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چکيده
هزينه مبادله يکي از چالشبرانگيزترين موضوعات در آثار نهادگرايان بهويژه نهادگرايان جديد است.
توجه نهادگرايان جديد به هزينه مبادله ناشي از اهميت اين موضوع در اقتصاد است؛ بهگونهاي که مبادله و هزينه آن
بخش عمدهاي از اقتصاد هر جامعه را به خود اختصاص ميدهد .باال بودن هزينه مبادالت ،مانع انجام بسياري از مبادالت
ميشود يا حداقل سرعت مبادالت را کاهش ميدهد و در نتيجه مانع رفاه و توسعه اقتصادي جامعه ميشود .در اين
نوشتار تالش شده با روش توصيفي و تحليل اقتصادي و فقهي به دو پرسش پاسخ داده شود :يکي اين که آيا فقه اماميه
به هزينه مبادالت توجه کرده است؟ پرسش ديگر اين است که با توجه به نقش فقها در دوره صفويه آيا در اين دوره،
عناصر مورد تأکيد نهادگرايي و فقه رعايت و در کانون توجه قرارگرفته است؟ در اين راستا ضمن تبيين عناصر و
مؤلفههاي هزينه مبادله از نگاه نهادگرايان جديد اين مؤلفهها را در فقه اماميه بررسي نموده و به اين پاسخ دستيافتهايم
که از نگاه مبنايي اين دو رويکرد تفاوت جدي با يکديگر دارند ،اما احکام مبادالت و خيارات در فقه ميتواند به لحاظ
کارکردي در راستاي تحليل موردنظر نهادگرايان قرار گيرد .دربارة پرسش دوم نيز با مرور و بررسي اجمالي حقوق مالکيت
دردوره صفويه به اين نتيجه رسيديم که تضمين حقوق مالکيت جز در مقاطع محدودي رعايت نشده است.
واژگان کليدي :هزينه مبادله؛ فقه و هزينه مبادله؛ احکام معامالت؛ احکام خيارات؛ حق فسخ؛ دوره صفويه.
طبقهبندي موضوعيD23 :؛ B15؛ A13؛ Q2؛Q3

* دانشآموخته مقطع دکتري رشته فقه و مباني حقوق اسالمي ،دانشگاه مفيد ،قم ،ايرانEmail: mohammadi.yousof@gmail.com.

** دانشيار ،دانشکده اقتصاد دانشگاه مفيد ،قم ،ايران( .نويسنده مسؤل)

*** استاديار ،دانشکده اقتصاد دانشگاه مفيد ،قم ،ايران.

Email: yousefi@mofidu.ac.ir
Email: rezai@mofidu.ac.ir

 110دوفصلنامة مطالعات و سياستهای اقتصادی  /شماره  / 2پياپي  / 16صص 136-109

مقدمه

هزينه مبادله از مهمترين موضوعاتي است که مورد تأکيد نهادگرايان جديد قرارگرفته است.
هزينه مبادله را معموالً متأثر از مقاله کوز ( 1)1937ميدانند که توسط
استفاده شده است.

