
 اقتصادی های سیاست و مسائل بررسی ماهنامه - اقتصادی مجله

  5 -38 صفحات ،1391  و مردادتیر ،5 و 4های  شماره
  

  انعقاد قرارداد های  هزینهثیر آن بر أنظام حقوقی اسالم و تظهور 
  در شبه جزیره عربستان

  
 1زاده جواد شریفمحمد

  
تواند نقش مهمی  خوبی تعریف نماید میاردادها را به ق مالکیت و حقوق قر که حقو مشخصوجود یک نظام حقوقی

شمال .  داشته باشد–رود  های مبادله به شمار می ترین اجزای هزینه  که از مهم–های انعقاد قرارداد  در کاهش هزینه
 حقوقی جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسالم فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام شبه

به مدینه ) ص(هجرت پیامبر . داد های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می مشخص بود و همین امر هزینه
در عصر ) ص(اسالم ای که پیامبر  ؛ به گونهنمودهای حقوقی اسالم ایجاد  های مناسبی را برای معرفی آموزه زمینه

 مطرح است که با توجه پرسشالبته این . ا به مسلمانان معرفی نمایدهای حقوقی اسالم ر تدریج آموزهمدنی توانست ب
 آیا مجموعه تعالیم حقوقی اسالم لیم حقوقی اسالم در سده اول هجرینشدن تعا به منع کتابت حدیث و مکتوب

واهیم داد که در پاسخ نشان خ چنان؟ ایفا نمایدهای انعقاد قرارداد  در کاهش هزینهتوانست نقش یک نظام حقوقی را  می
االحکام و نیز حضور کبار و صغار صحابه که خود مستقیماً و یا با یک واسطه از تعالیم حقوقی اسالم  بودن آیات مکتوب

با این . توانست تا حدود زیادی خأل مذکور را پر نماید ها می آگاهی یافته بودند و نیز نقش آنان در اداره دادگاه
 هجری برای غلبه بر این شکاف تعالیم حقوقی اسالم مکتوب  تا پنجم دومنو قرفاصلهدر فقهای مسلمان  ،وجود
گستره وسیعی از مسائل حقوقی به مذکور های پایانی مقاله نشان خواهیم داد تعالیم   در بخشچه چنان، به عالوه.نمودند

وجه به مجموعه شواهد و  با ت،بدین ترتیب. گرفت ویژه مسائل مرتبط با حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را در بر می
 رد شخصی را طراحی و معرفی نکرده بوداسالم نظام حقوقی مکه توانیم این فرضیه را  مدارک تاریخی و فقهی می

  .نماییم
  

، فقه و حقوق اسالمی، تاریخ شبه جزیره عربستان، مبادلههای  حقوق و اقتصاد، هزینه : کلیدیهای ه واژ
 .تاریخ فقه و فقها

  

                                                            
رویکردی نو در تحلیل سیاستگذاری : های مبادله، بازار و نهادهای حقوقی در اسالم هزینه" تحت عنوانمقاله حاضر از طرح تحقیقاتی* 
 . استخراج شده است، که با حمایت معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد")ص(صادی در عصر پیامبر اقت

 mj.sharifzade@gmail.com                                                                            .                               پژوهشگر اقتصاد. 1
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6 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

   مقدمه.1
.  داشته باشد1های انعقاد قرارداد تواند نقش مهمی در کاهش هزینه د یک نظام حقوقی مشخص میوجو
پردازان حقوق و  بسیاری از نظریه.  است2های مبادله ترین اجزای هزینه های انعقاد قرارداد یکی از مهم هزینه
، 4های جستجو هزینهد شامل های مرتبط با مراحل مختلف قراردا های مبادله را شامل هزینه هزینه 3اقتصاد
 و 1989، گلدبرگ، 1985، بارزل، 1969چنگ، ( اند  دانسته قرارداد5های اعمال های انعقاد و هزینه هزینه

دسته : نمودتوان به سه دسته کلی تقسیم  های مبادله را می  هزینه،به عبارت دیگر). 1988آلچیان و وودوارد، 
گیرد و  های بالقوه تجاری انجام می یابی و جذب طرف ایی، مکانهایی است که برای شناس اول شامل هزینه
هایی است که طرفین یک قرارداد به هنگام  دسته دوم هزینه. شود های جستجو نامیده می به اختصار هزینه
اد های انعق های مبادله را هزینه  شوند؛ این دسته از هزینه زنی برای تعیین مفاد قرارداد متحمل می مذاکره و چانه
های نظارت بر حسن اجرای قرارداد و اعمال آن باز  های مبادله به هزینه دسته سوم از هزینه. نامند قرارداد می

  .)2008کالس، (های اعمال قرارداد نامید  توان آن را به اختصار هزینه گردد که می می
کنیم الزم است به های انعقاد قرارداد درک   آنکه نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینهبه منظور

 یک قرارداد ،بنا به تعریف. هستند) ناقص (6کاملاشیم که بسیاری از قراردادها غیراین واقعیت توجه داشته ب
 حاالتی که احتمال وقوع آن در زمان تمامتوان کامل دانست که حقوق و وظایف طرفین در  را زمانی می

د که  بداننبایست می طرفین مبادله ، مثالبه عنوان. باشداجرای قرارداد وجود دارد در متن قرارداد تعیین شده 
تلف شود زیان بر عهده چه کسی است و ) تحویل آن به مشتری( قبل از قبض اگر مبیع در یک قرارداد بیع

 بدیهی است اگر مواردی از این دست در ؟داشتآیا فروشنده الزامی به جبران خسارت خریدار خواهد 
 ، دیگرسویاز . گردد میهای نزاع و درگیری میان دو طرف فراهم  ص نشود زمینه انعقاد قرارداد مشخزمان
 حقوق و وظایف متقابل درخصوصالوقوع و توافق   حاالت و اتفاقات محتملتمام ء است که احصاواضح

 افزایش وزنی طوالنی  چانه نیازمند مذاکره و حداقل – اگر ناممکن نباشد - از این حاالت یکطرفین در هر 
 طرفین از مذاکره بر سر یکایک دلیل نیز در بسیاری از قراردادهابه همین . های انعقاد قرارداد است  هزینهتوجه ابلق

بودن یک قرارداد به معنای   ناقص، ترتیببدین. کنند پوشی می دهند و از انجام آن چشم ها انصراف می این حالت

                                                            
1. Contracting Costs 
2. Transaction Costs 
3. Law and Economics 
4. Searching Costs 
5. Enforcement Costs 
6. Imperfect 
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7 ...های انعقاد قرارداد ظهور نظام حقوقی اسالم و تأثیر آن بر هزینه

طور  نگرفته و بالطبع بد توافق قرار حاالت محتمل مور در بسیاری ازینآن است که حقوق و وظایف متقابل طرف
   . در قرارداد است1 از حقوق و وظایف به معنای وجود شکافذکر این دستهعدم . صریح در قرارداد ذکر نشده است
هایی از این دست که در بسیاری از قراردادها شایع است توجه کافی داشته  اگر به وجود شکاف
ترین کارکردهایی  یکی از مهم. دهای بالقوه یک نظام حقوقی پی خواهیم بردباشیم به خوبی به کارکر

ها از طریق تعریف  کردن این شکافرساند پر که یک نظام حقوقی از طریق قانون قراردادها به انجام می
بنا به تعریف، قواعد مفروض شامل قواعدی است که حقوق و وظایف متقابل .  است2قواعد مفروض
این . نماید شود تعیین می های محتملی که معموالً در قراردادها ذکر نمی  را در وضعیتطرفین قرارداد
های درگیر در  د معیاری برای حل اختالف طرفنتوان د که مینآور هایی را فراهم می  چارچوبدسته از قواعد

  ).2000کرسول، (  استشرایطی باشد که متن قرارداد درباره حقوق و وظایف متقابل آنان ساکت
گذاری بر   لزوم مقرراتسازد  که اهمیت وجود یک نظام حقوقی را مشخص مینکته دیگر
 یکی از کارکردهای قانون قراردادها تعریف قواعد مفروض و در ذکر شده چنانچ. قراردادهاست

 اما اعمال آنها به دالیل ،طور صریح ذکر نشدهو وظایفی است که در قراردادها بنتیجه اعمال حقوق 
های موجود در قرارداد را ترمیم  قانون قراردادها با انجام این کار شکاف. ون الزم استگوناگ
در مقابل، کارکرد دیگر قانون قراردادها عدم اعمال برخی از مواد و شروطی است که . نماید می

ممکن به صراحت در متن قرارداد ذکر شده باشد اما قانون به دالیل خاصی از اعمال آن خودداری 
 گذاری بر قرارداد مقرراتفاد قرارداد و یا تغییر آن نوعی خودداری قانون از اعمال برخی م. کند می

  . آید به شمار می
 نخستین به زعم آنها. اند های موجود در قراردادها را به دو دسته کلی تقسیم کرده کوتر و اولن کاستی

چنین رفتارهایی . گردد  باز میرفتار غیرمعقولن است در قراردادها بروز کند به هایی که ممک دسته از کاستی
دادن رفتار د صغر سن و یا جنون توانایی بروزشود که به دالیل گوناگون مانن معموالً از افرادی صادر می

بودن  در یک قرارداد ظهور کند به باالهایی که ممکن است دومین دسته از کاستی. معقول را ندارند
تقارن اطالعات میان طرفین  ها به فقدان یا عدم دسته مهمی از این کاستی. های مبادله ارتباط دارد هزینه

قانون قراردادها در مواردی مانند عدم افشای اطالعات، اعالم اطالعات نادرست . گردد قرارداد باز می
 با مراجعه به محاکم خواستار اعمالتوانند  میهای درگیر  کند که طرف مقرراتی را وضع می... و ) فریب(

 یکی دیگر از کارکردهای مهم قانون قراردادها ،بدین ترتیب. این مقررات و تحدید یا ابطال قرارداد شوند
  ).2000کوتر و اولن، (گذاری بر قراردادهاست  مقررات

                                                            
1. Gap 
2. Default Rules 
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8 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 تواند به اهداف و کارکردهای خود دست یابد که قوانین حاکم بر قانون قراردادها زمانی می
ه روشن است انجام هر مبادله به معنای انتقال دو بسته حقوق نانچچ. مالکیت نیز مشخص شده باشد
بودن حقوق مالکیت برای  شرط انجام مبادالت و انعقاد قراردادها روشن مالکیت است؛ بنابراین پیش

شود که در غیاب یک نظام حقوق مشخص  از مجموع آنچه گفته شد روشن می. طرفین مبادله است
ها و بالطبع   انجام مبادالت با دشواری.اردادها را به دقت تعریف کندکه قانون مالکیت و قانون قر

 واضح است که وجود یک نظام حقوقی ،بدین ترتیب. توجهی همراه خواهد بود های قابل هزینه
بنا به تعریف هنگامی . های انعقاد قرارداد را کاهش دهد تواند بخش مهمی از هزینه مشخص می

 حداقلمبادالت اقتصادی سخن گفت که وقی مشخص در عرصه توان از وجود یک نظام حق می
 که مبادله در قالب یک نظام زمانی. حقوق مالکیت و حقوق قراردادها به خوبی تعریف شده باشد

توانند با در نظر گرفتن قواعد مفروض و مقررات حاکم  شود طرفین می حقوقی شناخته شده انجام می
. زنی نمایند های مورد مبادله مذاکره و چانه ات و ارزش داراییبر قراردادها از ابتدا درباره مشخص

های مذکور  تواند تا حد زیادی از بروز اختالف میان طرف بودن ضوابطی از این دست می روشن
های مربوط به حل اختالفات نیز  ضمن آنکه معموالً در هر نظام حقوقی روش. جلوگیری کند

طبیعی است اگر مواردی از این دست روشن نباشد . شود مینفع اعالم های ذی بینی و به طرف پیش
ای از وقت و توان خویش را صرف تعریف حقوق و وظایف متقابل  طرفین قرارداد باید بخش عمده

توجهی را در  های قابل بدیهی است چنین امری هزینه. های محتمل بنمایند در هر یک از حالت
  .شود ای ختم  در نهایت به چه نتیجه نیست این مذاکرات مشخصبردارد؛ ضمن آنکه 

رود   که زادگاه اسالم به شمار میجزیره عربستان  ادامه نشان خواهیم داد شمال شبهدر که همانگونه
در چنین شرایطی طبیعی بود که . در روزگار پیش از ظهور اسالم فاقد یک نظام حقوقی مشخص بود

 پاسخ دهیم پرسشکوشیم به این  در این مقاله می.  باشدتوجهی همراه های قابل  با هزینههاانعقاد قرارداد
 رسد  به نظر مینخستدر نگاه . که اسالم چه راهکاری را برای حل این معضل در پیش گرفته بود

ذاری یک نظام گ راهکاری را که اسالم در این عرصه انتخاب کرده بود در درجه اول مبتنی بر پایه
 اگر در سرزمینی نظام حقوقی از این ذکر شد مشخص استاساس آنچه پیش بر. حقوقی مشخص بود

های  تواند به کاهش هزینه مشخصی وجود نداشته باشد تعریف یک نظام حقوقی و اعمال قواعد آن می
 در سراسر این مقاله اسالم نظام کنیم  فرض میالبته.  بنمایدیدر آن سرزمین کمک شایانانعقاد قرارداد 

کوشیم با استفاده از اسناد و مدارک گوناگون این  گاه می و آنبوده حقوقی مشخصی را طراحی نکرد
برای بسیاری از محققان مسلمان  اگرچه  که در توضیح این فرضیه الزم به ذکر است.فرضیه را رد کنیم

 .توان بدیهی دانست  اما به هر تقدیر وجود چنین نظامی را نمی،باشد واجباتوجود نظام حقوقی اسالم از 
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9 ...های انعقاد قرارداد ظهور نظام حقوقی اسالم و تأثیر آن بر هزینه

به .  دالیل تاریخی و حقوقی کافی دارد تولد یافتن و ایجاد چنین نظامی نیاز به پذیرش،ت دیگربه عبار
 اوالً با بایست می نظام اقتصادی اسالم را اثبات نماید  نیز هرگاه شخصی قصد داشته باشد وجودهمین دلیل

خویش را عرضه ای از تعالیم حقوقی مخصوص  تکیه بر دالیل تاریخی اثبات کند که اسالم مجموعه
  یک نظامانتو  می راها کرده و سپس با تکیه بر دالیل حقوقی نشان دهد مجموعه این تعالیم و آموزه

 دالیل تاریخی و تمامطبیعی است که اقامه  .کردهای حقوقی قلمداد  حقوقی مستقل در عرض سایر نظام
صورت ، فرضیه این مقاله بدلیلبه همین .  یا پژوهش کوتاه استخارج از مجال یک مقالهحقوقی مذکور 

 اسالم نظام حقوقی مشخصی را طراحی اینکه در مقاله حاضر در پی اثبات ،بنابراین. سلبی مطرح شده است
 بلکه در پی آنیم که با تکیه بر منابع تاریخی و حقوقی شواهدی اقامه کنیم که با  نیستیم،و عرضه کرده بود

   . قبول نماییمبودسالم نظام حقوقی مشخصی را طراحی نکرده توجه به آنها نتوان این فرضیه را که ا
 ، اولنوع. کار خواهیم گرفتنوع استدالل را بدو   برای رد فرضیه مقاله، شدذکراساس آنچه بر

و پیروان او را ) ص(های پیامبر  مراجعه به اسناد و مدارک تاریخی مربوط به صدر اسالم است که تالش
) ص( آنچه در زمان پیامبر دهیم می نشان همانگونه کهالبته . دهد قوقی نشان مییک نظام حریزی  برای پایه

