جانداهان  شوند، و  عاساآ نهاد ز ان  اهن ای  ا 

ها وساایما نهادها و نوانهیاات د کا قواعد زییاات   ع هنها حاکم اسااب. ااعاد جامعا  ا  
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نمای د. این  اییاات  ده قاهب نکاهیف و وظایف متعنب  ع هنها،  ا یکدیگع اهن ای  عقعاه م 

قااء نداهد.  ا دیگع نع یع حقوق  اهن اای  اا از  ین هاتن پاذیعش و نوااق جمع  زمی اا      

گیعند. این نوت حقوق، حقوق ط یع  شهعوندت و حقوق انیان  ده سایا نهادها شک  م 

گونا وا یتگ   ا نهادهات جامعا نداشتا  اش د، اعنات حقوق و عم   ا نییت د کا هیچ

ع همین پذیع اساابب و  نکاهیف ده یاهیوم نهادهات ازدوا  و دوهب و دیگع نهادها امکان

ش اس  نوع  خا  از اعت اهیاب نععیف اساآ احکام شعیعب نیز هعی د از جهب هیت 

هی د. مًالب هات اجتماع   ا حیااام م شاا اساا  واقعیب شااوند وهکن از نیع مععابم 

ممکیاب، زوجیاب و یاب، حق، حااکمیاب هعی د از مقوها اعت اهیاب اجتماع  خا  و      

هی د وهکن ده عاهم اعت اه، واقعیت   ا حیام م  س ب  شاهت  انشاهب گعاتا از مصمیب 

نوان از وقوت و عدم وقوت هنها گزاهۀ خ عت قا   صاادق و کذم اهائا گیعند کا م خود م 

هات  اش د اما نا از نوت هیت  پدیدهنمود. ده واقا، این نوت احکام او ب داهات هیات  م  

کا جهب ن ییم اموه اجتماع   ا هات اجتماع  ااا عقالئ  ایزیک  و ط یع   مکا هیت 

 هاتها همان د هیت نوان از این نوت هیات  ات کا م گونااند،  امع ات عام اعت اه شاده 

شود: حین ماهک این خانا ط یع  خ ع داد. مًالب هنگاه کا ده قاهب گزاهه خ عت گفتا م 

ان اعت اه اسااب، صاادق هن م وی  ا نیقق اعت اه ماهکیب او نیاا ب  ا این خانا ده جه  

 شعع ، عقالئ  اسب و کذم هن هم وا یتا  ا عدم نیقق این اعت اه ده این جهان اسب.

شاا اساا  از اموه اعت اهت خا   ا حیااام  انیاب احکام شااعیعب هعی د از جهب هیاات 

اند مًالب ماهکیب حیین نی ب  ا انوم ی  ا ع واقع   ا دن اب هی د اما داهات ه اه واقع م 

کا  خشااا  از این احکام کا نواند ده هن نصاااعف ک د هم  انونا کا م گداهد و  ادین 

شااوند. مً  شااوند م شااه پیدایش احکام و اعت اهاب دیگع م  احکام ووااع  نامیده م 

حاکمیب و و یب کا م شه پیدایش  ییاهت از احکام و موووعاب اعت اهت و قانون  دیگع 

پیدایش ه اه واقع  از اموه اعت اهت شاااود. هم  اانکاا عالماا ط ااط ای )هه( ده اهۀ     م 

 نصعیف اعمودند:  

، 5911)ط اط ای ، « اند، ه اه واقعیا داهنداین معاان  وهم  ده عین حاب کا غیعواقع  »

اعماید: ( هم  اانکاا نیااا اب  اا پیدایش اعت اهاب دیگع از اموه اعت اهت م     512: 2 

ا دیگعت از هنها  یازیم و  ا ممکن اسب این معان  وهمیا اص  قعاه داده و معان  وهمی»

 (.511)همان: « واسنا نعکیب و نیمی  کًعن  ده هنها پیدا شود، س ک مباز از مباز

هات عقالئ  اااا اجتماع   ا حیام ده واقا، این  خش از احکام وواع  شاعع  هیات    
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ها و ه اه ها، هم هیت هی د کا شااهت هنها ها امضااء کعده اسب و یون این نوت هیت   م 