ويليامسون)2(2005

3

در دستگاه فکري نئوکالسيکها هزينه مبادله صفر است .يکي از تفاوتهاي فکري
نئوکالسيکها و نهادگرايان جديد ،هزينه مبادله است .به نظر نهادگرايان جديد ،هزينههاي
مبادالت چارچوبي براي فعاليت اقتصادي است .هزينه مبادالت در تسهيل وعدم تسهيل
دادوستدهاي تجاري و درنتيجه رفاه عمومي و توسعه تأثيرگذار است؛ بنابراين ناديده انگاشتن
آن در تحليلهاي اقتصادي به معناي غفلت از يکي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر رشد و
توسعه اقتصادي است.
در جامعه ايران نيز فقه چونان يک باور و سنت ديني در رفتارهاي کارگزاران اقتصادي
تأثيرگذار بوده است؛ ازاينرو با توجه به مؤلفههاي مرتبط با هزينه مبادله مانند هزينه کسب
اطالعات درباره طرفين مبادله؛ هزينه کسب اطالعات درباره کاال و خدمات مورد مبادله؛ هزينه
عقد قرارداد؛ هزينه نظارت بر اجرا و تضمين اجراي قرارداد -که در رشد و توسعه اقتصادي
مؤثر هستند -در اين نوشتار با شيوه توصيفي و تحليل اقتصادي و فقهي ،به دو پرسش
پاسخخواهيم داد :اول ،اينکه آيا ميان عناصر هزينه مبادله از نگاه نهادگرايي جديد و فقه اماميه
رابطهاي وجود دارد؟ يا به عبارتي ديگر آيا فقه ناظر به هزينه مبادله مورد تأکيد نهادگرايان
هست؟ دوم ،اين که آيا عناصر و مؤلفههاي تأثيرگذار بر هزينه مبادله مورد تأکيد نهادگرايان و
فقهاي اماميه در دوره صفويه رعايت شده و در کانون توجه قرارگرفته است؟ براي پاسخ به
دو پرسش فوق ،مؤلفههاي هزينه مبادله از نگاه نهادگرايان جديد و فقه اماميه مقايسه و
مشابهتها و تفاوتهاي اين دو رويکرد بيان خواهد شد .براي پاسخ به پرسش دوم نيز حقوق
مالکيت بهطور اجمالي در دوره صفويه بررسي ميشود .نکته شايان ذکر اين است که در اين
1. Ronald Coeas
2. Williamson

 .3حسين راغفر« ،فردگرايي و کلگرايي در اقتصادهاي نهادگرايي قديم وجديد» ،فصلنامه جامعه و اقتصاد ،6شماره
نوزدهم و بيستم ( بهار و تابستان.153 :)1388
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نوشتار در بخش فقهي تأکيد بر کتاب مشهور و معروف فقهي شرايع االسالم بوده است .البته
ديگر کتب فقهي نيز استفاده شدهاند که به آنها اشاره شده است .اين مقاله در سه بخش
تدوين يافته است :بخش اقتصادي که در آن به تبيين و پيشينه و شکلگيري هزينه مبادله در
نگاه نهادگرايي جديد پرداخته شده و در بخش فقهي احکام مبادالت و خيارات مورد بررسي
قرار گرفته و مشابهت و تفاوت دو نگاه نهادگرايي و فقه نسبت به هزينه مبادله نيز بيان شده
است .در بخش سوم مروري بر حقوق مالکيت دوره صفويه شده و عناصر شفافيت ،تضمين و
امنيت حقوق مالکيت مورد توجه نهادگرايان و فقهاي اماميه در اين دوره تطبيق داده شده و
در پايان نتيجهگيري آمده است.
 .1تعريف مبادله و هزينه مبادله