 نبوی تجلی در قالب آیات قرآن و سیرهها و تعالیم حقوقی است که  ای از آموزه قابل مشاهده است مجموعه
بویب مند ت صورت نظامهای حقوقی اسالم ب مجموعه آموزه) ص( در زمان پیامبر ،به عبارت دیگر. یابد می

 در ادامه چهچنان. شود  از وفات ایشان موکول میبعدشود و به همین دلیل نیز این کار به  و مکتوب نمی
نشان خواهیم داد انجام این کار در میان مسلمانان تا پایان قرن پنجم هجری و تدوین کتب فقه و اصول به 

ای حقوقی اسالم و تبدیل آن ه  تطور تاریخی آموزهخصوص تحقیق در،به همین دلیل. انجامد طول می
قابل  مهمی پرسشالبته در این مرحله . نماید به یک نظام حقوقی موضوعی جذاب و قابل پیگیری می

 است که آیا ن مذکور آپرسش. های انعقاد قرارداد دارد ناشدنی بر هزینهأثیری انکار که تطرح است
 حقوقی اسالم تعالیمتا زمان تدوین ) ص(امبر  پس از وفات پییمجموعه تعالیم حقوقی اسالم در فاصله زمان

 نیز پرسش اینبه حاضر هایی از مقاله   در بخش؟ سازدتوانست نظم حقوقی را در میان مسلمانان برقرار می
  . پاسخ خواهیم داد

 موجود در میراث فقهی و حقوقی - دیگر استدالل مبتنی بر شناخت برخی از عناصر مهم نوع
دیهی است که شناخت قواعد و ضوابط مطرح در میراث مذکور فراتر از مجال این البته ب. مسلمانان است

ترین  های فقهی به عنوان مهم فهرست کتاب با نگاهی کوتاه به  تنهاکوشیم به همین دلیل نیز می. مقاله است
م که آیا دهی  پاسخسؤالگنجینه حقوقی مسلمانان دایره شمول تعالیم حقوقی اسالم را بررسی کنیم و به این 

مانند حقوق  -های مربوط به یک نظام حقوقی ترین حوزه تعالیم مذکور چنان گسترده بود که بتواند مهم
   ؟گیرد را در بر–ها  مالکیت، حقوق قراردادها، آیین دادرسی و میزان مجازات
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10 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  بهدومدر بخش . های آتی مقاله به ترتیب زیر سامان خواهد یافت با توجه به آنچه گفتیم بخش
دهد شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش از ظهور اسالم  اختصار شواهدی را بیان می کنیم که نشان می

های حقوقی اسالم   نگاهی تاریخی به ظهور آموزهسوم در بخش. فاقد نظام حقوقی مشخصی بوده است
 بررسی خواهیم  سیر تاریخی معرفی تعالیم حقوقی اسالم را در عصر مدنیچهارمدر بخش . خواهیم داشت

تدریج و های حقوقی اسالم در این عصر ب  در این بخش نشان خواهیم داد معرفی آموزههمانگونه که. نمود
 خصوص نکاتی را درپنجمآنگاه در بخش . گرفت متناسب با تطور شرایط اجتماعی مسلمانان انجام می

 به تفصیل نشان چهچنان. نمود بیان خواهیم) ص(های حقوقی اسالم پس از وفات پیامبر  سرنوشت آموزه
در میان مسلمانان حضور داشت مشکل چندانی برای شناخت ) ص(خواهیم داد تا زمانی که رسول خدا 

 اما با وفات ایشان دسترسی مستقیم مسلمانان به دو منبع ،های گوناگون وجود نداشت دیدگاه اسالم در حوزه
 نزول قرآن برای همیشه سواز یک . حدود گشتم) ص(اصیل حقوق اسالمی یعنی قرآن و سنت پیامبر 

بودند دهنده سنت نبوی  که عناصر تشکیل) ص( دیگر شناخت قول، فعل و تقریر پیامبر سویپایان یافت و از 
. ای دشوار و مورد اختالف میان شیعیان و اهل سنت به عنوان دو گروه اصلی مسلمان تبدیل شد به مسأله

) ص( منع کتابت حدیث در فاصله پس از وفات پیامبر ،هایی را ایجاد کرد واقعیت مهم دیگری که محدودیت
.  شفاهی باقی ماندصورت عظیمی از تعالیم حقوقی اسالم ب بود که در نتیجه آن بخش هجریاولتا پایان سده 

توانست کارکرد یک نظام  های مذکور می ت آیا آموزها که با توجه به این واقعیاست این سؤال مطرح البته
این اساس و با توجه به  بر ؟حقوقی را در نظم بخشیدن به دو موضوع مهم مالکیت و قراردادها را داشته باشد

 به ترتیب سرنوشت تعالیم حقوقی اسالم را در میان اهل سنت و شیعیان بررسی پنجمبخش  در موارد فوق
های   را با مراجعه به کتابهای حقوقی اسالم  به اختصار گستره آموزهششمگاه در بخش آن .نمودخواهیم 

کوشیم نشان دهیم که اسالم بسیاری از عناوین اساسی حقوق  کنیم و می  میمعرفیفقهی دانشمندان مسلمان 
مالکیت و حقوق قراردادها را پوشش داده و احکام و دستوارتی را متناسب با این عناوین به مسلمانان عرضه 

 به .گیری اختصاص خواهد داشت بندی و نتیجه  است به جمعلهمقا که پایان بخش این هفتمبخش . کرده بود
امید آنکه این مقاله و مقاالتی از این دست بتواند سهمی هر چند کوچک در روشن شدن ابعاد ناشناخته 

  . تاریخ اقتصاد در پهنه تمدن اسالمی داشته باشد
  

  منظام حقوقی شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسال. 2
بخش جنوبی این . شد شبه جزیره عربستان از روزگار قدیم به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می

اهمیت اقتصادی و قابل سابقه تمدنی و  ریزش نسبتاً منظم باران و آب و هوای مساعد دلیلسرزمین به 
یمن که هایی در  ها پیش از میالد مسیح حکومت  به همین دلیل قرن.)1381میکل، (شت اعتنایی دا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             6 / 34

http://ejip.ir/article-1-392-fa.html


11 ...های انعقاد قرارداد ظهور نظام حقوقی اسالم و تأثیر آن بر هزینه

، 1300معینیان ، 1362شهیدی، (رفت به وجود آمده بود  ترین سرزمین جنوبی شبه جزیره به شمار می مهم
 هایی بودند که پیش از ظهور اسالم بر تمام یا بخشی از ترین حکومت  مهم.)115حمیریان  و 800سباییان 

 عنایت به سابقه تمدنی و نیز با  بدین ترتیب با توجه.)1380سالم،  (جنوب شبه جزیره حکم رانده بودند
ای در این  شده رفت نظام حقوقی شناخته دار در جنوب شبه جزیره انتظار می هایی سابقه به وجود حکومت

های  دکتر جواد علی با تکیه بر شواهد متعدد تاریخی و نیز یافته. بخش از سرزمین عرب برقرار باشد
ی جنوب شبه جزیره عربی دارای قوانین مدون و گاه ها شناسان نتیجه گرفته است که حکومت باستان

 قوانینی را ابالغ کرده بود که ، یکی از پادشاهان یمن به نام شمر یهرعش مثالبه عنوان. اند مکتوب بوده
اش مشخص  سلطه های تحت ضوابط حاکم بر خرید و فروش را برای اهالی سبأ، مأرب و سایر سرزمین

 میالدی ابالغ شده بود وظایف فروشنده و خریدار و 300 در حدود سال اساس این قوانین کهبر. کرد می
های  در دهه) 1970علی، (شد   تعیین می- که مدت آن یک ماه بود -نیز حقوق آنان از جمله حق خیار 

منتهی به ظهور اسالم، قدرت پادشاهان یمن افول کرد و بالطبع قوانین این سرزمین نفوذ چندانی در میان 
 ).1374 و یعقوبی، 1375هشام،  ابن(های شبه جزیره عربی نداشت  یگر سرزمینساکنان د

 که به تسامح آن را شمال شبه جزیره - جزیره عربی های شبه در مقابل، جغرافیای طبیعی سایر بخش
 شمال شبه جزیره خشک و پوشیده از بیابان بود و . فراوان با جنوب داشت تفاوت- ایم نام نهادهعربی 
از نقاط این سرزمین امکان  در بسیاری. کرد نشینی و خانه به دوشی وادار می ر عرب را به کوچهمین ام

 ندگی خویش را با دامداری بگذراندزراعت و باغبانی وجود نداشت و عرب بیابانگرد ناچار بود ز
دادند  می دسته اول را کسانی تشکیل . دامداران عرب نیز خود بر دو دسته بودند.)1955المصری،  امین(

 زیرا شتر در برابر سختی صحرا ، اعراب بیابانگرد از این دسته بودنداغلب. دادند  شتر پرورش میتنهاکه 
دسته دوم دامدارانی بودند که عالوه بر شتر حیوانات . آورد تر بود و تشنگی را بیشتر تاب می مقاوم

ها و شهرها ارتباط  و همواره با قریهاین گروه ناچار بودند نزدیک آب زندگی کنند . دیگری نیز داشتند
گونه زندگی   بودند اینمواجه که با کمبود آب جزیره، عراق و شام  شهرنشینان شمال شبهاغلب. داشته باشند

 بدین ترتیب سبک زندگی شهرنشینان نیز چندان متفاوت از اعراب بیابانگرد نبود و .)1970علی، (کردند  می
البته  .)1366حتی،  (ن صحرانشینان و شهرنشینان بیابندند تمایز روشنی میاتوانست گران بیرونی نمی نظاره

 زمینی میان هند و د بودن راهجزیره به واسطه نبردهای طوالنی ایران و روم و در نتیجه مسدو شهرنشینان شبه
ری را  این راه درآمد سرشاو از یافته بودند – نقش مهمی در جابجایی و تجارت کاال میان این کشور روم

  .)1960افغانی،  (کردند کسب می
 مالکیت و آید شمال شبه جزیره عربی پیش از ظهور اسالم فاقد قانون  از شواهد تاریخی بر میآنچه

 بالطبع معلول شرایط اقتصادی، چنین قوانینی فقدان .)تا  بدران، بی و1970علی،  ( قراردادها بودقانون
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12 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

بسیاری از مردم این سرزمین در میان قبایلی زندگی . رفت میبشمار جزیره  اجتماعی و سیاسی شمال شبه
. ها از هم فاصله داشتند سان گاه فرسنگ کردند که همواره در پی آب و چراگاه در حرکت بودند و بدین می

بدین . شد اش می در چنین شرایطی تعامالت اقتصادی و اجتماعی فرد محدود به مبادله با سایر اعضای قبیله
 روشن است در این همانگونه کهتر مبادالت اعراب بیابانگرد جنبه خویشاوندی داشت و  بیش،ترتیب

در میان شهرنشینان نیز . داشت قراردادها در معنای دقیق آن وجود ن مالکیت ومبادالت نیاز چندانی به قانون
تعریف کند و بر  اما از دولتی که قوانین دقیقی را ،تری رواج داشت تر و گسترده چه مبادالت پیچیدهاگر

  .)1970علی،  (شته باشد خبری نبوداجرای آن نظارت دقیق دا
جزیره عربی به معنای آن نبود که ساکنان این سرزمین به کلی با  فقدان قانون در شمال شبهالبته 

جغرافیای طبیعی و سیاسی شمال شبه جزیره عربی ساکنان آن را . باشند قراردادها ناآشنا  و مالکیتحقوق
البته در برخی مناطق این سرزمین همچون یثرب که آب و هوای . کرد جارت و دامپروری تشویق میبه ت

رفت که در میان   بدین ترتیب انتظار می.)1381میکل،  (ری داشتند کشاورزی نیز رواج داشتت مناسب
 ید تول انجام مبادالت تجاری و گسترش تعریف مالکیت زمین و محصول و نیزهایی برای آنان روش

های  توجهی نیز با اقوام و ملت  عرب مبادالت قابل،به عالوه. محصوالت کشاورزی وجود داشته باشد
قدرتمند آن روزگار داشت و طبیعی بود که انجام این مبادالت بدون آشنایی با قوانین و مقررات تجاری 

جزیره عربی و   جنوب شبهبدین سان با توجه به سابقه وجود قوانین تجاری در. سر نباشدیها م آن سرزمین
 طبیعی بود که عرب با قواعد و قوانین تجاری کمابیش آشنایی داشته شورهایی همچون رومنیز در ک

 اصول و قواعدی را  نیزبرخی قبایل.  این آشنایی در میان شهرنشینان بیشتر باشد کهاستبدیهی . باشد
ای به قبیله دیگر و از  ما این قواعد از قبیله ا،شد پذیرفته بودند که در میان اعضایشان کمابیش اجرا می

 دکتر جواد علی نشان داده است اهل همانگونه که ، مثالبه عنوان. کرد شهری به شهر دیگر تفاوت می
مکه دارای نوعی عرف و اصول تجاری بودند که برآمده از تجربه تجارت قبایل عرب و نیز داد و ستد 

توان نتیجه گرفت که شمال   میترتیببدین  .)1970علی،  (شه بودران، روم و حبآنان با اقوامی از ای
 و اگر هم گاه قد قانون مالکیت و قراردادها بودجزیره عربی در روزگار منتهی به ظهور اسالم فا شبه

ای داشت و از قوانین و  ای و قبیله شد بیشتر جنبه ناحیه ضوابط و قواعدی در این سرزمین مشاهده می
  . خبری نبودمقررات فراگیر 

  
 های حقوقی اسالم  ظهور آموزه. 3

های   بخش632 میالدی کودکی در میان عرب زاده شد که به هنگام وفاتش در سال 570در حوالی سال 
داشت  نام) ص (این کودک محمد بن عبداله. ده بودجزیره عربی را دستخوش تغییر و تحول کر مهمی از شبه
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ابوالقاسم بود و نسبش به هاشم بن عبدمناف نواده قصی  یکنیه و. دو جدش عبدالمطلب از بزرگان مکه بو
 .)1375، هشام ابن (آمد ترین انساب عرب به شمار می  نسب او از درخشانترتیب،بدین . رسید کالب می بن

ه نشان  چنانچ.)1374یعقوبى،  (پروردگارش به پیامبری برگزیده شد چهل ساله بود که از جانب ) ص(محمد 
مرحله اول به روزگار حضور . توان به دو مرحله تقسیم کرد را می) ص( محمد داد دوران پیامبریخواهیم 

 و پیروانش با آزارها و یدر این روزگار و. گردد در زادگاهش مکه باز می) ص(و زندگی پیامبر 
گان قریش که بیش از یک دهه آزار بزر) ص(به همین دلیل نیز پیامبر .  مواجه بودندیهای بسیار دشواری

به سوی آنان هجرت  را پذیرفت و -اوس و خزرج -رشناس یثرب را تحمل کرده بود دعوت دو قبیله س
 نامیده شد و بدین سان مرحله دوم -) ص( شهر پیامبر -النبی  ه مدینایشان حضور برکتیثرب به . کرد

 خصوص در)2-3 (و) 1-3(های  بخشدر ادامه این بخش به ترتیب در. آغاز گشت) ص(پیامبری محمد 
  . آن در عصر مکی و عصر مدنی سخن خواهیم گفت حقوقیهای سرگذشت اسالم و آموزه

 

  اسالم در عصر مکی . 3-1
برد از  در چهل سالگی و زمانی که هنوز در زادگاهش مکه به سر می) ص( محمد  ذکر شد کههمانگونه