هات اجتماع   دیگع از ج   خود ها  ا دن اب داهند موواااوت موهد ع  و هم هیااات واق

کا نهادگعایان  همان د سااعب از گیعند. هم  انمناهعا و  عهساا  عموم اجتماع  قعاه م 

هات این ساامیااما احکام کا اهن ای طوه  و ععوااا  )ااق  و عمودت( داهند،  ا واقعیب  

 1ک  د.نهادت نع یع م 

هات نهادت و احکام شاااعیعب  ا ب و متریع هعی د از جهب نهاادها و واقعیب   اا عاین،  

ش اخت  ا بکتیو و واقعیب اجتماع   ا اند وهکن از جهب مععابهیت  اعت اهت و ذه  

ک  ده از واقعیب هاات ا بکتیو و حکایب نوان ده ااهۀ هنهاا گزاهه  هی اد و م  حیاااام م 

نصادیق همگان  قا   صدق وکذم دانیب و یون  اجتماع   ا کاه  عد و هنها ها  عاسااآ  

ده د، نهادها و هات اجتماع  زندگ   شااعت ها موهد  ی  قعاه م عموم اجتماع  واقعیب

هات اجتماع  ده حوزه این عموم قعاه م  گیعند. هاات نهاادت  اا ع وان واقعیب   واقعیاب 

مدهات متعنب  ع هنها ههات اجتماع  و ه اه و پ دهواقا، نیقیق و  عهس  این نوت واقعیب

گیعد.  ا دیگع نع یع واقعیب ده عموم ده حیاب اجتماع  ده قممعو عموم اجتماع  قعاه م 

یعد. گاجتماع  میصاوب ک ش مع اداه انیان  اسب کا  عاساآ نعنی اب نهادت انبام م  

   اگیعت کم  و قده عمم ایزیک امع واقا اگعیا نا ا نیعیا اسااب وه  قا   نکعاه، اندازه

ک  ده شااود کا هزمون نبع   سااخب و نعیین مشاااهده اسااب و این ویژگ  موجب م  

ممکن شااود، وه  ده عموم اجتماع  نیقق امع واقا مشااعوی  ا عم  ک شااگعان ده یک  

 گیعت کم نعنی اب نهادت اسااب کا ممکن اسااب قا   مشاااهده و قا   نقمی   ا اندازه 

عاد داه ااک ش ها اهم کعد. اهم ک ش مع  ن اشااد  مکا ده عوض  اید قاعدۀ حاکم  ع هن 

ها  عخاستا از همان نعنی اب نهادت  اشد کا زمی ت ک ش قعاه ده گعو این اسب کا نیعیا

ک د. زیعا م شه گعاتا اساب و  ع همین اسااآ، م شاه و خاستگاه نیعیا اهمیب پیدا م    

طم د کا  ا نیعیا همان زمی ت نهادت اسااب. ده واقا اهم نیعیا و کشااف صاادق هن م  

م شه نیعیا کا همان نعنی اب نهادت اسب، نوجا شود و این نکتا اساس  مخاهف نمایزت 

 ات اااا قیاس   ینگعا ده قعن  ییاتم، ده قاهب مدب اعویا اساب کا امیافت عمم نبع ا  

 منعح نموده اسب.« مقام داوهت»و « مقام کشف»

وزه روابط مالي نهادهاي برخاسته از احكام شريعت ثابت و متغیر در ح -7

 پردازي علمي اقتصاد اسالميبه عنوان خاستگاه نظريه
                                                 

 مین نوشتاه.جهب نوویف  یشتع معاجعا شود  ا  ی  یییت  نهاد از نیع سعب ده ه 5
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شک اعای د عمم  ا دن اب نهمین نیاز مععات  اسب، نیاز مععات  دهآ و ن یین واقعیب   

 اسب. عمم اقتصاد نیز  ا دن اب کشف و نفییع واقعیب اقتصادت اسب. 