در سيستم بازار يک نوع فروشنده و خريدار وجود دارد که کاال يا خدمتي استاندارد را توليد
ميکند؛ قيمت کاال و خدمات مورد مبادله نيز با عرضه و تقاضا تعيين ميشود .قيمت کاال در
بازار عالمتدهندهاي کارا براي انجام مبادله در بازار است؛ بنابراين الزمه اين که يک مبادله
در بازار تحقق يابد اين است که فرايندي طي شود؛ يعني «شخصي يافت شود که حاضر به
انجام چنين مبادلهاي باشد؛ افرادي که شخص مايل است با آنها معامله کنند مطلع شوند؛
شرايط معامله با آنها مشخص شود؛ با يکديگر مذاکره کنند؛ قرارداد ببندند؛ بررسيهاي الزم
بهمنظور حصول اطمينان از رعايت شروط قرارداد انجام شود و غيره .اين کارها معموالً پرهزينه
است و اين هزينهها آنقدر زياد است که مانع انجام بسياري از مبادالت ميشود .مبادالتي که
اگر سيستم قيمتگذاري بدون هزينه عمل ميکرد تحقق مييافت» 4درنتيجه ،براي تحقق
مبادله در بازار يا بنگاه طرفين مبادله افزون بر قيمت کاال ،بهناچار متحمل هزينههاي ديگري
نيز خواهند شد؛ اين هزينهها شامل هزينههاي به دست آوردن اطالعات در مورد فروشنده،
خريدار و شيوه رفتار آنان نيز ميشود .همچنين کيفيت و مقدار کاال يا خدمتي که دادوستد
ميشود و هزينههاي عقد قرارداد ،نظارت بر عملکرد طرف مقابل و از همه مهمتر تعريف و
تضمين حقوق مالکيت (اجراي حقوق مالکيت) نيز جزو همين هزينهها بهحساب ميآيد.
 .4محمود متوسلي و ديگران ،تجديد حيات اقتصاد نهادي (نگاهي به انديشههاي اقتصاددانان نهادي جديد) (تهران:
دانشگاه امام صادق.122 ،)1390 ،
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اينگونه هزينهها را که در فرايند تحقق مبادله بر طرفين مبادله تحميل ميشود «هزينه مبادله»
مينامند .نورث( 5)1960معتقد است که «هزينههاي مبادالتي عبارت است از هزينههاي تعيين
و تصريح و تضمين اجراي قراردادها که زيربناي دادوستدها هستند و ازاينرو تمام هزينههاي
سازمان سياسي و اقتصادي را دربرميگيرند و به نظامهاي اقتصادي امکان ميدهند که از
تجارت ،منفعت کسب

کنند»6.

 .2پيشينه و شکلگيری هزينه مبادله

نورث ،افزايش هزينههاي مبادالتي در قرن نوزدهم را با علم و تکنولوژي ناشي از انقالب
صنعتي مرتبط دانست .در اواخر قرن نوزدهم فرايند پيچيده توليد ،به تخصصي شدن حرفهاي
و فضايي و تقسيم کار در مقياس بيسابقه نياز داشت .با تخصصي شدن کار ،تعداد دادوستدها
در فرآيند توليد افزايش مييافت .وجه مشخصه توليد خانگي ،ادغام عمودي کامل بود؛ در اين
دوره هزينههاي اندازهگيري وجود ندارد ،زيرا هر فرد توليد خود را بر اساس نيازهاي خودش
سازمان ميدهد .انقالب صنعتي به افزايش تصاعدي دادوستدها با دستاوردهاي عظيم در
بهرهوري منجر شد ،اما بهاي چنين پيشرفتي ،افزايش هزينههاي مبادالتي

بود7.

براي اولين بار کوز فرض مهم صفر بودن هزينه مبادله را زير سؤال برد .بر اساس فروض
نئوکالسيکها به دليل بازار رقابت کامل ،اطالعات کامل ،انسان عقاليي و فرآيند تعادل
خودکار ،هزينه مبادلهاي وجود نداشت .بر همين اساس منابع نيز بهصورت بهينه تخصيص
مييابد .کوز بيان کرد که در دنياي واقعي هزينه مبادله صفر نخواهد بود .وي علت وجود بنگاه
را همين عدم صفر بودن هزينه مبادله در دنياي واقعي دانست .کوز بهروشني بيان ميکند که
اگر مکانيسم قيمت توانايي تخصيص بهينه را داشت نيازي به شکلگيري بنگاه نبود؛ بنابراين
قضيه کوز زمينه ورود هزينه مبادله در ديدگاه نهادگرايان جديد شد .از ديدگاه نهادگرايان جديد،
تحوالت هزينه مبادله به نقش نهادها بستگي دارد .آنان حقوق مالکيت را به عنوان يک نهاد
نقشآفرين در کاهش هزينه مبادله مطرح کردند .نورث معتقد است هزينه مبادله داراي چهار
عنصر مهم تأثيرپذير است:
5. Douglass North