پرستان شبه جزیره بود و  ز دینی بتمکه در آن روزگار مرک. جانب پروردگارش به پیامبری برگزیده شد
 در .)1970علی،  (شتافتند هر سال گروه بسیاری از آنان برای برگزاری مراسم حج به سوی آن می

ن گردهمایی عالوه بر کردند ای  یکدیگر زندگی می ازسرزمینی که مردمانش با فاصله جغرافیایی بسیار
 امکان شناسایی شرکای تجاری بالقوه و انجام مبادله  زیرا؛ اهمیت تجاری فراوانی نیز داشتجایگاه دینی

آلود موقعیت تجاری ممتازی را در   تداوم این مراسم شرکترتیب،بدین . آورد را برای عرب فراهم می
 –)ص( از اجداد پیامبر اکرم – پس از وفات قصی بن کالب .)1366دورانت،  (داد اختیار ساکنان مکه قرار می

هده داشتند  و نوادگانش رسیده بود و آنان مدیریت حج و مسائل مرتبط با آن را برعاداره مکه به فرزندان
  اما طبیعی بود که آنان،با بزرگان مکه رابطه نسبی و خونی داشت) ص(چه محمد اگر. )1375هشام،  ابن(

به همین شاید . تابندنفی و طرد کند برنپرستان  ظهور آیین جدیدی را که نظام فکری و اعتقادات دینی بت
در سه سال آغازین پیامبری دعوتش را مخفی نگهداشته و آن را به جمع اندکی ) ص(دلیل بود که محمد 

  ).1374یعقوبی، ( محدود ساخته بود از نزدیکان و یاران مورد اطمینانش
موریت یافت تا دعوتش مأ) ص( سوره شعراء محمد 215 و 214  آیات سوره حجر و94 هبا نزول آی

و پیروان اندکش دستور ) ص( چنین مأموریتی به معنای آن بود که پیامبر .)1375هشام،  ابن (زدسارا علنی 
داشتند تا در برابر نهادهای تثبیت شده عصر جاهلی به مبارزه برخیزند و مردم را به رها کردن میراث روزگار 

خش مهمی از فرهنگ و آیین جدید که اسالم نام داشت ب. جاهلیت و پذیرفتن آیین جدید تشویق نمایند
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14 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

کردن خدایان متعدد و تسلیم در برابر خدای واحد  را به رهادانست و مردم باورهای دینی عرب را مردود می
 که زمامداران – که سران قریش است در چنین شرایطی طبیعی .)19کریم، انعام،  قرآن (کرد دعوت می

رانش به مخالفت برخیزند و با هدف حفظ و و یا) ص( در برابر پیامبر –آمدند  اصلی مکه به شمار می
که روشن بود به ویژه آن. محدود و منزوی سازندهای جاهلی تا آنجا که امکان داشت آنان را  استمرار سنت

دامنه تعالیم جدید به عقاید و رفتارهای فردی محدود نخواهد شد و گسترش اسالم نفی زمامداری و 
طور گسترده در دستور کار و پیروانش ب) ص(، آزار پیامبر رواز این . سروری آنان را رقم خواهد زد

  ).1374یعقوبی، (گرفت مشرکان مکه قرار 
های حقوقی  در مکه بسترهای مناسبی برای معرفی آموزه) ص( در عصر حضور پیامبر ،بدین ترتیب

بود که عرب تعالیم حقوقی و سیاسی آیین جدید بر پایه عقایدی بنا شده . و سیاسی اسالم فراهم نبود
در تعالیم اجتماعی اسالم حق سروری و قانونگذاری مخصوص خدا بود و او . الفت چندانی با آن نداشت

 که این است طبیعی .)40 یوسف،  و57قرآن کریم، انعام،  (کرد به وسیله پیامبرش این دو حق را اعمال می
. یگانه و پیامبرش ایمان آورده باشندیافت که مردم به خدای  دو حق تنها زمانی در جامعه مجال بروز می

ها بنا  ی طرد آیین کهن ساکنان شبه جزیره عربی بود که بر پایه ستایش بتاایمان به خدای یگانه به معن
در عصر مکی تغییر فرهنگ حاکم ) ص( اهتمام اساسی پیامبر اسالم ترتیب، بدین .)1970علی، (شده بود 

توانست تعالیم حقوقی و  می) ص(ایه چنین تغییری بود که پیامبر تنها در س. بر فرد و جامعه جاهلی بود
 آزار و اذیتی که از جانب بزرگان مکه متوجه ،به عالوه. سیاسی آیین جدید را معرفی و تثبیت کند

بتواند تعالیم سیاسی و حقوقی اسالم را در عصر مکی به ) ص(شد مانع از آن بود که پیامبر  مسلمانان می
البته این بدان معنا نبود که تعالیم اسالم در عصر مکی خالی از ابعاد حقوقی و احکام . دروشنی بیان کن

 که نشانگر نموددر جریان بیعت عقبه اولی شروطی را مطرح ) ص( پیامبر ، مثالبه عنوان. فقهی باشد
اضر در کنندگان ح هشام بیعت به گفته ابن. تشریع برخی قواعد حقوقی و احکام فقهی در عصر مکی است

 را خود فرزندان نشوند، زنا مرتکب نکنند، دزدى نشوند، قائل شریکى خدا عقبه اولی پذیرفتند که براى
  ).1375هشام،  ابن (نکنند )ص( خدا رسول نافرمانى نیک کارهاى در نزنند و افترا و بهتان نکشند،

بر بنا.  دارداط وثیق آن بخش از قرآن کریم که در مکه نازل شد با مختصات عصر مکی ارتبمحتوای
 شده است نازل مکه در قرآن کریم  سوره114از  سوره 82 عباس روایت کرده است آنچه یعقوبی از ابن

و ) ص(های مکی بیشتر از اصول دین و دعوت مردم برای ایمان به خدا و پیامبر او  در سوره .)1374یعقوبى،  (
ها از   در این سوره،همچنین. سخن به میان آمده است) دهند که در مجموع اصول دین را تشکیل می(روز جزا 

فروشی و زنده به گورکردن دختران یاد  مکارم اخالق مانند عدل، احسان، وفای به عهد و پرهیز از قتل و کم
  .) مراجعه نمایید1357 شهابی، بهپیش از بعثت برای آگاهی از احکام نازل شده در روزگار  (شده است
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15 ...های انعقاد قرارداد ظهور نظام حقوقی اسالم و تأثیر آن بر هزینه

 نی اسالم در عصر مد. 3-2

به یثرب مبدأ تحولی شگرف در وضعیت سیاسی شبه جزیره ) ص(هیچ تردید هجرت رسول خدا  بی
و پیروانش را از آزار مکیان فراهم ) ص(مسلمانان مدینه نه تنها امکان مهاجرت و رهایی پیامبر . عربستان بود

توانست در مدینه ) ص( پیامبر .)1375هشام،  ابن( دبلکه حق قانونگذاری و حاکمیت او را نیز پذیرفتن ،کردند
 که تفاوتی شگرف با ساختارهای سیاسی مرسوم در شمال شبه نمایدگذاری  قدرت سیاسی نوینی را پایه

بنیاد بود که  در عصر حضور خود در مدینه بنیان گذارد دولتی دین) ص(آنچه پیامبر . جزیره عربی داشت
زمامدار مدینه بود و امور آن را ) ص( عصر مدنی پیامبر در ابتدای. تمشیت امور مسلمانان را بر عهده داشت

های بعد و به ویژه پس از فتح مکه قلمرو  با قدرت یافتن اسالم در سال. کرد در جنگ و صلح اداره می
هجرت بیشتر شبه جزیره عربی های نهم و دهم  ای که در سال سیاسی اسالم به سرعت گسترش یافت به گونه

ندی همچون ایران و روم ایجاد و تهدیدی نه چندان کوچک برای همسایگان قدرتمرا به تسخیر در آورد 
های نمایندگی قبایل مختلف   پس از این حوادث هیأتشاید به همین دلیل بود که .)1374یعقوبی، (کرد 

شتافتند و برای تأمین امنیت خویش از ایشان کسب  می) ص(شدند به دیدار رسول خدا  که وفود نامیده می
  .)1376له،  حمیدا و1339، احمدی، 1380وند،  آیینه (کردند ر و حمایت مینظ

های حقوقی اسالم و تالش  شود معرفی آموزه  که در عصر مدنی مشاهده میدیگریواقعیت مهم 
پیش از  گفتیم تا چنانچه ذکر شد. ها در میان مسلمانان است برای تثبیت این آموزه) ص(گسترده پیامبر اکرم 

 فشار اشراف قریش مانع از آن بود که آیین جدید نقشی مهم در تنظیم روابط به مدینه) ص(بر هجرت پیام
ابعاد اجتماعی ) ص(در مدینه فرصتی را فراهم آورد تا رسول خدا ) ص(حضور پیامبر . اجتماعی ایفا کند

به ) ص(گاه پیامبر  جای،به عالوه. های حقوقی آن را به تفصیل به مسلمانان بیاموزد اسالم از جمله آموزه
آورد که مسأله نظارت و اعمال حقوق و قراردادها نیز  عنوان حاکم و زمامدار مدینه این فرصت را فراهم می

 اسالم که در عصر ،بدین ترتیب. چاره شود و این دو وظیفه مهم با تکیه بر دولت نوظهور مدینه به انجام رسد
 در عصر مدنی توانست قواعد نوینی را برای  کرده بودرای زندگی فردی پیشنهادمکی قواعد جدیدی را ب

آیین . سلوک اجتماعی عرضه کند و تحولی انکارناشدنی در حیات اجتماعی شبه جزیره عربی ایجاد نماید
نوظهور که اسالم نام داشت قواعد جدیدی را برای اداره نظام سیاسی، تنظیم مناسبات اقتصادی، آیین 

 خانوادگی و امور فرهنگی بنا نهادسبات خارجی، قواعد جنگ، مناسبات دادرسی و نحوه مجازات، منا
های حقوقی اسالم را در عصر مدنی   سیر تاریخی معرفی آموزهچهارم ما در بخش .)1378نژاد،  زرگری(

 .بررسی خواهیم کرد
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16 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 های حقوقی در عصر مدنی سیر تاریخی معرفی آموزه. 4

های آغازین هجرت عالوه  در سال. های بسیار همراه بود راز و نشیبدر مدینه با ف) ص(روزگار حضور پیامبر 
 از .)1375هشام،  ابن(نیز در مدینه حضور داشتند های دیگری همچون مشرکان و یهودیان  بر مسلمانان گروه

 بودند الزم بود را به این شهر دعوت کرده) ص( پیامبر آنجا که گروهی از مردم مدینه با میل و رغبت خویش
 از آنجا ،به عالوه. ها روشن شود  روابط مسلمانان اعم از مهاجران و انصار با یکدیگر و نیز با این گروهکه

ها نیز با  دانستند ضروری بود که نسبت سایر گروه را زمامدار و حاکم خویش می) ص(که مسلمانان پیامبر 
در ) ص( پیامبر ،بر این اساس. شد تعریف شود قدرت نوظهور مدینه و قوانینی که از جانب آن وضع می

های نخست حضور خویش در مدینه قراردادی را میان مسلمانان، مشرکان و یهودیان مدینه منعقد کرد  ماه
 انعقاد این قرارداد .نمود های مختلف را در مقابل یکدیگر مشخص می که حقوق و وظایف متقابل گروه

به شمار النبی  هنظام حقوقی جدید در مدین نخستین گام در تعریف ادامه بررسی خواهد شدکه در 
های حضور  در تمام سال) ص( نشان خواهیم داد پیامبر اکرم )2-4 ( در قسمت، چنانچهبه عالوه. رفت می

خویش در مدینه معرفی تعالیم حقوقی اسالم را به آرامی و متناسب با نزول تدریجی آیات قرآن کریم 
مسلمانان را مخاطب الوداع  ههای حیات خویش به هنگام حج ماهدر آخرین ) ص(پیامبر خدا . دنبال کرد

  .خویش قرار داد و کامل شدن تعالیم حقوقی اسالم را به آنان اعالم داشت
  

 قانون اساسی مدینه پس از هجرت. 4-1

 - اعم از مسلمانان، مشرکان و یهودیان-پس از ورود به یثرب قراردادی را میان ساکنان آن ) ص(پیامبر 
اند  د کرد که برخی نویسندگان معاصر آن را قانون اساسی مدینه پس از هجرت نام نهادهمنعق

دهد که امضای این پیمان در   سید جعفر شهیدی با بیان دالیل تاریخی نشان می.)1378نژاد،  زرگری(
  جدا از آنکه کاربرد.)1362شهیدی،  (به مدینه صورت گرفته است) ص(امبرهای ورود پی نخستین ماه

 دلیلاصطالح قانون اساسی در این مورد تا چه اندازه دقیق و قابل دفاع باشد شکل و محتوای این پیمان به 
چه در مفاد اگر. کرد حائز اهمیت است تحولی که در ساختار سیاسی و حقوقی شبه جزیره عربی ایجاد می

مهمی در تعریف قواعد  اما محتوای آن نقش ،ل اقتصادی اشاره شده استئپیمان مذکور کمتر به مسا
در روزهایی . شد  نامیده میالنبی هجدید اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سرزمینی داشت که اکنون مدین

که ساختار سیاسی جدید یثرب شکل یک دولت به معنای دقیق کلمه را به خود نگرفته بود امضای این 
 . آمد ن شهر به شمار میپیمان تالشی جدی برای طراحی نظام حقوقی و سیاسی جدید در ای

های نخست  بدیهی بود که در ماه. ترین کارکرد این قرارداد تعریف یک نظام امنیتی بود مهم
در مدینه و در حالی که یهود و مشرکان در این شهر حضور مؤثر و پررنگی ) ص(حضور پیامبر
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17 ...های انعقاد قرارداد ظهور نظام حقوقی اسالم و تأثیر آن بر هزینه

 زمینه نزاع و ها داشتند و در شرایطی که ظهور آیین جدید و اختالف فراوان آن با دیگر آیین
آورد انعقاد پیمانی که نظام سیاسی و امنیتی مدینه را در وضعیت جدید  برخورد را فراهم می

های ذینفع   گروهتمامالزم بود ترتیبات امنیتی جدید با توافق . بازتعریف کند اهمیت فراوان داشت
ه داشتند از قواعد های ساکن یثرب عالق گروه. مشخص و تعهدات متقابل آنان به دقت بیان شود

رفتار اجتماعی در آیین جدید به روشنی آگاهی یابند تا بتوانند تعامالت اجتماعی و اقتصادی خویش 
  . رفت تدوین چنین پیمانی گامی مهم در تحقق این نیاز به شمار می. را با پیروان آن تنظیم کنند

سازوکار حل اختالفات  ذکر شد دیگری که در این قرارداددر کنار موضوع امنیت مسأله بسیار مهم 
 ندکرد پیدا اختالف امرى در مسلمانان هرگاهدر متن قرارداد مقرر شده بود که . در میان مسلمانان بود

 تکلیف منازعات و مشاجراتی ، به عالوه.باشد )ص( دمحم او رسول و خدا اختالف آن حل در انشمرجع
روی دهد نیز مشخص )  مؤمنان، مشرکان و یهودیانیعنی(که ممکن بود میان سه گروه اصلی ساکن مدینه 

 آن ترس و دهد روى نزاعى و مشاجره قرارداد این پیروان میان  دراگر که ذکر شددر متن قرارداد . شده بود
 مندرجاته ب خدا و اوست پیامبر) ص (دمحم و عزوجل خداى آن حل مرجع شود فساده ب منجر  کهباشد
  .)1375هشام،  ابن (است خشنود و راضى قرارداد این