هات  وم  ها  ا اعه گانیان میاهها اسااس  این اسب کا هیا واقا اقتصادت ده  ین همت  

مختمف، یک نوت و یکیااان اساابچ هم  انکا غذا خوهدن، هم نوشاایدن مکاهما  ا ز ان،  

زییب  هاتها  ا اعه گم ادها کا   ا پوب، یک هاتاه یکیاان و مشا ا ده  ین کمیا انیان 

 وم  مختمف اسااب یا ای کا واقعیب اقتصااادت نا ا نهادت اسااب کا  ع پایت هن شااک    

ها یکیان  اش د  ا طوه ط یع  گیعد. ده صوهن  کا نهادهات اقتصادت حاکم  ع انیان م

یا د و ده صوهن  ها نیقق م واقعیب اقتصاادت هم یکیاان و مشاا ا ده  ین هما انیان   

کا این نوت نهادها متفاوب  اشاا د، واقا اقتصااادت هم متفاوب خواهد  ود. ده اداما  ی  

 گیعد.اصم  مقاها، موهد  عهس  قعاه م  این میهها  ا ع وان هیتا

اقتصاااد، هاتاههات اقتصااادت ا   ها، نیازهات واقع  ااعاد ده ساااحبشااک، خواسااتا   

هوهند، وه  این هاتاهها  عاساآ نهادهات م اسب زمی ا  عوز پیدا اجتماع  ها  ا وجود م 

ده  ها ده شک  ک  د.  ع همین اسااآ، اقتصااددانان نهادگعا نقش نهادهات اجتماع   م 

 دانانده د و ههیااب متفاون   ا هویکعد اقتصااادهاتاههات اقتصااادت موهد نوجا قعاه م 

 ک  د. از م یعهات اقتصااادت منعح م گیعت این هاتاهها و پدیدهنئوکالساایک ده شااک 

یا د، دقیقاب ها  عاساااآ هنها نیقق م های  هیاات د کا هاتاه انیااانهنان نهادها یاهیوم

 د قواعد  ازت کا ده یک وهزش هقا ت  نیم ، ک ش و نالش هع  ازیگعت ها نععیف هماان 

 (.25: 5911ک د )نوهث، و نعیین م 

هات اسب از هاتاههات اقتصادت دهسنف اقتصاد   گاهکا ع اهبهو واقعیب اقتصاادت از این

ود اقتصااادت )اقتصاااد خعد( و متریعهات اقتصااات ده ساانف کالن جامعا، ده خ   ا وج 

جامعا  ا طوه میاتقیم ده پیدایش هن نه یعگذاه اسب. ده   1هید  مکا سااختاه نهادت نم 

واقا امع واقا اقتصاادت سااختا ذهن اقتصااددان نییب  مکا هیشا ده واقعیت   یعون از    

ذهن اقتصااددان داهد. نیقق و نداوم این امع واقا ده گعو وجود یک ساخب نهادت اسب،  

یع  ی ین قیدت وجود نداهد.  ا همین جهب نیعیا اقتصاااادت ده حاه  کا ده عموم ط 

ن ات متقا    یمع اسب.  ع این اساآ ها نامیاتق  از سااخب نهادت مت اسب  ا هن،     

                                                 
نعنی اب نهادت و ساختاه نهادت متمایز از یکدیگعند. نعنی اب نهادت ع اهب اسب از قواعد هاتاهت کا ده میدوده  5

، 5912ک د )متوسم ،  خشد. اما ساختاه نهادت، کمیب و نمامیب نعنی اب نهادت ها هیاظ م خا  هاتاهها ها نیم م 

 925.) 
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ها و هویدادهات اقتصادت ده هع نیقق واقا، نیعیا و سااخب نهادت وجود داهد. و اعاهیب 

و  ا نوجا  ا ای کا این ساختاه گیعد. جامعا  عاسااآ سااختاه نهادت هن جامعا شک  م   

نوان نیعیاب عمم  هاات ناهیخ  اااااا اعه گ  خا  خود ها داهد، نم  نهاادت هیشاااا 

 اشد،  عات جامعا دیگع کا نئوکالسیک ها کا  عخاستا از ساخب نهادهات اصم  خود م 

 ساخب نهادت متفاوب داهد، نیعیا عمم  م اسب نمق  نمود.