 .6محسن رناني ،بازار يا نابازار ( تهران :برنامهوبودجه .147 )1376 ،؛ محمود متوسلي و ديگران ،تجديد حيات.312 ،
 .7محمود متوسلي و ديگران ،تجديد حيات.322 ،
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 .1سنجش (اندازهگيري) ويژگيهاي کاال و خدمات :در هر مبادله ويژگيهاي ارزشمند کاال
يا خدمتي که مبادله ميشود بايد اندازهگيري شود و عملکرد کارگزاران نيز نيازمند سنجش
است .اينکه دقيقاً چه چيزي دادوستد ميشود ،يا کارگزاران چگونه و در چه دامنهاي عمل
خواهند کرد ،اينکه حدود حقوق مالکيت تا کجاست ،اين که اعمال حقوق تا کجا امکانپذير
است و ...ازجمله مواردي هستند که تعيين آنها مستلزم صرف هزينه (اندازهگيري) است.
بااينحال به دليل محدوديت دسترسي به اطالعات ،در دنياي واقعي اندازهگيري کامل
امکانپذير نيست.
 .2شيوه انجام مبادله :اگر مبادله بهصورت سنتي ،دوستانه و همکارانه انجام پذيرد ،امکان
رفتارهاي فرصتطلبانه کاهش مييابد و نياز به سنجشها و اندازهگيري دقيق و واضح نمودن
کامل مواد قرارداد را کاهش ميدهد.
 .3اعمال و اجراي حقوق مالکيت :پس از مشخص شدن هزينه سنجش و دقت در مواد
قرارداد و پيشبيني ضمانت کافي و تعريف شفاف حقوق طرفين مبادله ،اينکه چگونه ضمانتها
و حقوق تعريفشده اعمال شوند بر هزينه مبادله تأثيرگذار خواهند بود .هرچه ساختار و نظام
حقوقي جامعه ضعيفتر و غيرشفافتر باشد ،اعمال حقوق افراد نياز به هزينه بيشتري است و
هزينه مبادله را افزايش خواهد داد.
 .4اعتقادات و باورها :نورث معتقد است که ايدئولوژي ،باورها و اعتقادات نيز ميتوانند هزينه-
هاي اندازه گيري و تعريف و تضمين و اعمال حقوق مالکيت را کاهش دهند ،چون اعتقادات
سبب ميشود که افراد در بسياري از موارد از منافع شخصي خود گذشت نموده و از رفتارهاي
فرصتطلبانه (سواري مجاني ،فريب ،عدم پايبندي به تعهدات) پرهيز

کنند8.

در زمينه هزينه مبادله و عناصر تأثيرگذار بر هزينه مبادالت درداخل کشور آثار و مقاالت
علمي محدودي به رشته تحرير درآمده است؛ تفاوت اين نوشتار با ديگر آثار اين است که اين
اثر مقايسهاي بين سه رشته اقتصاد نهادگرايي جديد ،فقه اماميه و دوره تاريخي صفويه است
که در آثار قبل به اين موضوع پرداخته نشده است.
 .8داگالث سيسيل نورث« ،دولت و هزينه مبادله در تاريخ» ،ترجمه علي طوسي اردکاني ،مجله برنامه و توسعه ،2
شماره ( 8تابستان  122 – 47 :)1373؛ محمود متوسلي و ديگران ،تجديد حيات.317-316 ،