  

  االحکام  نزول تدریجی آیات. 4-2
ه چنانچ. زول آیات الهی ادامه داشتدر مدینه ن) ص(های نه چندان طوالنی حضور پیامبر   سالتمامدر 

 نازل )ص(خدا  رسول بر مدینه کریم در قرآن های از سوره سوره 32یعقوبی در تاریخ خود آورده است 
 آیین کید بر عناصر محوریأهای مدنی و مکی ت ویژگی مشترک سوره .)1374یعقوبى،  (شده است

 آنچه ،با این حال. و توجه به سرنوشت اخروی بود) ص( پیامبری محمد جدید یعنی ایمان به خداوند
 همانگونه که ذکر شد. کرد ابعاد اجتماعی این آیات بود محتوای آیات نازل شده در مدینه را متمایز می

بیشتر ناظر به بیان اعتقادات و دعوت به اخالقیات آیین جدید بود و به همین دلیل نیز محتوای آیات مکی 
 آیات مدنی ،در مقابل. احکام حقوقی نازل شده در مکه اندک و محتوای آن نیز مختصر و موجز بود

ن احکام به همین دلیل نیز تعداد بیشتری از آیات نازل شده در مدینه به بیا. ابعاد اجتماعی بیشتری داشت
  .)1357شهابی،  (تری همراه بودحقوقی اختصاص داشت و محتوای این آیات نیز با تفصیل بسیار بیش

) اعم از عبادات و معامالت(مسلمانان آن دسته از آیات قرآن کریم را که به بیان احکام فقهی 
ه در نگاه چاگر. نامند االحکام می رسید آیات  آیه می500اختصاص دارد و تعداد آن به نزدیک 

 آیه موجود در قرآن اندک 6000رسد که تعداد این آیات در مقایسه با بیش از   مینظر به نخست
 سهم ،بدین ترتیب. اند است اما نباید فراموش کرد که موضوعات و الفاظ قرآنی اغلب تکرار شده
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18 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

بیشتر از حقوقی آن بسیار  تکرار است در مقایسه با بخش غیربخش حقوقی قرآن که غالباً بدون
 اگر این واقعیت را به یاد آوریم که متوسط ،به عالوه. شود مقداری است که در ابتدا پنداشته می

طول آیات حقوقی قرآن کریم دو یا سه برابر متوسط طول آیات غیر حقوقی است برداشت 
  .)1386حالق،  ( آیات حقوقی در قرآن خواهیم داشتتری از سهم روشن

صورت تدریجی نازل شده ر مدینه و باالحکام د ای از آیات  عمده گفتیم بخشآنچهبراساس 
 که گاه با نسخ برخی آیات و –االحکام را  برخی دانشمندان مسلمان نزول تدریجی آیات. است

 اند تطور وضع اجتماعی مسلمانان مرتبط دانسته با -جایگزین شدن آن با آیات جدید همراه بود 
یید قرآن أ که به ت- پدیده مهم نسخ آیات 1ای از شواهد تاریخی  پاره عالوه بر.)1955المصری،  امین(

 سوره 106قرآن کریم در آیه . کند  نزول تدریجی آیات االحکام را تأیید می-کریم نیز رسیده است 
 آن از بهتر بسپاریم، فراموشى]  دست [به را آن یا کنیم نسخ  کهرا حکمى هر"کند که  کید میأبقره ت

 در همچنین. )106قرآن کریم، بقره،  ("تواناست؟ کارى هر بر خدا که ندانستى مگر آوریم؛ مى ار مانندش یا
 به آنچه به خدا و - بیاوریم دیگر حکم جاى به را حکمى چون و" سوره نحل آمده است که 101آیه 

 "دانند نمى آنان تربیش بلکه] نه،. [بافى دروغ تو که نیست این جز: گویند مى -است داناتر کند مى نازل تدریج
  .)101قرآن کریم، نحل، (

هایی که کتابت حدیث و  این دسته از آیات در تمام سال نموداشاره خواهیم ه در ادامه چنانچ
رفت و قضات و  بالطبع نگارش کتب فقهی ممنوع بود تنها منبع مکتوب حقوق اسالمی به شمار می

. های حقوقی اسالم به آن مراجعه کنند یدگاهتوانستند برای آگاهی از د نیز عامه مسلمانان می
های حقوقی مهمی همچون بیع، دین،  االحکام حقوق و وظایف کلی مسلمانان را در حوزه آیات

رهن، ضمان، صلح، وکالت، اجاره، شرکت، مضاربه، ودیعه، عاریه، لقطه، شفعه، غصب، اقرار، 
نکاح، انواع طالق، حدود، جنایات، ، )آزادی بندگان(وصیت، ارث، حجر، وقف، صدقه، هبه، عتق 

این عناوین ه روشن است بخش مهمی از  چنانچ.)1357شهابی،  (کرد قضاء و شهادات مشخص می
بدین . مستقیم با دو حوزه مهم حقوق قراردادها و حقوق مالکیت ارتباط داشتطور مستقیم یا غیرب

نا شده بود و همین امر استحکام های حقوقی اسالم در قرآن کریم ب های اصلی آموزه  پایه،ترتیب
  . داد  اسالم را افزایش میاقتصادیتعالیم 

                                                            
 را اسالم موضع کریم قرآن آیه چند یا یک مرحله هر در و گرفته صورت مرحله چند در خمر تحریم تاریخی شواهد اساسبر .1
 ماهیت بلکه کند می اثبات را آیات تدریجی نزول تنها نه واقعیت این .)تا بی بدران، (است کرده مشخص موضوع آن به تنسب

  . دهد می نشان نیز مدنی عصر در را حقوقی نهادهای معرفی تدریجی
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19 ...های انعقاد قرارداد ظهور نظام حقوقی اسالم و تأثیر آن بر هزینه

های حقوقی آن بیش از چیزی   اما داللت، آیه بود500چه تعداد آیات االحکام نزدیک به اگر
قرآن کریم در بسیاری از موارد . رود  ماده حقوقی در قوانین امروزی انتظار می500بود که از 

توانست مبنای استخراج  رفت و می ای کلی به شمار می ه بود که همچون قاعدهاحکامی را بیان کرد
 قرآن کریم در نخستین آیه از سوره مائده وفا به ، مثالبه عنوان.  قرار گیردئیهای جز احکام و گزاره

 که کسانى اى"ر داده بود قرآن در این آیه به مسلمانان دستو. ها و قراردادها را الزم دانسته بود پیمان
دانان مسلمان در طول   حقوق.)1کریم، مائده،  قرآن ("کنید وفا] خود ى[ قراردادها به اید آورده ایمان

عقود تاریخ توانستند از این حکم کلی نتایج بسیاری را استخراج کنند که یکی از آنها اصل لزوم در 
 تمامن است که بیان  مواردی از این دست چنان در قرآن کریم فراوا.)1386زنجانی،  عمید (است

یکی دیگر از این موارد که بیان آن خالی از . رود مصادیق آن خارج از مجال این رساله به شمار می
 سوره مائده آمده 6 در آیه ، مثالبه عنوان. کید قرآن بر ترک عسر و حرج استأاهمیت نیست ت

حکمی  نظیر چنین  و)6ائده، کریم، م قرآن (تنگ بگیرد] ؤمنانم[خواهد بر شما  است که خداوند نمی
دانان مسلمان از این آیات نیز در موارد متعدد استفاده  حقوق. شود  سوره بقره نیز مشاهده می185در آیه 

به هر تقدیر باید ). 1386زنجانی،  عمید(اند  کرده و دستوارتی مانند قاعده الحرج را از آن استخراج نموده
ترین و   مهم– یافته است االحکام شهرت  که به آیات-  که آیات حقوقی قرآن کریمنموداذعان 
اند دیدگاه اسالم را در  رود و محققان مسلمان توانسته ترین منبع حقوق اسالمی به شمار می اصیل

و االحکام  فهرست کاملی از آیات. بسیاری از مسائل با تکیه بر همین آیات استخراج و استنباط نمایند
االحکام دانشمندان سنی مذهب مانند  های آیات توان در کتاب این آیات را میهای فقهی هر یک از  داللت

و نیز دانشمندان ) 1417(و جصاص ) 1408(عربی  ، ابن)1405(، کیاهراسی )1405(، قرطبی )1400(شافعی 
، قربانی الهیجی )1366(، میرخانی )1361(، خزائلی )1360(، ملکی میانجی )1343(شیعی مانند فاضل مقداد 

ای  ، قبله)1383(، فاکر میبدی )1380(، گرجی )1378(چی  ، مدیر شانه)1375(، مقدس اردبیلی )1374(
  .یافت) تا بی(و برقعی ) تا بی(، استرآبادى )1405( ، راوندى)1384(خویی 

اسالم آخرین احکام و تعالیم  و در سفر معنوی حج در سال دهم هجرت) ص(یامبر اسالم پسرانجام 
شاید به همین دلیل بود که در این سفر آیاتی بر ایشان نازل شد که از کامل . ش ابالغ کردرا به پیروان

نگاران مسلمان نقل  ترین تاریخ ای از برجسته ه عده چنانچ.)3 مائده، کریم، قرآن (داد شدن دین خبر می
ن رسمی پایان عصر  اعالگر که مفاد آن نشاننمودای را در این سفر بیان  خطبه) ص(اند پیامبر خدا  کرده

جاهلیت در شبه جزیره عربی و یادآور برخی عناصر کلیدی فرهنگ، حقوق و سیاست در نظام نوینی بود 
نگاران برجسته مسلمان متن سخنان مهم   بسیاری از تاریخ.ریزی و اجرای آن را داشت که اسالم قصد پایه

  ).1375هشام،  ابن  و1374یعقوبی، ، 1374سعد،  ابن (اند در این خطبه را در آثار خود ثبت کرده) ص(پیامبر 
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20 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  )ص(های حقوقی اسالم پس از پیامبر  سرنوشت آموزه. 5
ه دیدار پروردگارش های آغازین سال یازدهم هجرت وفات یافت و ب در ماه) ص( اسالم پیامبر

د  طبیعی بوبود و) ص(به گفته قرآن کریم آخرین پیامبر خدا ) ص( محمد .)1375طبری، (شتافت 
های پر  های دشوار عصر مکی و سال ترین راهنمای مسلمانان در سال  که مهمکه با وفاتش نزول وحی
 مسلمانان اعم از .)40کریم، احزاب،  قرآن (برای همیشه پایان یابددنی بود فراز و نشیب عصر م

مهاجر و انصار و نیز کسانی که پس از فتح مکه به آیین جدید گردن نهادند حق سروری و 
 در میان مسلمانان بود ایشان تا زمانی که ترتیب،بدین . را پذیرفته بودند) ص(قانونگذاری پیامبر 

) ص(مسلمانان نه تنها آنچه را که پیامبر . مشکل رهبری و قانونگذاری در میان آنان وجود نداشت
 -به دستور قرآن – پذیرفتند بلکه رفتار، گفتار و تقریر او را نیز آموخت می به عنوان وحی به آنان می

) ص( پیامبر ، به عالوه.)36 احزاب،  و80کریم، نساء،  قرآن (دانستند االطاعه می معیار عمل و واجب
ترین  نه تنها یک رهبر دینی بلکه یک رهبر سیاسی بزرگ بود که توانست در مدتی کوتاه مهم

ی از دولت نوظهور های عظیمی از شبه جزیره عربی را به پیرو دشمنانش را شکست دهد و بخش
های  ثباتی با بی) ص(های پس از وفات پیامبر  شبه جزیره عربستان در نخستین ماه. مدینه وادار سازد

ینی و بودند بر سر جانش) ص(مهاجران و انصار که از نزدیکترین یاران پیامبر . متعددی مواجه شد
و در حالی که ) ص( پیامبر  طبیعی بود در غیاب.)1374مسعودی،  ( دچار اختالف شدندویخالفت 

ناچار و ه  که ب-زمامداران جدید مدینه قدرت خویش را تثبیت نکرده بودند گروهی از قبایل عربی 
 فرصت را غنیمت شمارند و در مقابل دولت نوپای -با کراهت در برابر اسالم سر تسلیم فرود آورده بودند 

 بلکه ظهور پیامبران دروغین و ،شد ت منحصر نمیها به عرصه دولت و سیاس این چالش. مدینه تمرد کنند
 ، به هر تقدیر.)1371 ،اثیر ابن( نمود های مذهبی عمیقی را نیز ایجاد می ارتداد گروهی از تازه مسلمانان چالش

ترش مرزهای دولت مدینه در مدتی کوتاه توانست استیالی خود را بر شبه جزیره عربی احیا کند و به گس
 سرعت گسترش مرزهای جغرافیایی اسالم در دو دهه نخست پس .)1374یعقوبی،  (یشدسیاسی اسالم بیاند

اسالم که در سال پنجم هجری در خطر نابودی به دست . کننده بود چشمگیر و خیره) ص(از وفات پیامبر 
المقدس را که در قلمرو   هجری بیت15پیمانانش در جنگ احزاب قرار داشت توانست تا سال  قریش و هم

 هجری بر حکومت ساسانی غلبه کردند و رسماً 16 مسلمانان در سال . قرار داشت فتح کندراطوری رومامپ
  .)1375طبری، ( نیز به قلمرو قدرت خویش افزودند را) پایتخت ساسانیان(مداین 

 اما دولت ،نمودهای فراوانی را نصیب آنان  چه غنایم و ثروتفتوحات سریع مسلمانان اگر
با گسترش قلمرو سیاسی  .های بسیاری مواجه ساخت صحابه را با سؤاالت و دشواریمدینه و بزرگان 

نیاز آنان به تفسیر و تبیین منابع حقوقی اسالم ) ص(اسالم و دور شدن مسلمانان از زمان پیامبر 
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21 ...های انعقاد قرارداد ظهور نظام حقوقی اسالم و تأثیر آن بر هزینه

 و یا چه ینخستین سؤال آن بود که چه کس. افزایش یافت و مسلمانان را با دو سؤال مهم مواجه کرد
 مرجعیت دینی ، به عبارت دیگر؟صالحیت دارند که قرآن و سنت را تفسیر و تبیین نمایندکسانی 

 سؤال دوم ؟ یا چه کسانی قرار گیردی بر عهده چه کسبایست می) ص(وفات پیامبر  از مسلمانان پس
 ؟ذیردهایی انجام پ آن بود که تفسیر و تبیین منابع حقوق اسالم باید بر چه اساس و با چه شیوه یا شیوه

مسائل جدید . پاسخ به این سؤال به ویژه در مواجهه با مسائل جدید حقوقی اهمیت فراوانی داشت
با آن سؤاالت مواجه نشده بود و ) ص(شامل سؤاالتی بود که اجتماع مسلمانان در زمان حیات پیامبر 

وع مشخص کرده که مستقیماً تکلیف مسلمانان را در آن موض) ص(بالطبع سخن یا گفتاری از پیامبر 
 مسلمانان در مورد مسائل جدید به چیزی بیش از تفسیر و تبیین ،بدین ترتیب. باشد در دست نبود

آنان از یک سو ناچار بودند پاسخی برای آن سؤاالت . نیاز داشتند) ص(قرآن کریم و سنت پیامبر 
وص خداوند است و وری تنها مخص اعتقاد داشتند که حق قانونگذاری و سر،دیگری بیابند و از سو

  . کس حق ندارد بدون اجازه او و پیامبرش قانونی را وضع یا فسخ نمایدهیچ
بر سر دو موضوع مرجعیت دینی و رهبری ) ص(مسلمانان از نخستین روزهای پس از وفات پیامبر 