اع  اااا اقتصادت  عاساآ ساخب نهادت عی یب و واقعیب هات اجتم ا دیگع نع یع پدیده

نوان نیعیاب عمم  ات کا ساخب نهادت خا  خود ها داهد، نم ک د و هع جامعاپیدا م 

ات ها  ا جامعا دیگع پیوند زدب هعی د ده  عخ  نهادها  عخاساتا از ساخب نهادت جامعا 

  هات اجتماعه یعگذاه  ع پدیدهمً  پوب، اص  م ادها و... مشتعآ  اش د. زیعا نهادهات ن

ات کا اختالف ناهیخ ، اعه گ ، نهادت داهند میصوب یکیان  ا اااا اقتصادت دو جامعا

ات خاستگاه و زادگاه نیعیاب عمم  مت اسب هوهند.  مکا ساختاه نهادت هع جامعا اه نم 

هات  ا همان سااااختاه اساااب. هایک و دیگع ایمیاااواان  کا ی ین نصاااوهت از واقعیب

هات مختمف اعه گ  ا اند. ده جامعاها  ا ع وان ای کا انیاااناقتصااادت داهند کا انیااان

نهادت، هاتاهها و متریعهات اقتصااادت مشااا ا و یکیااان داهند و ده نهایب عمم اقتصاااد  ا 

یک نوت واقعیب اقتصااادت مشااتعآ مواجا اسااب یا نه یع ساااخب نهادت ها ده خمق و   

هات اند و یا ای کا یکیان  ساخب نهادت جامعاه انگاشتاپیدایش واقعیب اقتصاادت نادید 

 اند.مختمف ها مفعوض گعاتا

شااک اقتصاااد اعم  معاصااع، اقتصاااد پوه  اسااب و یگونگ  جعیان پوه  ده این نوت    

 هات اقتصادت  ا ع وان موووتگیعت واقعیباقتصااد، نه یع یشمگیع ده پیدایش و شک  

ز این هو ع صع سود و  هعه  ا ع وان یک نهاد نه یعگذاه موهد  عهسا  عمم اقتصااد داهد. ا  

 گیعد.ده هاتاهها و متریعهات اقتصادت جامعا  ا صوهب اشعده موهد  عهس  قعاه م 

 پردازي علمي اقتصاد اسالمي بر جريان پولتطبیق خاستگاه نظريه -8
 وده کا ده ساا دها گذشاتا خصاوصااب دها اخیع، جهان اقتصاد  ا ی ان نیو ن  همعاه     

هات اخیع نقیاایم اقتصاااد  ا دو  اند. ق   از این دهاحت  مفاهیم هم دیاه نرییع شااده

 خش حقیق  و اعت اهت )غیعحقیق ( پذیعاتا شااده  ود وهکن ده این دها اخیع سااعمایا 

ماه  ) خش غیعحقیق  اقتصاد( وجا غاهب اقتصاد شده و سعمایت ص عت  و نوهیدت ها  ا 

ها  عا ع  یش از ع اهب دیگع  ازاههات ماه   ا حبم معامالن  ده حاشااایا هانده اساااب.  ا

حبم معامالب نوهیدت و نباهت،  ا طوه هوزاازون  از  ازاههات کا ی  پیش گعاتا اسبب 
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ات کا ساعمایا ماه  جایگزین ساعمایت صاا عت  شاده و نیصاای  ساود از میاایع      ا گونا

ذیعد.  ع همین اسااااآ نوجا پهاات مااه   اا نبااهب و دادوساااتاد انبام م      اعااهیاب  