 114دوفصلنامة مطالعات و سياستهای اقتصادی  /شماره  / 2پياپي  / 16صص 136-109

 .3اهميت و ضرورت بحث در فقه اماميه

پرسشي مهم که براي هر نظام حقوقي مطرح ميشود اين است که آن نظام حقوقي با چه
ابزارها و شيوههايي نظام مبادالتي جامعه را ساماندهي کند تا با کمترين هزينه مبادالت در
مسير گسترش و درنتيجه توسعه اقتصادي قرار گيرد .فقه در قامت يک نظام حقوقي مبتني بر
باور و اعتقاد ،همانطور که نورث در بند چهار فوق و کتاب «نهادها ،تغييرات نهادي و عملکرد
اقتصادي» ( )1377تأکيد بر عنصر ضمانت اجرا يا اجراي مؤثر دارد و ويليامسون در مقالهاي
در توضيح سطحبندي عناصر نهادي ،اعتقادات و امور فرهنگي را در سطح يک -نهادهاي
غيررسمي  -قرارمي دهد و قوانين رسمي را در سطح دو-محيط نهادي – و عناصر اجرا و
ضمانت اجرا را در سطح سه ،يعني امور حاکميتي قرار ميدهد 9.بايد توجه داشت که عنصر
ضمانت اجرا امري است که به حاکميت برميگردد و اين انتظار -امر حاکميتي -را نبايد از فقه
داشت .آنچه از فقه بايد انتظار داشت اين است که آيا فقه با ديدن جوانب مسئله ميتواند با
فرض ضمانت اجرا ،هزينه مبادله را کاهش دهد .ادعاي اين نوشتار اين است که فقه بستر
مناسبي براي کاهش هزينه مبادله فراهم کرده است که در صورت ضمانت اجرايي باعث
کاهش هزينه مبادله در عينيت خواهد شد.
فقه در قامت يک نهاد غيررسمي در جامعه ما از نفوذ بااليي در روابط اجتماعي برخوردار
است .حوزه نفوذ فقه را ميتوان در دو بخش بيان کرد:
اول :نفوذ در فرهنگ عمومي جامعه که بر فرض پيروي افراد جامعه در احکام شرعي بهويژه
احکام مبادالت از مراجع تقليد ميتواند در شفافسازي مبادالت و تضمين حقوق مالکيت افراد
و کاهش هزينه مبادالت نقش مؤثري ايفا کند؛ بدينصورت که در صورت پايبندي افراد به
احکام شرعي از ظهور و بروز بسياري از اختالفاتي که در مبادالت پيش ميآيد و باعث افزايش
هزينه مبادالت ميشود ،جلوگيري ميکند.
دوم :نفوذ در قانونگذاري و نظارت و اجراست که بر عهده حاکميت است .چون قانونگذاري
در جامعه ما مبتني بر فقه اسالمي بوده است ،قانونگذاران در صورت آشنايي و توجه به فقه و
 .9حسن آقانظري« ،تبيين چيستي نهاد و استلزامات آن در علوم اجتماعي» ،فصلنامه روششناسي علوم انساني،
شماره .147 :)1395( 86
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مسائل و مشکالتي که در مبادالت در سطح کالن جامعه بروز ميکند ،ميتوانند قوانيني را
تصويب کنند و اين مشکالت را مرتفع نمايند و کارايي اقتصادي را در مبادالت افزايش دهند.
بخش نظارت و اجراي قراردادها نيز به حاکميت برميگردد .در صورت مشاهده عدم تسهيل
مبادالت در جامعه ميتوان به اين نتيجه دست يافت که حاکميت در ايفاي وظيفه خود کوتاهي
کرده است.
در فقه شناخت و آگاهي از ابعاد مختلف کاالي مورد مبادله يکي از شرايط مهم واصلي مبادله
است .فقها معموالً سه چيز را متعلق اين حکم ميدانند و آن جنس ،مقدار وصفت

کاالست10.

بنابراين عوضين در اين سه چيز بايد براي فروشنده و خريدار معلوم باشد تا مبادله به نحو
شرعي انجام پذيرفته باشد .در متون فقهي درباره شرايط عوضين اختالفنظر وجود دارد .برخي
فقها شرايط عوضين را پنج شرط ذکر کردهاند و برخي بيشتر ذکر کردهاند .صاحب شرايع،
شرايط را يا متعلق به متعاقدين ذکر ميکند يا به عوضين و شرايط متعاقدين را چهار شرط
بيان ميکند و شرايط عوضين را پنج چيز برميشمارد 11.شهيد ثاني در شرح لمعه تعداد بيشتري
شرط ذکر ميکند 12 .البته برخي از اين شرايط را ميتوان به برخي ديگر از شرايط برگرداند.
بحث شفافيت از بنيانيترين عناصر نقشآفرين در کاهش هزينه مبادله و تسهيل مبادالت و
سرعت بخشيدن به مبادالت است که در سطح کالن اقتصادي و توسعه مبادالت و تجارت
نقش مهمي دارد و در مباحث فقهي شرايط عوضين يا کاالهاي مورد مبادله نيز بر آن تأکيد
شده و حتي در صورت عدم شفافيت مبادله را باطل ميکند.
يکي از شرايط مهم شفافيت ،معلوم بودن عوضين است .با توجه به مؤلفههاي تأثيرگذار بر
هزينه مبادالت ،عناصر يادشده را در سه محور قرار داده ،شرايط ،نظارت و ضمانت اجرا در فقه
اماميه را بررسي ميکنيم.
 .10زينالدين الجبعي العاملي ،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ،الطبعه الثانيه (بيروت :داراحياء التراث العربي،
.264 ،)1403
 .11المحقق الحلي ،شرايع االسالم في مسائل الحالل والحرام ،الطبعه الثانيه ،تحقيق :عبدالحسين محمدعلي
(بيروت :داراالضواء.14 ،)1389 ،
 .12الجبعي العاملي ،الروضه البهيه.284-246 ،