در زمان بازگشت از ) ص(گروهی از مسلمانان اعتقاد داشتند پیامبر . سیاسی دچار اختالف شدند
علی از . را به جانشینی خود منصوب کرده است) ع(ابیطالب  بن الوداع پسر عمو و داماد خویش علی هحج

) ص(آمد؛ به عالوه نسل پیامبر  پرورش یافته و از اهل بیت او به شمار می) ص(کودکی در دامان پیامبر 
) ص(گان رسول خدا  نوادتمام پدر وییافت و بدین سان  تداوم می) ع(نیز تنها از طریق فرزندان علی 

) ص(این گروه از مسلمانان که در تاریخ شیعه نامیده شدند معتقد بودند خالفت و جانشینی پیامبر . بود
و فرزندانش را شایسته جانشینی ) ع(آنان نه تنها علی . یابدادامه ) ع(باید در میان فرزندان و نوادگان علی 

اشتند که مرجعیت دینی مسلمانان نیز مخصوص عترت  بلکه اعتقاد د،دانستند می) ص(سیاسی رسول خدا 
  ).1360طباطبایی،  ( رسول خداست- اهل بیت –

دادند و در تاریخ به اهل سنت مشهور   گروه دیگری که اکثریت مسلمانان را تشکیل می،در مقابل
آنان در برابر تصمیم گروه اندکی از مسلمانان که پس از . شدند موضعی متفاوت را در پیش گرفتند

 منصوب کرده بودند) ص(ساعده جمع شده و ابوبکر را به جانشینی پیامبر  در سقیفه بنی) ص(وفات پیامبر 
به ) ص( نخستین کسانی که پس از وفات پیامبر .)1375طبری،  (گردن نهادند و با وی بیعت کردند

بودند و ارتباط خانوادگی نزدیک با ) ص(خالفت و رهبری سیاسی دست یافتند از یاران برجسته پیامبر 
سفیان خالفت اسالمی به  ابی بن هارگانه و به ویژه با مرگ معاویه اما پس از وفات خلفای چ،وی داشتند

بدیهی بود که در چنین شرایطی مسلمانان به مرجعیت . ثی به خود گرفتسلطنت تبدیل شد و شکل مورو
به همین دلیل بود که از این . دینی خلفا که پایبندی و اطالع آنان از اسالم چندان روشن نبود تن ندهند
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22 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 همانگونه ،به هر تقدیر. ای مشهود در اختیار افرادی غیر از خلفا قرار گرفت زمان مرجعیت دینی به گونه
ه در ادامه نشان خواهیم داد با پیدایش اختالف میان مسلمانان مرجعیت دینی آنان نیز دچار افتراق شد و ک

های   افراد متعددی بر کرسی تفسیر و تبیین منابع حقوقی اسالم تکیه زدند و بالطبع روشترتیب،بدین 
  . گوناگونی را برای این کار در پیش گرفتند

 کرده بودند پدیده دیگری نیز برداشت از ن بر سر مرجعیت دینی پیدا که مسلمانااختالفیعالوه بر 
های پس  این پدیده منع کتابت حدیث در سال. ساخت منابع حقوقی اسالم را با تشتت و افتراق همراه می

 .)1377معارف،  ( پایانی قرن اول هجری ادامه داشتهای بود که دست کم تا سال) ص(از وفات پیامبر 
ه از شواهد تاریخی چنانچ. بود) ص(می سنت رسول خدا گفتیم یکی از منابع اصلی تشریع اسالطور که  همان
ه بن عمرو بن عاص به دست افرادی مانند عبدال) ص(ر آید بخشی از احادیث در زمان حیات پیامب برمی

 به .)1376، صالح (ر در معرض نابودی قرار گرفته بود اما پس از منع کتابت حدیث این آثا.مکتوب شده بود
ه سنت  دربارها و اخباری که شد گزارش  منع کتابت حدیث باعث میخصوصهر تقدیر دستور خلفا در

صورت شفاهی باقی بماند و بالطبع تنها راه آگاهی از آن مراجعه به وجود داشت ب) ص(رسول خدا 
ن شرایط نخستین خطر آن در ای. اند شنیده) ص(کسانی باشد که مستقیم یا غیرمستقیم حدیثی را از پیامبر 

شدند به مرور زمان دچار نسیان، اشتباه و زوال شوند  که این گروه اندک که راویان حدیث شمرده میبود 
خطر بزرگتر آن بود که برخی افراد سخنان و .  بخش مهمی از میراث اسالمی زایل شود،و بدین سان

ین ترتیب زمینه گمراهی مسلمانان را فراهم نسبت دهند و بد) ص(رفتارهایی را به دروغ به پیامبر خدا 
   .آورند

نظر  نگاران مسلمان درباره زمان آغاز کتابت حدیث در میان اهل سنت اختالف محدثان و تاریخ
آغاز کتابت حدیث را به زمان خالفت عمر بن عبدالعزیز ) مؤلف کتاب الجامع الصحیح(بخاری . دارند

نگران گذشت زمان و مرگ دانایان  که عبدالعزیز بن عمرویبه گفته . دهد نسبت می) خلیفه نامدار اموی(
آوری  دستور داد احادیث موجود را جمع بود مدینه حاکم وی سوی از که حزم بن ابوبکر به حدیث بود

بار در فاصله  نخستین سخن بخاری به معنای آن است که حدیث برای .)1401بخاری، ( و مکتوب نماید
 اما این ادعا به ، شده است مکتوبعبدالعزیز بود های خالفت عمربن که سال )99 - 101 (های سال
های   به هر تقدیر آنچه مسلم است مجموعه.)1374جناتی،  (یل متعددی مورد نقد واقع شده استدال

و مسند ) تا بی(ای مانند موطأ مالک  شده  و کتب شناخته1حدیثی بزرگ اهل سنت به ویژه صحاح سته

                                                            
 سنن ،)تا بی (ماجه ناب سنن ،)تا بی (مسلم صحیح ،)1401 (بخاری صحیح های نام به کتاب شش شامل سنت اهل سته صحاح .1

 . است) تا بی (ترمذی سنن و) تا بی (نسایی سنن ،)1410 (ابوداود
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23 ...های انعقاد قرارداد ظهور نظام حقوقی اسالم و تأثیر آن بر هزینه

 1. هجری مکتوب شده است132همگی پس از تأسیس دولت عباسی به سال ) 1414(احمد بن حنبل 
 قرن اول هجری شفاهی ماندن های زیادی از  سالبه هر تقدیر نتیجه طبیعی منع کتابت حدیث در

شود که آیا در چنین  ال مطرح میؤدر همین جا این س. بخش مهمی از تعالیم حقوقی اسالم بود
های انعقاد  توانست نقش یک نظام حقوقی را در کاهش هزینه  میالمشرایطی تعالیم حقوقی اس

ترین منبع  خوشبختانه قرآن کریم که مهم  که باید گفتپرسشدر پاسخ به این  ؟قرارداد ایفا نماید
های  ای از گزارش اساس پارهبر.  چنین سرنوشتی دچار نشده بودرفت به  اسالم به شمار مییحقوق

البته . آوری شد  جمع–) ص( نخستین خلیفه رسول خدا –ن در زمان ابوبکر تاریخی نخستین بار قرآ
 اما ابوبکر پس از جنگ یمامه ،انجام شده بود) ص(های قرآن در زمان پیامبر   و سورهنگارش آیات

راکنده قرآن را های پ  تصمیم گرفت نوشته- که بسیاری از قاریان قرآن را به کام مرگ کشید -
آوری قرآن در   دومین تالش رسمی برای جمع.)1371اثیر،   ابن و1374وبی، یعق (جا جمع کندیک

های قرآن و تشتت قرائات آن در  د نسخه هجرت تعد30در سال . زمان خالفت عثمان انجام شد
 آنان بیم نمود وایجاد ) ص(هایی را در میان صحابه برجسته رسول خدا  های اسالمی نگرانی سرزمین

 عثمان با مشورت ایشان تصمیم ، روایناز . وجب اختالف و تفرقه مسلمانان شودداشتند که این امر م
های مختلف اسالمی  ای از قرآن را به عنوان مصحف معیار تدوین و آن را به سرزمین گرفت نسخه

ای از این مصحف را به هر یک از  نسخهوی . ارسال نماید تا مبنای عمل مسلمانان قرار گیرد
 از جمله کوفه، بصره، مصر، شام، بحرین و یمن فرستاد و دستور داد تا سایر شهرهای مهم اسالمی

ه مرجع آوری و سپس محو نمایند تا مسلمانان به همان نسخ جا جمع های قرآن را از همه نسخه
ترین منبع حقوق   مهمترتیب، بدین .)1371اثیر،   ابن و1374یعقوبی،  (رجوع نمایند) مصحف معیار(

ر و دستبرد در امان ماند و توانست مبنای تفسیر و تبیین علمای مسلمان و تفریع بخش اسالمی از تغیی
 قرن نخست هجری قرن حضور کبار و صغار ،به عالوه .توجهی از احکام فقهی قرار گیرد قابل

 به ایشان مراجعه )ص(توانستند برای آگاهی از سنت پیامبر  صحابه در میان مسلمانان بود و افراد می
 که وظیفه قضاوت و اداره محاکم را بر عهده داشتند نقش آنان گروهی از صحابهمیان در . دنماین

ا اداره اجتماع ایفن به عنوان معیار کردن آ مهمتری در گسترش دستورات حقوقی اسالم و نهادینه
به ت و اعزام آنان و قضا صحابه به مقامانتصابآید  های تاریخی بر می ه از گزارشچنچنا. کردند می

 خلیفه دوم شریح را برای قضاوت ، مثالبه عنوان. معمول بوده استشهرهای مختلف در زمان خلفا 
مسعود منصب  بن همدتی نیز عبدال. )1375خلدون،  ابن (ابوموسی اشعری را به کوفه فرستادبه بصره و 

                                                            
 ،)1383 (احمدیان ،)1379 (عسکری در توان می شده یاد های کتاب بر عالوه را حدیث تاریخخصوص در کاملتر اطالعات. 1

 . یافت) 1387 (حلو و) 1384 (مؤدب
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24 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 از عراق رد که کسى نخستیناساس قولی دیگر بر. )1371دینوری، (کوفه را بر عهده داشت قضاوت 
در در ادامه این بخش . )1365مسعودی،  (بود باهلى ربیعه بن سلمان کرد قضاوت عمر جانب
های حقوقی اسالم در میان  آموزه چگونگی تدوین خصوص به ترتیب در)2-5 ( و)1-5 (های بخش

  .دو گروه اصلی مسلمانان یعنی شیعیان و اهل سنت سخن به میان خواهیم آورد
  

  های حقوقی اسالم در میان اهل سنت ه آموزتدوین. 5-1
ای  بر کرسی رهبری سیاسی مسلمانان تکیه زدند همگی سابقه) ص(نخستین کسانی که پس از پیامبر 

طوالنی در اسالم داشتند؛ از این رو عالوه بر مرجعیت سیاسی در امور دینی نیز کمابیش مورد رجوع 
ل مسائل سیاسی و دینی جدیدی که در روزگار ابوبکر، عمر و عثمان در حل و فص. مسلمانان بودند

آمد عالوه بر قرآن و سنت و تکیه بر رأی خویش با بزرگان  به وجود می) ص(پس از وفات پیامبر 
از همین روزگار بود که . کردند تا بتوانند به پاسخی برای این مسائل بیابند صحابه نیز مشورت می

ای داشتند به  سیر و تفریع از کتاب و سنت نقش برجستهعالوه بر خلفا برخی از صحابه نیز که در تف
 بدین سان از همان روزگار عالوه بر کتاب و سنت دو منبع .)1379گرجی،  (فقیه شهرت یافتند

این دو منبع که در میان .  اضافه گشت در میان اهل سنتمعرفتی جدید به منابع حقوق اسالمی
شدند و به عنوان ابزارهایی برای  ع مستقلی شمرده نمیمسلمانان به اجماع و رأی شهرت یافتند مناب

به عبارت . آمدند  کتاب و سنت به شمار میشاملتبیین، تفسیر و تفریع از دو منبع اصیل اسالمی 
 ییفتوا یشخو میل روى از تسن و کتاب به مراجعه بدونفقیه  که آن نبود رأى از مقصود ،دیگر

یافتند فتوای  نمیت سن و کتاب در نصی استنباط، اهل هرگاه که آن بود مراد بلکه ،صادر کند
صادر  بود داشته بیان شارع آنچه برمبناى  و نیزشرع کلى مقاصد و اهداف رعایت با خویش را

های مختلفی برای کاربرد رأی در صدور فتوا ابداع  های بعد فقهای اهل سنت شیوه  در دهه.کردند می
  .)تا بدران، بی (هایی از این دست مشهور گشت رسله و نامکردند که به قیاس، استحسان، مصالح م

های پایانی قرن اول هجری و همزمان با خالفت عمر بن عبد العزیز نخستین  ه گفتیم در سالچنانچ
شاید به همین دلیل بود که از نیمه اول قرن دوم و . ها برای تدوین حدیث در میان اهل سنت برداشته شد گام

 نخستین معاجم حدیثی و فقهی اهل سنت  هجری132عباس در سال  الفت رسیدن آلبه ویژه پس از به خ
گذار یک مکتب فقهی مهم در میان   پایهیکتدوین شد و فقهای بزرگی در میان آنان ظهور کردند که هر 

ترین تالش فقهای اهل سنت برای  به هرتقدیر ظهور این مکاتب را باید نخستین و شاید مهم. اهل سنت شدند
 فقهی  مذکورچه معرفی تفصیلی مکاتباگر. قوقی مسلمانان به شمار آورددوین و مکتوب کردن تعالیم حت

 معرفی نماییم  به اختصارخارج از مجال این پژوهش است اما شایسته است برخی از مکاتب مهم فقه سنی را
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25 ...های انعقاد قرارداد ظهور نظام حقوقی اسالم و تأثیر آن بر هزینه

ف شده است همچون مندان را برای مطالعه تفصیلی به منابع ارزشمندی که در این باب تألی و عالقه
، )1416(جعفر ، محمد)1416(، ثعالبی )1412(سون ، کول)1408( بک ، خضری)1399 (الغطاء کاشف

  . ارجاع دهیم) 1379( گرجی  و)1374( ، جناتی)1419(سبحانی 
عالوه بر مذاهب چهارگانه حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی که تا روزگار ما نیز پیروان فراوان دارند 

های بزرگ و  هل سنت شاهد ظهور مکاتب فقهی دیگری نیز بوده است که بعضاً شخصیتتاریخ فقه ا
. اند در رأس آن قرار داشته)  هـ161. م(و سفیان ثوری )  هـ110. م(حسن بصری ای همچون  شده شناخته
ب اسالمی و حتی پیش از ظهور مذاهن های نخستی نگاران این دسته از مذاهب را که عمدتاً در سده تاریخ

 سؤال .)1419 سبحانی،  وتا بدران، بی (اند نام نهاده) زایل شده(اربعه تولد یافته بودند مذاهب فقهی بائده 
  است آن است که چرا در طول تاریخ از میان مکاتب متعدد فقهیمهمی که در همین مجال قابل طرح

، مالک بن انس )هـ150 .م( تنها چهار مذهب و آن هم مذاهبی که ابوحنیفه نعمان بن ثابت اهل سنت
در رأس )  هـ241. م(و احمد بن حنبل شیبانی )  هـ204. م(، محمد بن ادریس شافعی ) هـ179.م(اصبحی 