پعدازان اقتصاااادت معنوف  ا  خش غیعحقیق  اقتصااااد و نماد هن  ازاههات ماه  نیعیا

 (.23ا11: 5911شده اسب )نیعیا  م د، 

گذاهت از پوب ده د کا  دون اازایش ساااعمایاهات اقتصاااادت نعجیف م ده واقا   گااه 

ین و  دهکاهت از ج   اعت اه و دیگعان ده قاهب دین، ساود  یشتع کیب ک  د، پدیده د 

ده  خش اعت اهت و کاغذت اقتصااد قعاه داهد.  هعه نیز یک ع صع اعت اهت و ده جدای  و  

ک د و هنگاه کا پدیدۀ شااکاف  ین دو  خش اعت اهت و حقیق  نقش اساااساا  ها ایفاء م 

گیعد، زمی ا اساااتقالب  خش شاااود و  ع پایت  هعه شاااک  م اعت ااهت دین اعاگیع م  

  گیعدب زیعا ع صع  دهیعحقیق  )اعت اهت( نیا ب  ا  خش حقیق  اقتصااد شاک  م    غ

ه  نواند  خش پوهید، اما  ا ن های  نم اعاگیع، هعی د یک پدیدۀ اعت اهت  ا حیااام م 

و اعت اهت ها نیااا ب  ا  خش واقع  میاااتق  و  ازاه پوب ها  دون اهن ای  ا  ازاه کا  و 

هات اقتصادت ده هاستات سود  یع ده صاوهن  کا اعاهیب خدماب شاک  دهد.  ا دیگع نع 

 یشاتع، از اهعم  ده  گیاتعده استفاده ک د و ساختاه این اهعم هم از ج    هعه  اشد،   

ن ها موجب گیتعش  خش اعت اهت نی ب  ا  خش واقع  و عدم ن عیب  ا طوه قنع  نا

ا   خش اعت اهتسمناشود  مکا زمی ا  خش اعت اهت اا غیعحقیق  ا از  خش واقع  م  

 1نماید.ا  ع  خش واقع  ها هم اعاهم م غیعحقیق 

ها و هویدادهای  عی   و واقع  ها ده سا حوزه   ا عاین جعیان پوب اا وام ا  هعه، واقعیب 

پذیعد، ات کا ع صااع  هعه ها م دهد. هع جامعانوهید، نوزیا دههمد و مصااعف، شااک  م 

ت اقتصادت مت اسب  ا این ع صع ها ده  خش واقع  هن هااقتصاد پوه  هن جامعا واقعیب

هات اساس  جامعا کا جعیان پوب اا سعمایا ا سود، نیز  خش هوهد، هم  ان ا وجود م 

دهاد کا  خش اعت اهت اقتصااااد نا ا  خش حقیق  قعاه  ناه یع قعاه م  گوناا نیاب  ها هن

عهات واقع  کا  عاساااآ دو ها و متریگیعد نا میااتق  و جدا از هن. از این هو واقعیبم 

مکا  اش د  گیعند، مشا ا و یکیان نم جعیان متمایز  هعه وام و ساود ساعمایا شاک  م    

                                                 
نام د، هع مقداه  ده  م « اهعم ماه »ها و حقوق صاح ان سهام هن ها شعکب هات  م دمدبنی ب  ین  ده  5

گیعت هن از وام  یشتع اسب. ده سنف کالن هم ها نا  ین  خش  م دمدب یک   گاه اقتصادت  یشتع  اشد، سوخب

ک  د ان م یماه  و  خش نوهیدت اقتصاد و یا  خش غیعحقیق   ا  خش حقیق  اقتصاد ها،  ا ع وان نی ب اهعم ،  

 عا ع  خش حقیق  هن  61 ا یک اسبب ده واقا  خش غیعحقیق  اقتصاد همعیکا  61این نی ب ده اقتصاد همعیکا 

 (.Loird, 2008اسب )
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نفاوب اسااس  داهندب هم  ین ده نیام م ت    ع  هعه، نیام ماه   ا عدم نعادب ده  خش  

  ا عاین،هات هنها  ا ب و  ده  هنها متریع اسب.  داهای  و  ده  مواجا اسابب زیعا داهای  

ه گام  کا شاااوآ خاهج   ا وجود هید، مکانیزم خودکاهت  عات  عقعاهت مبدد نعادب 

ها وجود نداهد. یون  ده  نیام ماه  اساااالم هماه گ  ا  اانک  هاا و  اده    ین داهای 

ک د، اگع شاوک   یعون   ا وجود هید،  ا طوه یکیان داهای  و  ده   داهای  هن نرییع م 

اندازک  دگان و هاا از پ  نوان  اا پوه  کاا  ااناک     عات مًااب، م   ساااازد.ها متاه ع م  