 116دوفصلنامة مطالعات و سياستهای اقتصادی  /شماره  / 2پياپي  / 16صص 136-109

 .1-3قرارداد و شرايط آن

در هر قراردادي ،دو طرف قرارداد بهعالوه مورد مبادله وجود دارد که شرايط آنها بهطور واضح
بايد در آن روشن گردد .اين محور بحث که مربوط به طرفين قرارداد و شرايط کاال و خدمات
است در آثار و کتب فقهي بهويژه اثر فقهي مشهور محقق حلي ،شرايع االسالم ،تحت عنوان
شرايط متعاقدين و شرايط عوضين موضوع بحث قرار گرفته است.
الف) شرايط طرفين قرارداد

صاحب شرايع براي متعاقدين چهار شرط بلوغ ،عقل و اختيار و مالک يا مأذون از طرف مالک
بودن راذکر کرده است .با شرط اول مبادله از سوي انسان غير بالغ ممنوع ميشود .با شرط
دوم مبادله از جانب کسي که واجد جنون يا در حال مستي است ،نامعتبر است .با شرط سوم
مبادله کسي که از روي اجبار وادار به مبادله شده نامعتبر است .بنا بر شرط چهارم اگر فروشنده
کااليي را که ملک ديگري است بفروشد ،جايز نيست و خريدار مالک آن نميشود.

13

ب) شرايط کاال و خدمات مورد مبادله

محقق حلي پنج شرط براي کاالي مورد مبادله ذکر ميکند .وي معتقد است که هرکدام از اين
شرايط وجود نداشته باشد ،مبادله باطل است .اين شرايط عبارتاند از:
 -1قابليت تملک داشتن کاال :با اين شرط فروشنده کاالهايي را که قابليت مالک شدن براي
انسان ندارند نميتواند بفروشد؛ مانند مصاديق انفال (کوهها ،درهها و )...که افراد نميتوانند
مالک آنها شوند ،پس قابل فروش نيستند .همچنين هر چيزي که منفعت يا نفع عقاليي براي
فروشنده و خريدار نداشته باشد ،قابل تملک نيست؛ مانند برخي حشرات.
 -2آزاد بودن کاال :شرط آزاد بودن کاال به دليل اين است که از خريدوفروش کاالها و اموالي
که وقف هستند يا در رهن قرار دارند جلوگيري شود.
 -3قابل تسليم بودن کاال :اين شرط بدين معناست که فروشنده حق ندارد کااليي را که
امکان تحويل آن به مشتري وجود ندارد بفروشد؛ مثالً فروشنده نميتواند پرندهاي را که در
آسمان پروازميکند به کسي بفروشد.
 .13المحقق الحلي ،شرايع االسالم  .14 ،؛ الجبعي العاملي ،الروضه البهيه226 ،؛ الشيخ مرتضي االنصاري ،کتاب
المکاسب ،الجزء الثاني( ،بيروت :مؤسسه النعمان.343-315 ،)1410 ،
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 -4معلوم بودن کاال :بر اساس اين شرط کاالي مورد مبادله و معادل آن (ثمن) بايد از نظر
جنس ،وصف و مقدار مشخص و معلوم

باشد14.