های متعددی را برای این پرسش  نگاران پاسخ تاریخ. آن قرار داشتند ماندگار شدند و پیروان بسیار یافتند
ممتاز شاگردان  علمی پیشوایان مذاهب اربعه و نیز نقش ها جایگاه ای از این پاسخ در پاره. در نظر گرفتند

 یافتن این مذاهب دانسته شده است آنها در معرفی و زنده نگهداشتن آرا و افکار استادانشان علت رواج
 دلیل دیگری نیز در - که البته خالی از صحت و فایده نیستند – در کنار این دالیل .)1379گرجی، (

  . کوشیم در ادامه به آن اشاره نماییم نقش داشته است که میماندگار شدن این مذاهب 
اختالفات فقیهان اهل سنت در تفسیر ) ص(با گذشت زمان و دور شدن از روزگار رسول خدا 

این اختالفات تا حد زیادی حاصل . یافت و تبیین کتاب و سنت و تفریع از آن روز به روز افزایش می
های میانی قرن دوم هجری   در سال، مثالبه عنوان. بود) ص(دا فاصله گرفتن از زمان وفات رسول خ

دیگر کسی از کبار یا صغار صحابه در میان مسلمانان حضور نداشت؛ بدین سان دیگر در میان 
به . را خود شنیده یا دیده باشد) ص(مسلمانان کسی نبود که مستقیماً قول، فعل و تقریر پیامبر خدا 

را تنها ) ص(توانستند سنت پیامبر  که در طبقه اول تابعان قرار داشتند و می بسیاری از بزرگانی ،عالوه
در این شرایط طبیعی بود که مسلمانان در شناخت سنت . با یک واسطه نقل کنند جان باخته بودند

های پایانی قرن اول هجری تالشی برای کتابت  دچار اختالف شوند؛ به ویژه آنکه تا سال) ص(پیامبر 
ات مذکور اختالف. صورت شفاهی باقی مانده بوده و این منبع مهم حقوق اسالمی ب نگرفتسنت انجام

 بلکه ،نمود جلوه می) ص( صحت و ضعف اسناد روایات نبوی خصوصنظر درنه تنها به هنگام اظهار
به هنگام استنباط احکام به ویژه آنگاه که نص مستقیمی از کتاب و سنت درباره موضوع وجود 

محققان . شد های گوناگون در استنباط احکام می گرفت و موجب پیدایش روش مینداشت باال 
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26 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 منبع دیگر استنباط احکام را که در میان فرق اسالمی متداول بوده 15معاصر عالوه بر کتاب وسنت، 
  1.)1370جناتی،  (اند و کاربرد داشته است نام برده

توانست اختالالتی را در  یافت می میوجود چنین اختالفاتی که روز به روز دامنه آن گسترش 
های  های مبادله به ویژه هزینه نظم حقوقی اجتماع مسلمانان ایجاد کند و تأثیری نامطلوب بر هزینه

توانند قراردادهای خویش را  دانیم افراد هنگامی می ه میچنانچ. مال قراردادها داشته باشدانعقاد و اع
وانین و مقررات حاکم بر اموال و قراردادها را به درستی هایی اندک منعقد نمایند که ق با هزینه

 محاکم و ،به عالوه. بشناسند و نسبت به ثبات قوانین در مدت اجرای قرارداد اطمینان داشته باشند
 ،به هر تقدیر. گیری و رفتار نمایند اساس قواعد و مقررات مشخصی تصمیم بربایست میها نیز  دادگاه

های میانی قرن دوم هجری در میان فقهای بزرگ اهل سنت وجود   سالتشتت و افتراقاتی که در
به همین لحاظ الزم بود که . توانست تهدیدی بالقوه برای نظم حقوقی جهان اسالم باشد داشت می

یکی از این مکاتب فقهی و یا حداکثر تعداد اندکی از آنها معیار و مبنای عمل مسلمانان به ویژه در 
 مهدی و هارون عباسی فقه ابوحنیفه را که فقه اهل عراق ،بر همین اساس. رندحوزه حقوقی قرار گی

 مغرب و اندلس در ؛ماند باقى منوال همین به امر طوالنى یزمان تا و دادند قرار وتقضا مبناىبود 
 یافت رسمیت شافعى مذهب زمانى شام در و گرفت قرار حکومت قبول مورد مالک مذهب

مین دلیل بود که در روزگار پس از پیشوایان مذاهب، اجتهاد در میان  شاید به ه.)1379گرجی، (
رح و بسط آرای پیشوایان های جدید صرف ش جای نوآوریت به افول گرایید و تالش فقها باهل سن

  .)1374جناتی،  (مذاهب شد
  

 های حقوقی اسالم در میان شیعیان آموزهتدوین . 5-2

مرجعیت دینی و رهبری سیاسی امت را پس از ) ص(پیامبر  شیعیان اعتقاد داشتند ذکر شده چنانچ
و فرزندانش سپرده است و بنابراین تفکیک مرجعیت دینی و رهبری سیاسی ) ع(خویش به علی 

 فعل قول،را همانند ) ع(شیعیان قول، فعل وتقریر امامان اهل بیت . تفکیکی نادرست و نامشروع است
به همین دلیل نیز آنان تا . نداشتند دىترد هیچگونه آن جیتح در و دانستند می) ص( پیامبر تقریر و

روی  بیین قرآن و سنت پیش هجری چالش چندانی در تفسیر و ت329 در سال یآغاز عصر غیبت کبر
 به همین دلیل اجتهاد و تفریع از کتاب و سنت تا این دوره چندان در میان ،همچنین. دیدند خود نمی

                                                            
 مذهب استصالح، قاعده مرسله، مصالح استحسان، قیاس، عقل، اجماع، از سنت و قرآن رب عالوه احکام استنباط برای مسلمانان .1

 منابع عنوان به نیز برائت و استصحاب استدالل، مدینه، اهل سیره عادت، و عرف سلف، شریعت ذرایع، فتح و ذرایع سد صحابی،
 .است آورده روی استنباط منابع این از مورد چند به تنها نتس و کتاب بر عالوه مسلمان فرق از فرقه هر البته. اند گرفته بهره اجتهاد
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27 ...های انعقاد قرارداد ظهور نظام حقوقی اسالم و تأثیر آن بر هزینه

توانستند در مسائل و اتفاقات جدید به امامان خویش رجوع کنند   میآنان رواج نداشت زیرا شیعیان
مبانی برداشت از منابع ) ع(البته در این روزگار نیز ائمه . و دیدگاه اسالم را از آنان جویا شوند

آموختند تا شیعیان در روزگار غیبت با دشواری چندانی   اسالم را به شاگردان خویش مییحقوق
که به سبب دوری مسیر و یا جهات دیگر به ) ع( آن دسته از شاگردان ائمه ،وهبه عال. مواجه نشوند

  .)1379گرجی،  (توانستند در مسائل اجتهاد نمایند  دسترسی نداشتند میایشان
ای با مشکل تفسیر کتاب و سنت و تفریع   شیعیان نیز در حد گستردهیبا آغاز عصر غیبت کبر

مند بودند که مفهوم سنت در   قیاس با اهل سنت از این مزیت بهرهالبته شیعیان در. از آن مواجه شدند
تر بود و عالوه بر میراث بیست و سه ساله عصر نبوی، میراث بیش از سه قرن  میان آنان گسترده

 شیعیان در کتابت سنت ،به عالوه. گرفت را نیز در بر می) ع(اطهار  حضور مستقیم و با واسطه ائمه
های معتبر تاریخی نگارش حدیث از همان  اساس گزارشبر. هل سنت داشتندتر از ا سرنوشتی روشن

و ) ص(قرن اول در میان شیعیان رایج شده بود و شیعیان توانسته بودند بخش مهمی از احادیث پیامبر 
نگارش حدیث در میان شیعیان به ویژه در قرن دوم هجری که قرن . را مکتوب نمایند) ع(اهل بیت 

بود شدت یافت و یاران ائمه توانستند در این ایام بخش عمده ) ع(و امام صادق ) ع(حضور امام باقر 
 بدین .)1377معارف، ( شود مکتوب نمایند مأه نامیده می  اصول اربعدر روزگار ماهایی را که  کتاب
تر از اهل سنت داشت و  توان ادعا کرد که کتابت حدیث در میان شیعیان سرنوشتی روشن  میترتیب
  . نمایندبا استحکام بیشتری بنا ) ع(های شناخت سنت را در روزگار حضور ائمه  ان توانسته بودند پایهشیعی

هایی است که  های حدیثی شیعه که در روزگار ما نیز موجود است حاصل تالش ترین کتاب مهم
 که در هعترین دانشمند شی سرشناس. در میان شیعیان انجام شد) عج( دوازدهم امامپس از آغاز غیبت 
   کلینى یعقوب دبنمحم نقش مهمی در گردآوری و تدوین حدیث ایفا کرد یروزگار غیبت صغر

وی این کتاب را در سه بخش شامل .  بود که کتاب معروف کافی از او به یادگار مانده است)ـه 329. م(
قادات  اصول اعتخصوص که بخش اول آن شامل روایاتی درنمودلیف أاصول، فروع و روضه کافی ت

کلینی در . بود) ع(و پدرش امام باقر ) ع(و امامان شیعه به ویژه امام صادق ) ص(اسالمی از زبان پیامبر 
دهد بخش مهمی از احادیث فقهی موجود در زمان   را تشکیل میآنبخش دوم کتاب که عمده محتوای 

 التیض، جنایز، صهای فقهی طهارت، ح وی این بخش را در قالب سرفصل. آوری نمود خویش را جمع
، حج، جهاد، معیشت، نکاح، عقیقه، طالق، عتق، صید، ذبائح، اطعمه، اشربه، )روزه(، زکات، صیام )نماز(

احکام (، وصایا، مواریث، حدود، دیات، شهادات، قضاء و أیمان )احکام حیوانات(زی و تجمل، دواجن 
هرت یافت شامل  به روضه شبخش سوم کتاب کافی نیز که. ، نذور و کفارات تدوین کرد)سوگند

  ).1407کلینی، (احادیث متفرقه بود 
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28 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

های برجسته شیعه پیگیری مسأله مهم   اهتمام شخصیتیدر نخستین سده پس از آغاز غیبت کبر
 به عصر محدثان  این دوره مهم از تاریخ فقه شیعهبه همین سبب نیز. کتابت حدیث در میان شیعیان بود

 غالباً شوند مى محسوب امامیه ثانمحد بزرگترین که دوره این رهبران. ستشهرت یافته ا) نگاران حدیث(
 را خود تالش نهایت شیعه حدیث تنظیم و تهذیب در و کردند مى رى زندگى و قممهم  شهر دو در

 .دهد مى تشکیل را شیعه فقه منابعاهم   استشده تألیف دوره این در که حدیثى کتب. داشتند مى مبذول
 به مکنى )ـه 381 (بابویه بن موسى بن حسین بن على بن دمحمنگار این دوران  دیثترین ح برجسته
. شود های تاریخ شیعه محسوب می ترین شخصیت  است که از برجستهصدوق شیخ به معروف و ابوجعفر

  نام دارد"من ال یحضره الفقیه"آید  ترین کتاب حدیثی وی که از کتب اربعه شیعه به شمار می مهم
 را برای کسانی نوشته است آید شیخ صدوق این کتاب  بر می نیزه از نام کتابچ چنان.)1413صدوق، (

. کوشند از احکام و دستورات عبادی و حقوقی اسالم آگاه شوند رغم دسترسی نداشتن به فقها میکه علی
ند دکوشی  روزگار تألیف کتب مستقل فقهی چندان مرسوم نبوده و فقهای شیعه میآنبه هر تقدیر در 

های   برداشتر نمایند و حداکثر در ذیل احادیثاحادیث مربوط به هر موضوع فقهی را مکتوب و ماندگا
  .اند کرده فقهی خود را نیز مکتوب می

 و) ـه 413. م (مفید شیخای همچون  قرن پنجم هجری و همزمان با ظهور فقیهان برجسته آغازبا 
تقدیر طبیعی بود که با به هر . شود یعیان آغاز می عصر اجتهاد در میان ش)ـه 436. م (مرتضى دسی

برای ) ع( شیعیان نیز با مسائل حقوقی جدیدی مواجه و ناچار شوند خود در غیاب ائمه گذشت زمان
د در میان شیعیان  با آغاز قرن پنجم هجری روزگار اجتها،بدین ترتیب. این سؤاالت پاسخی بیابند

سابقه نبود؛  رن پنجم هجری نیز انجام اجتهاد در میان شیعیان بی تا پیش از قذکر شده چنانچ. آغاز شد
 برخی از فقهای - که پیش از این بدان اشاره شد -) ع(عالوه بر رواج اجتهاد در میان شاگردان ائمه 

نیز که پیش از ) ـه 381. م (سکافىا جنید ابن و) ـه 329. م( انىعم عقیل ابى ابنبرجسته شیعه مانند 
آنچه دستاوردهای علمی عصر اجتهاد را بر . زیستند به اجتهاد شهرت یافته بودند قرن پنجم می

توجهی بود که در تدوین تعالیم حقوقی اسالم  داد تحول قابل های اجتهادی پیشینیان برتری می تالش
ای از متون روایی  منابع فقهی شیعه که تا این عصر عمدتاً شامل مجموعه. در میان شیعیان پدید آورد

هایی پدید آورد که بیانگر  و حدیثی بود در عصر اجتهاد دچار تحوالت اساسی شد و مجموعه
   .)1379گرجی،  (اب و سنت بودبرداشت نویسندگان آنها از کت

) 460. م(ترین شخصیت شیعی عصر اجتهاد محمد بن حسن بن علی معروف به شیخ طوسی  برجسته
 در ترین فقیه تاریخ شیعه به شمار آورد نقش مهمی  را برجستهویشیخ طوسی که شاید بتوان . است

وی عالوه بر نگارش دو کتاب مهم حدیثی . تدوین تعالیم حقوقی اسالم در نزد شیعیان داشت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            24 / 34

http://ejip.ir/article-1-392-fa.html


29 ...های انعقاد قرارداد ظهور نظام حقوقی اسالم و تأثیر آن بر هزینه

ای از بلوغ  شود توانست فقه شیعه را به درجه تهذیب و استبصار که از کتب اربعه شیعه محسوب می
 کوشید استقالل و "المبسوط"وی در کتاب . )1378ی، طوس (بودسابقه   بیویبرساند که تا قبل از 

شیخ طوسی در مقدمه این کتاب به . توانمندی فقه امامیه را در مقابل فقه اهل سنت اثبات کند
کند که معتقد بودند چون شیعیان از قیاس و رأی  انتقادات فقهای اهل سنت از فقه شیعه اشاره می

تواند به آنها پاسخ دهد اندک خواهد بود و  ه فقه شیعه می لذا تعداد مسائلی ک،کنند استفاده نمی
 به صراحت کتاباین شیخ طوسی در مقدمه .  فقهی وسیع و فراگیر ایجاد نمایندتوانند نمیشیعیان 

 برکت به یانشیع بدانند لیف کرده است که همگانأاین کتاب را بدان جهت تکه کند  اعالم می
 آن امثال و قیاس اعمال به نیازى و دنکن استنباط را  فقهیسائلم تمام دنتوان مى )ع( ائمه احادیث
 بدین سان شیخ طوسی توانست با تکیه بر اصول فقه شیعه که اختالفات .)1387طوسی،  (ندارند
های حقوقی اسالم   در میان اهل سنت داشت برداشت شیعی از دیدگاههای رایج توجهی با روش قابل