اند اشاهه نمود، اگع ده  عخ  مواهد هکود وجود داشتا گذاهان کویک دهیااب کعدهسذعده

 ااشاااد، یاا نعد  اازده  پاایین  یاایاد، این امع  ا طوه خودکاه هوت داهای   انک نه یع       

هاات  ااناک  ا    ه  همزماان  ادهکااهت   هاا کااهش یاااتاا، و    گاذاهد. هعی اد داهای   م 

گذاهان نیز کاهش خواهد یاابب  انک مب وه نخواهد  ود کا نعد سااود  ا ت  ها  ا ساذعده 

گذاهان  ذعدازدب زیعا  دهکاهت  انک  ا اجعات واقع  طعح مع وی اسااب.   ا عاین، سااذعده

شااود.  ع م هات  انک م بها و  دهکاهتمکانییاام  وجود داهد کا  ا نعادب  ین داهای 

ود ها( و سپ  احتماب وهشاکیت   انک وعیف اسبب یعاکا اص  سعمایا اصم  )سذعده 

شااود.   ا عاین، نیام ماه   عاساااآ مشاااهکب یون اصاا  هن از طعف  انک نضاامین نم 

شود، ده حاب هکودب  ده  و داهای  همزمان از این هکود ساعمایا و ساود هن نضمین نم   

هید و دهنتیبا این نوت نیام ماه  کا از نعادب  ا وجود م شاااوناد و  ین هنها  متاه ع م  

 1ب )یاپعانع اسمکانییم نعادب  عخوهداه اسب، نی ب  ا نیام ماه  م ت    ع  هعه  ا  اب

نواند همان واقعیب اقتصادت ها پعداز عمم  اقتصااد اساالم  نم   (. دهواقا نیعیا5356، 

د جیتبوت حعکب عمم  خود قعاه دهد. کا نئوکالسایک، دغدغا کشف هن ها داهد، موه 

  اشد.هات اسالم  مواجا م  مکا  ا واقعیب اقتصادت مت اسب  ا هموزه

 گیرينتیجه -9
 خش نهادگعایان جدید نهاد ها قاعدۀ هاتاهت و دهنهایب ساااعب هن ها مبموعا قواعد قوام

ع م  ا ب و متریداند، نععیف ساعب از یییت  نهاد  ا نععیف اعت اهاب اجتماع  و احکا م 

نوان ات کا م )هه( هماه گ  خا  داهد  ا گوناشاااعیعاب از دیادگااه عالما ط اط ای    

هات نهادت و کاهکعد هنها ها ده احکام شاااعیعب و کاهکعد هنها هاات نهاد و واقعیب ویژگ 

نیز جیااتبو نمود. کاهکعد اقتصااادت نهاد این اسااب کا واقعیب اقتصااادت مت اسااب  ا   

گیعت گیعدب هم  انکا کاهکعد احکام  ا ب و متریع شعیعب نیز شک م ساختاه هن شک  
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هات اقتصادت مت اسب  ا هنهاسب،  ع همین اساآ جعیان پوب جعیان پوب ااا وام واقعیب

اااا  هعه  ا جعیان پوب اااا ساعمایا اااا سود، ده  ییاهت از متریعهات اقتصادت جامعا،   

ن  ا دن اب داهد. دهنتیبا اقتصاددان هات اقتصادت متفاوب ها ده سنف خعد و کالواقعیب

هات هات اسالم  و هم  ا میائ  عمم  اقتصاد هش ای  داهد. واقعیباسالم  کا هم هموزه

 ی د و ات کا دو سااخب نهاد پوه  و سعمایا داهند، یکیان نم  اقتصاادت ها ده دو جامعا 

 ا هنها ها خاستگاه  نواند کاهکعد احکام شعیعب و نهادهات اقتصادت هماه گدهنتیبا م 

پعدازت عمم  اقتصااد اساالم  نمق  نماید زیعا واقعیب اقتصادت یک وا.ه مشتعآ   نیعیا

 هفی  اسب کا ده دو ساخب نهادت متفاوب، اختالف اساس  داهد.



پعدازت عمم  اقتصاد اسالم خاستگاه نیعیا 
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