خ طوسی چنان رفیع بود که نزدیک یک قرن پس از وفات وی جایگاه فقهی شی. را تدوین کند
دادند آرای فقهی او را نقد  کمتر به خود اجازه می ونمودند  می پیروى وی فتوای از یشیع دانشمندان
را شیعیان نیز توانستند تا قرن پنجم هجری برداشت خود  ،بدین ترتیب .)1379گرجی، ( و رد نمایند
  . های فقهی تبویب و تدوین نمایند  در قالب کتابهای حقوقی اسالم از آموزه

  

  های حقوقی اسالم گستره آموزه. 6
المقدور  های فقهی بیفکنیم و حتی قصد داریم نگاهی کوتاه به محتوای کتابمقاله در این بخش از 

تواند  انجام این کار از آن رو مهم است که می. های حقوقی اسالم را مشخص نماییم گستره آموزه
های حقوقی اسالم باشد و نشان دهد تعالیم حقوقی اسالم بسیاری از  دی بر غنای آموزهشاه

تواند یک نظام حقوقی   بنابراین می،های رایج در یک نظام حقوقی را در برداشته است سرفصل
. کار گرفتتوان ب های گوناگونی را می برای انجام این هدف روش. مستقل و فراگیر به شمار آید

 یکی ذکر شده چنانچ.  نگاشته شده در اسالم استهای فقهی مراجعه به فهرست کتابروش نخست 
 "الموطأ"توان آن را نوعی کتاب فقهی نیز به شمار آورد کتاب  های حدیثی که می  کتابنخستیناز 
توان   میجهت را از آن این کتاب. لیف مالک بن انس از پیشوایان مذاهب اربعه اهل سنت استأت

، نظرات صحابه، )ص( دانست که مؤلف آن پس از ذکر احادیث نقل شده از پیامبر کتابی فقهی
توان   اثر او را می،بر این اساس. تابعان و گاه نظرات فقهی خویش را نیز در هر باب ذکر نموده است

  . های انجام شده در تاریخ فقه اسالمی به شمار آورد بندی حاوی اولین باب
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30 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

وقوت الصالت، طهارت، صالت، :  شرح سامان یافته است اینب بهکتااین  در شدهابواب ذکر 
سهو، جمعه، الصالت فی رمضان، صالت اللیل، صالت الجماعه، قصر الصالت، الصالت فی السفر، 
صالت العیدین، صالت الخوف، صالت الکسوف، استسقاء، قبله، قرآن، جنائز، زکات، صیام، اعتکاف، 

 ذبائح، صید، عقیقه، فرائض، ارث، نکاح، طالق، رضاع، بیوع، قراض، حج، جهاد، نذور و ایمان، ضحایا،
مساقات، کراء االرض، شفعه، اقضیه، وصیت، عتق و والء، مکاتب، مدبر، حدود، اشربه، عقول، قسامه، 

، عین، شعر، رؤیا، استیذان، کالم، جهنم، صدقه، علم، )ص(النبی  هجامع، قدر، حسن الخلق، لباس، صف
شود کتاب الموطأ شامل ابوابی مانند  ه مشاهده میچنانچ. )تا مالک، بی ()ص(النبی  و اسماءالمظلوم  هدعو

تری از  شکل منقح. های فقه جایگاهی ندارد بندی علم، حسن الخلق و کالم است که اکنون در باب
که خود شاگرد  – محمد بن ادریس شافعی "االم"توان در کتاب  های فقه اهل سنت را می بندی باب

الخوف،  صالت، صالت شود و با ابواب کتاب مذکور از باب طهارت آغاز می.  یافت-مالک بن انس بود 
الصدقات، صیام، اعتکاف، حج، ضحایا،  الکسوف، استسقاء، جنائز، زکات، قسم العیدین، صالت صالت

وات، هبه، لقطه، صید و ذبائح، بیوع، رهن، تفلیس، اقرار، شفعه، قراض، مساقات، مزارعه، اجاره، احیاء م
، )نوعی از نکاح(، سبق و نضال، نکاح، صداق، شغار هفرائض، وصایا، جزیه، جهاد اهل البغی و اهل الرد

  .)1400شافعی،  (یابد نفقات، لعان، جراح العمد، مرتد، اقضیه، دعوی و بینات، شهادات و حدود ادامه می
را در پیش  نان نیز الگوی مشابهیدهد که آ های فقهی شیعیان نشان می نگاهی کوتاه به کتاب

 شیخ مفید از "المقنعه" کتاب ، مثالبه عنوان. اند اساس آن تنظیم نمودهو آثار خویش را برگرفته 
، انساب و )حج(، زکات و خمس و جزیه، صیام، مناسک ةشود و سپس با صال طهارت آغاز می

 و مکاتبه، ایمان، نذور و عهود، زیارات، نکاح و طالق و لعان و ظهار و ملک یمین، عتق و تدبیر
کفارات، صید و ذبائح و اطعمه، تجارت، شفعه، رهن، ودیعه، عاریه، شرکت و مضاربه، مزارعه و 
مساقات، اجاره، لقطه، وقوف و صدقات، نحله و هبه، اقرار، وصیت، فرائض و مواریث، قضاء و 

منکر، ضمان و حواله و کفالت شهادات و قصاص و دیات، حدود و آداب، امر به معروف و نهی از 
های فقهی بررسی  به هر تقدیر نخستین روش برای آگاهی از محتوای کتاب. یابد و وکالت ادامه می

  . دهد هاست که تا حد زیادی دامنه تعالیم حقوقی اسالم را نشان می بندی این کتاب باب
 مراجعه به آثاری های فقهی مفیدتر باشد روش دوم که شاید برای آگاهی از محتوای کتاب

های مشهور که ریشه در  بندی یکی از این طبقه. اند بندی نموده است که ابواب گوناگون فقه را طبقه
 بخش و معامالت و عبادات بخش دو بهقه را فگردد  باز می) از فقهای برجسته شیعه(ر  سالآرای

 و جزائى احکام سته شاملد دو به نیز را احکام  قسمتو احکام و عقود قسمت به نیز رامعامالت 
 کتاب پیروی از روشی مشابه، با ىحل قمحق .)1410طباطبایی، ( نماید می بندى دسته احکام سایر
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.  استنمودهتقسیم  احکام و ایقاعات عقود، عبادات،  شاملبخش چهار هب را "االسالم شرایع" شهیر
 ،حج ،اعتکاف ،صوم، خمس ،زکات ،ةصال، طهارتبخش عبادات این کتاب به ترتیب ابواب 

 نیز از مبحث تجارت آغاز عقود خشب. گیرد  را در بر میمنکر از نهى و معروف به امر  وجهاد عمره،
 ،مساقات و مزارعه ،مضاربه، شرکت صلح، ضمان، ر،حج س،مفل ، رهنشود و سپس با مباحث  می

ایا و وص رمایه، و سبقات، هب ،تحبیس و سکنى، صدقات و فووق ،وکالت، اجاره ،عاریه ودیعه،
 ،ظهار ،تمبارا و خلع، طالقاالسالم نیز شامل ابواب   کتاب شرایعایقاعاتبخش . یابد  تداوم مینکاح
در بخش احکام این کتاب نیز .  و نذر استیمانا  جعاله،اقرار، استیالد، و همکاتب و تدبیر، عتق عان، لایالء،

 قضاء،، )یراثاحکام م( فرائض ،هلقط موات، احیاء فعه،، شغصبه، اشرب و هاطعمه، ذباح و صیداز 
ه از  چنانچ.)1408 حلی، محقق (سخن به میان آمده است دیات و قصاص، عزیراتت و حدود، شهادات

 بخش مهمی بجز سبق و رمایه و نکاحتوان مشاهده کرد  االسالم می بررسی بخش عقود کتاب شرایع
ائل مربوط به حقوق قراردادها  مس،ین ترتیببد. از عقود اسالمی به مبادالت اقتصادی مربوط است

مواردی مانند غصب، احیاء موات، شفعه، فرائض .  داردی اساسی در مجموعه فقه اسالمنقش
 . کند و لقطه نیز احکام مربوط به حقوق مالکیت را ذکر می) میراث(

 صدر تعلق باقرکند به محمد ای جدیدتر تقسیم می بندی دیگری که محتوای فقه را به شیوه طبقه
 محتوای فقه اسالمی را به چهار بخش شامل عبادات، اموال، آداب خصوصی و آداب عمومی وی. دارد

طهارت، صالت، صوم، اعتکاف،  به گفته وی در حالی که بخش عبادات ابوابی مانند.  استکردهتقسیم 
 و اموال خصوصی گیرد بخش اموال شامل دو زیربخش اموال عمومی کفارات را در بر می و عمره و حج
ف و مصالح  است که برای اهدازکات و خمس انفال، خراج، مانندمنظور از اموال عمومی اموالی . است

در دو  – که در تملک افراد است –در مقابل، ضوابط مربوط به اموال خصوصی . رود کار میعمومی ب
 حق آوردن دست به یا کتمل شرعى اسبابفقها در قسمت اول . گیرد قسمت مورد بررسی قرار می

بررسی  غرامات و ضمانات میراث، تبعیت، صید حیازت، موات، احیاء ی چونمباحث را در قالب خاص
 اختصاص دارد و اموال در فتصر احکامقسمت دوم از ضوابط مربوط به اموال خصوصی نیز به . کنند می

. شود  مطالعه میتمعامال و فاتتصر سایر و توصی وقف، شرکت، صلح، بیع، ذیل آن مواردی چون
. را نیز به دو گروه روابط خانوادگی و سایر روابط تقسیم کرده است باقر صدر آداب خصوصیمحمد

گوید  سخن می ایالء و لعان و ظهار مبارات، و خلع طالق، و نکاح  از مناسباتی همچونخانوادگى وابطر
 و عهد و نذر احکام معاشرت، دابآ مساکن، و مالبس اشربه، و اطعمه و سایر روابط به مسائلی مانند

منظور از آداب عمومی نیز ضوابط رفتار دولت . اشاره دارد منکر از نهى و معروف به امر ذباحه، یمین،
 سخن به الملل بین روابط و  و جهادجنگ ،شهادات و قضاءاسالمی است که در آن از موضوعاتی مانند 
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ی سنتی ها باقر صدر در مقایسه با طبقهبندی محمد هه روشن است طبق چنانچ.)1403صدر،  (آید میان می
به هر تقدیر از مجموع آنچه در این بخش . سازد تر مشخص می صورتی روشنجایگاه حقوق مالکیت را ب

های موجود در یک نظام  توان نتیجه گرفت که تعالیم حقوقی اسالم بسیاری از سرفصل بیان شد می
گیرد و   را در بر می–، مجازات، آیین دادرسی و امور مدنی  شامل حقوق مالکیت، قراردادها–حقوقی 

 . از یک نظام حقوقی به شمار آیدای تواند نمونه می
 

   گیری نتیجه. 7
 که شمال شبه جزیره عربی در روزگار پیش از ظهور اسالم فاقد یک نظام مشاهده شد این مقالهدر 
با . داد قرارداد را در میان عرب افزایش میهای انعقاد   مشخص و مدون بود و همین امر هزینهیحقوق

ها و تعالیم حقوقی اسالم پدید   عرضه آموزهبسترهای اجتماعی و سیاسی الزم برای) ص(هجرت پیامبر 
  . های حقوقی اسالم را به مسلمانان معرفی نماید آمد و ایشان توانست در عصر مدنی بتدریج آموزه

آمد  ترین منبع شناخت تعالیم حقوقی اسالم به شمار می قرآن کریم که مهم) ص(با وفات پیامبر 
کتابت حدیث  منع با این حال.  در اختیار مسلمانان قرار گرفتآوری شد و در قالب مصحف معیار جمع

های حقوقی اسالم  العزیز ادامه داشت مانع آن بود که بخش مهمی از آموزهعبد بنکه تا زمان خالفت عمر
البته مکتوب . صورت شفاهی باقی مانده بود باین تعالیمنیز بخش مهمی از به همین دلیل . مکتوب شود
 که مستقیماً یا با یک واسطه تعالیم حقوقی اسالم را از - و حضور صحابه و تابعان ایشان  کریمبودن قرآن

 مانع از آن بود که عدمها   و نیز نقش این گروه در اداره محاکم و دادگاه–شنیده بودند ) ص(پیامبر 
توان انکار کرد   مسلمانان پدید آورد؛ با این حال نمینظم حقوقی اجتماعکتابت حدیث مشکلی جدی در 
شد بسیاری از اختالفاتی که در ادوار بعد پدید آمد زمینه و مجال بروز  که اگر کتابت حدیث ممنوع نمی

توان  ر این دوران که می د–شد تعالیم حقوقی اسالم   مجموع این عوامل باعث می، به هر حال.یافت نمی
های انعقاد قرارداد   بتواند نقشی مهم در ایجاد نظم حقوقی و کاهش هزینه-آن را روزگار تطور فقه نامید 

سان علمای  حال ممنوعیت کتابت حدیث در آستانه قرن دوم هجری رفع شد و بدینبه هر. ایفا کند
 البته. در این قرن مکتوب و ماندگار نمایندبرجسته اهل سنت توانستند معاجم حدیثی و فقهی خویش را 

های انعقاد را افزایش  توانست نظم حقوقی را مختل کند و هزینه د آرای فقهی می از آن رو که تعدشاید
 به عنوان فقه معیار مورد پذیرش قرار ی از فقهای برجستهدهد در بسیاری از بالد اسالمی آرای فقهی یک

  . توانست کارکرد قانون در معنای جدید آن را داشته باشد ور میبدین سان آرای فقیه مزب. گرفت
 نگاه دلیلدادند اما به  چه شیعیان جمعیت کمتری از مسلمانان را تشکیل میمقابل، اگردر 

شیعیان . پیدا کرده بودند ی دسترسی بیشتری به منابع اصیل حقوق اسالم داشتند به سنتی کهمتفاوت
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دانستند و قول، فعل و تقریر  می) ص(ل گوناگون جانشینان برحق پیامبر امامان خویش را بنا به دالی
 شیعیان تا پایان ترتیب،بدین . انگاشتند از منابع فقه می) ص(آنان را نیز مانند قول، فعل و تقریر پیامبر 

 ،به عالوه. کردند  در قرن چهارم مشکل چندانی در شناخت اسالم احساس نمییعصر غیبت صغر
بخش مهمی از احادیث و تعالیم آنان را ) ع ( خویشنسته بودند در زمان حضور امامانشیعیان توا

ای اندک از عصر ائمه  به همین دلیل نیز نخستین معاجم بزرگ حدیثی شیعه با فاصله. مکتوب نمایند
یر به هر تقد. تدوین شد و توانست مبنای تفسیر و تبیین شیعیان از تعالیم حقوقی اسالم قرار گیرد) ع(

بدین . های فقهی خویش را مکتوب نمایند های چهارم و پنجم هجری کتاب شیعیان توانستند در سده
ترتیب تا پایان قرن پنجم هجری هر دو گروه بزرگ مسلمان برداشت خود را از تعالیم حقوقی اسالم 

ها  ین کتاب آنان نه تنها پاسخ اسالم به سؤاالت حقوقی گذشته را در ا،تدوین و مکتوب کرده بودند
توانستند به هنگام مواجهه  اساس آن میرهایی را تنظیم کرده بودند که ب آورده بودند بلکه روشگرد

  . با مسائل جدید نیز موضع اسالم را استنباط نمایند
های فقهی مسلمانان بخش عظیمی از موضوعات حقوقی به ویژه مسائل مرتبط با  محتوای کتاب

 بخش مهمی از مشاهده کردیمه چنانچ. گرفت ها را در بر میحقوق مالکیت و حقوق قرارداد
 کتب به بیان احکام و ضوابط مربوط به اموال خصوصی و نیز اموال عمومی اختصاص محتوای این

در این ابواب درباره اسباب ایجاد مالکیت و چگونگی تصرف در اموال سخن به میان . داشت
هایی اختصاص  ها و دستورالعمل ی به بیان چارچوب فقههای کتاب بخش مهمی از همچنین،. آمد می

 حقوق ترتیب،بدین . نمود داشت که ضوابط حاکم بر انتقال اموال و انعقاد قراردادها را مشخص می
ثیری أکه ت - مالکیت و حقوق قراردادها به عنوان دو عنصر مهم موجود در هر نظام حقوقی

های فقهی مسلمانان وجود داشت و   در کتاب-ارد انکارناپذیر بر عملکرد اقتصادی جوامع مختلف د
توانیم فرضیه   شد میذکراساس آنچه بر. مال حقوق قرار گیردتوانست مبنای تنظیم قراردادها و اع می

 مبنی بر اینکه اسالم نظام حقوقی مشخصی را طراحی نکرده بود رد مطرح شده در مقدمه مقاله
های  داد اسالم آموزه ریخی متعددی بیان شد که نشان می حاضر شواهد و مدارک تامقالهدر . نماییم

های پس از وفات  ای را به مسلمانان عرضه کرد و مسلمانان نیز کوشیدند در سال حقوقی گسترده
ها چنان گسترده بود که طیف وسیعی  این آموزه. ها را تدوین و مکتوب نمایند این آموزه) ص(پیامبر 

 و مالکیت، عقود و قراردادها، احوال شخصیه و آیین دادرسی را در از مسائل حقوقی مرتبط با اموال
 حاضر بیان شد چنان گسترده است  مقالهحال مجموع مدارک و شواهدی که دربه هر. گرفت بر می

 مورد بود این فرضیه را که اسالم نظام حقوقی مشخصی را طراحی نکرده ،توان با توجه به آن که نمی
  .پذیرش قرار داد
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 منابع
دفتر نشر آثار : ترجمه محمد علی لسانی فشارکی، تهران ،)های پیامبر و امام نامه( رسائل النبی و الوصی ،)1380 (وند، صادق آیینه

 . علمی دانشگاه تربیت مدرس

  .مطبوعاتى علمىمؤسسه : القاسم حالت و عباس خلیلى، تهران، ترجمه ابوکامل تاریخ بزرگ اسالم و ایران ،)1371 (اثیر، عز الدین على ابن
 .  التراث االسالمیهمکتب: ، تحقیق احمد محمد شاکر، قاهرهمسند احمد بن حنبل ،)1414 (حنبل، احمد بن محمد ابن

 . انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ هشتم:، ترجمه محمد پروین گنابادى، تهرانخلدون مقدمه ابن ،)1375 (خلدون، عبد الرحمن ابن

  . انتشارات فرهنگ و اندیشه:، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهرانالطبقات الکبری ،)1374 (سعد، محمد کاتب واقدى ابن
 . هدار الکتب العلمی:  احکام القران، علق علیه محمد عبدالقادر عطا، بیروت،)1408 (عربی، محمد بن عبداله ابن

  . والنشر والتوزیعه دار الفکر للطباع:سنن، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت) تا بی (ماجه، محمد بن یزید ابن
ام عربی ن (انتشارات کتابچى، چاپ پنجم: هرانهاشم رسولى، ت، ترجمه سیدپیامبر اسالم) ص(زندگانى محمد  ،)1375 (هشام ابن

  .) استه النبویهکتاب السیر
 . و النشر و التوزیعهلفکر للطباعادار :  سنن، تحقیق سعید محمد اللحام، بیروت،)1410 (داود، سلیمان بن اشعث سجستانی ابی

  .ه العلمیهالمطبع: ، قممکاتیب الرسول ،)1339 (علیاحمدی، علی بن حسین 
 . احسان: ، تهرانتاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث ،)1383 (احمدیان، عبداله

کتابفروشى : زاده، تهران ریف، به تحقیق و تصحیح محمد باقر ش آیات األحکام  ،]تا بی[استرآبادى، محمد بن على بن ابراهیم 
  .  معراجی

  . ه الثانیهدارالفکر، الطبع: ، دمشق و االسالمهاسواق العرب فی الجاهلی ،)1960 (دافغانی، سعی
     . ه المصریه النهضهمکتب: ، قاهرهه االمویهاالسالم الی آخر الدول فی صدره العقلیهیبحث عن الحیا: فجر االسالم ،)1964 (امین المصری، احمد

 . والنشر والتوزیعهدار الفکر للطباع: ، بیروتالجامع الصحیح ،)1401(بخاری، محمد بن اسماعیل 

  .ه العربیهدار النهض: ، بیروت و العقوده الملکیهتاریخ الفقه االسالمی و نظری ،]تا بی [ان، بدران ابوالعینینبدر
 . مطبوعاتی عطاییسسهؤم: جا ، بی احکام القرانهرسال ،]تا بی[برقعی، ابوالفضل 

  . دار احیاء التراث العربی: ، تحقیق احمد محمد شاکر، بیروتالجامع الصحیح و هو سنن الترمذی ،]تا بی[ترمذی، محمد بن عیسی 
  .العلمیه الکتب دار: بیروت ،سالمیالا الفقه تاریخ فی السامی الفکر ،)1416 (محمد ثعالبی،

 . دارالکتاب العربی:  بیروت،احکام القرآن ،)1417(جصاص، احمد بن علی

  . کیهان: ، تهرانمنابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمی ،)1370 (جناتی، محمد ابراهیم
 . کیهان: تهران ،آن بیان کیفیت و فقه ادوار ،)1374 (ابراهیم محمد جناتی،

  .آگه: ، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهرانتاریخ عرب ،)1366 (حتی، فیلیپ
  .، ترجمه محمد راسخ، نشر نیای بر اصول فقه سنی مقدمه: های حقوقی اسالمی تاریخ تئوری ،)1386 (حالق، وائل

 . دار الکتاب االسالمی: ، قمتاریخ حدیث نبوی در حلقه حاکمیت متن و متن حاکمیت ،)1387 (حلو، محمدعلی

  .سروش: تهران) ویرایش دوم(، ترجمه محمد حسینی اسالمو اسناد صدر ) ص(های سیاسی حضرت محمد  ها و پیمانمه نا،)1376 (اله، محمدحمید
  . جاویدان: ، تهراناحکام قرآن ،)1361(خزائلی، محمد 

  .هدار الکتب االسالمی: ، بیروتتاریخ التشریع االسالمی ،)1408 (خضری بک، محمد
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35 ...های انعقاد قرارداد ظهور نظام حقوقی اسالم و تأثیر آن بر هزینه

سازمان : والقاسم پاینده، تهران، جلد چهارم، بخش اول، کتاب دوم، ترجمه اب)عصر ایمان(تاریخ تمدن  ،)1366 (دورانت، ویل
 .انتشارات و آموزش انقالب اسالمی

 .چهارم چاپ نشر نى، :، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، تهراناخبار الطوال ،)1371 (ابوحنیفه احمد بن داود ،دینورى

 .ه مرعشی نجفیال تانتشارات کتابخانه آی: ی، قم، تحقیق احمد حسینی اشکور فقه القرآن ، )1405 (راوندى، قطب الدین

  .سمت: ، تهران)عصر نبوت(تاریخ صدر اسالم  ،)1378 (نژاد، غالمحسین زرگری
 . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: نیا، تهران ، ترجمه باقر صدریتاریخ عرب قبل از اسالم ،)1380 (سالم، عبدالعزیز

 .دار االضواء: ، بیروت طبقات الفقهاءهموسوع ،)1383 (سبحانى، جعفر

  .األضواء دار: بیروت ،ادواره و سالمیالا الفقه تاریخ ،)1419 (جعفرسبحانی، 
 . هدار الکتب العلمی: ، جمعه احمد بن حسن البیهقی النیسابوری، بیروتاحکام القران ،)1400 (شافعی، محمد بن ادریس

  .زیع والنشر والتوهدار الفکر للطباع: ، بیروتمکتاب اال ،)1400 (شافعی، محمد بن ادریس
 . انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانادوار فقه ،)1357 (شهابی، محمود

 .مرکز نشر دانشگاهی: ، تهرانتاریخ تحلیلی اسالم تا پایان امویان ،)1362 (شهیدی، سید جعفر

  . انتشارات اسوه:  ترجمه دکتر عادل نادر علی، تهران،علوم حدیث و اصطالحات آن ،)1376 (صالح، صبحی
 .  دار التعارف للمطبوعات: ، بیروت وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السالمهالفتاوى الواضح ،)1403 (د باقرصدر، محم

   .دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: ، قم من ال یحضره الفقیه ،)1413 ( صدوق، محمد بن على بن بابویه
  .اول: چاپ میهسالالا البحوث مجمع: مشهد ،  محمد آصف فکرتترجمه ، شیعه فقه بر اى قدمهم  ،)1410 (مدرسى حسین سید ،ییطباطبا

  .ی بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبای:، تهرانشیعه در اسالم ،)1360 (طباطبایی، سید محمد حسین
 . م اساطیر، چاپ پنج:، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهرانتاریخ طبرى ،)1375 (طبرى، محمد بن جریر

  .، چاپ چهارمهسالمیدار الکتب اال:  تهران ،حکامتهذیب اال ،) 1378 (ر محمد بن حسنطوسى، ابوجعف

 المرتضویه هالمکتب: شفى، تهران، به تحقیق سید محمد تقى کهمامیالمبسوط فی فقه اال ،)1387 (طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن
  . هحیاء اآلثار الجعفریال

  .هسالمیدار الکتب اال: ، تهرانخباراالستبصار فیما اختلف من اال ، )1390 (نطوسى، ابوجعفر محمد بن حس
  . دانشکده اصول الدین: ، قم)ص(تاریخ حدیث پیامبر  ،)1379 (عسکری، مرتضی

  .دارالعلم للمالیین: ، بیروتالمفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم ،)1970 (علی، جواد
 .سمت: ، تهرانقهقواعد ف ،)1386 (عمید زنجانی، عباسعلی

زاده و اشرف علی تصحیحه محمد  ، علق علیه محمد باقر شریفکنز العرفان فی فقه القران ،)1343 (فاضل مقداد، مقداد بن عبداله
  . مرتضوی: باقر البهبودی، تهران

  . ریزی و تدوین متون درسی دفتر برنامه: ، قمآیات االحکام تطبیقی ،)1383 (میبدی، محمد فاکر
  . سمت: ، تهران)حقوق مدنی و جزایی(آیات االحکام  ،)1384 ( خویی، خلیلای قبله

 ترجمه محمد مهدی فوالدوند، با تحقیق، بررسی و ویرایش محمدرضا انصاری محالتی و سیدمهدی ،)1373 (قرآن کریم
  .دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی: برهانی، قم

  . نشر سایه: ، قم جامع آیات االحکامتفسیر ،)1374 (الهیجی، زین العابدین قربانی
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36 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

 -دار احیاء التراث العربی : ، تصحیح احمد عبدالعلیم البردونی، بیروتالجامع الحکام القران ،)1405 (قرطبی، محمد بن احمد
  .  التاریخ العربیهسسؤم

  .دار الزهراء: ، بیروتادوار علم الفقه و اطواره ،)1399 (کاشف الغطاء، علی
، ترجمه و تعلیق محمد احمد سراج، مراجعه حسن محمود عبداللطیف فی تاریخ التشریع االسالمی ،)1412 (.ج. کولسون، ن

 .  للدراسات و النشر و التوزیعه الجامعیهسسؤالم: الشافعی، بیروت

  . چاپ چهارم دار الکتب االسالمیه، : ، تهرانالکافی، )1407(کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب 
  . هدارالکتب العلمی: ، بیروتاحکام القران ،)1405 (الدین بن محمد طبریاهراسی، عماد کی

  .سمت:  تهران،، ویرایش دومتاریخ فقه و فقها ،)1379 (گرجی، ابوالقاسم
  . نشرمیزان:  تهران،)حقوقی و جزایی(آیات االحکام  ،)1380 (گرجی، ابولقاسم

  . المیمرکز جهانی علوم اس: ، قمتاریخ حدیث ،)1384 (مؤدب، رضا
  .دار احیاء التراث العربی: جا اد عبدالباقی، بیؤ، تحقیق محمد فالموطأ ،]تا بی[مالک، بن انس 
  . للدراسات و النشر و التوزیعه الجامعیهسسؤالم:  بیروت،تاریخ القانون و الفقه االسالمی ،)1416 (محمدجعفر، علی

   ، تحقیق عبد الحسین محمد على بقال،فی مسائل الحالل و الحرامسالم شرائع اال، )1408 (الدین جعفر بن حسن ى، نجممحقق حل
 . مؤسسه اسماعیلیان: قم

 . سمت: ، تهرانآیات االحکام ،)1378 (چی، کاظم مدیر شانه

 انتشارات علمى و :، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهرانمروج الذهب و معادن الجوهر ،)1374 (ابوالحسن على بن الحسینمسعودی، 
  .، چاپ پنجمفرهنگى

 . دار الفکر: ، بیروتالجامع الصحیح ،]تا بی[مسلم، بن حجاج النیسابوری 

  . کویر: ، تهرانتاریخ عمومی حدیث ،)1377 (معارف، مجید
 . مؤتمر المقدس االردبیلی: ، قم البیان فی احکام القرآنهزبد ،)1375 (اردبیلی، احمد بن محمود مقدس

 . ه العلمیهالمطبع: ، قمبدائع الکالم فی تفسیر آیات االحکام ،)1306 (میانجی، محمد باقر ملکی

  . نشر محمد: جا ، بیاالحکام آیات ،)1366 (میرخانی، احمد
  .سمت:  تهران،، ترجمه حسن فروغیاسالم و تمدن اسالمی ،)1381(میکل، آندره با همکاری هانری لوران 

 . دار احیاء التراث العربی:  السندی، بیروتهالدین السیوطی و حاشی، بشرح جالل النسایی سنن ،]تا بی[نسایی، احمد بن علی 

 . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: ، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهرانتاریخ یعقوبی ،)1374 (یعقوبی، احمد بن اسحاق

Alchian, A. A. & S. Woodward (1988), "Review of Williamson’s The Economic 
Institutions of Capitalism", Journal of Economic Literature, Vol. 26, PP. 65-79. 
Barzel, Y. (1985), "Transaction Costs: Are They Just Costs?", Journal of Institutional and 
Theoretical Economics, Vol. 141, PP. 4-16. 
Cheung, Steven S.N.S. (1969), A Theory of Share Tenancy, Chicago, University of 
Chicago Press. 
Cooter, R. & T. Ulen (2000), Law and Economics, (td Ed), New York: Harper Collins. 
Craswell, R. (2000), Cotract Law: General Theories, in Bouckaert, B. and De Geest, G. 
(Eds), Encyclopedia of Law and Economics, Volume III. The Regulation of Contracts, 
Cheltenham: Edward Elgar, PP. 1-24. 
Goldberg, V. P. (1989), "Production Functions, Transactions, Costs and the New 
Institutonalism", In Readings in the Economics of Contract Law, Goldberg, V. P. Ed., 
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Cambridge, Cambridge University Press, 21-23, Reprinted in Feiwel, George (ed.), Issues 
in Contemporary Microeconomics, Macmillan Press, PP. 395-402. 
Klaes, M. (2008), History of Transaction Costs, in the New Palgrave Dictionary of 
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 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            33 / 34

http://ejip.ir/article-1-392-fa.html


38 5 و 4های  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            34 / 34

http://ejip.ir/article-1-392-fa.html
http://www.tcpdf.org