شرايط چهارگانه يادشده در شفافيت مبادالت -که نقش اساسي در کاهش هزينه مبادالت
دارند -تأثيرگذار هستند؛ بدين صورت که در صورت فقدان هرکدام از شرايط يادشده باعث
اختالف ميان طرفين مبادله شده و نياز به رجوع به دادگاه و صرف هزينه خواهد شد.
معلوم بودن کاال شامل موارد بسياري ميشود .اين که کاال از چه نظر بايد معلوم باشد بستگي به
نوع کاال دارد .بهطورکلي در بحث معلوم بودن عوضين ميتوان سه ويژگي را نام برد که در فقه نيز
بر همين سه ويژگي تأکيد شده است .1 :جنس کاال؛  .2اوصاف کاال؛  .3مقدار کاال.
البته اين موارد در زمانهاي گذشته که کاالها پيچيدگي زيادي نداشتند در فقه و کالم فقها
نيز به همين موارد بسنده شده است؛ اما امروزه که کاالها پيچيدگيهاي بسياري دارند ،اين
پيچيدگيها منجر به ويژگيهاي خاصي در کاال ميشود که در قيمت کاال و ارزش آن تأثيرگذار
است و در اين موارد قطعاً نياز به شفافيت مضاعف در مبادالت هستيم .ابزارهاي سنجش نيز
امروزه بسيار دقيقتر شده است که به شفافيت کاالي مورد مبادله کمک ميکند.
 .2-3ضمانت اجرای قرارداد

بحث خيارات در فقه براي پيشگيري از منازعات بعدي است که احياناً ممکن است پس از مبادله
پيش بيايد و باعث افزايش هزينه مبادله گردد؛ 15به اين صورت که هنگاميکه قرارداد مبادله بهخوبي
تعريفنشده باشد يا يکي از طرفين مبادله با فرصتطلبي بخواهد حق طرف ديگر مبادله را ناديده
بگيرد حق فسخ نوعي تضمين براي خريدار يا فروشنده است تا بتواند از اين حق استفاده نموده و
حقوقي را که براي او در قرارداد مقررشده استيفا کند 16.به عبارتي نوعي تضمين براي خريدار کاالي
مورد مبادله محسوب ميشود .در اين بخش از نوشتار نخست به تعريف و انواع حق فسخ در فقه
پرداخته ميشود و براي نمونه به احکام برخي خيارات خواهيم پرداخت.
 .14المحقق الحلي ،شرايع االسالم .17-16 ،؛ الجبعي العاملي ،الروضه البهيه.246 ،
 .15چنانکه از روايات مورد استناد براي اثبات شرايط مبادله نيز استفاده ميشود« .فاالولي ان هذاالنهي (نهي النبي عن بيع الغرر)
من الشارع لسد باب المخاطره المفضيه الي التنازع في المعامالت» ؛ الشيخ مرتضي االنصاري ،کتاب المکاسب 132 ،و .147
 .16الشيخ مرتضي االنصاري ،کتاب المکاسب 132 ،و .147
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 .1-2-3تعريف خيار

خيار انواع بسياري دارد در کتب فقهي معموالً هفت مورد بيان شده است .صاحب لمعه چهارده
نوع را بيان نموده است؛ اما ميتوان همه انواع را در همان هفت مورد جاي داد 17.خوانساري خيار
را حق خاصي ميداند که از رابطه ميان عقد و طرف ديگر آن به دست ميآيد؛ يعني يکي از
احکام خيار قدرت بر فسخ پيداکردن کسي است که حق فسخ برايش ثابت ميشود؛ 18بنابراين
خيار حق فسخي است که براي تضمين اجراي قرارداد به حسب شرايط به يکي از طرفين قرارداد
يا به هردو طرف مبادله داده ميشود تا بتوانند از رفتارهاي فرصتطلبانه يا حتي غير
فرصتطلبانهاي که مخل مبادله يا حقوق طرف ديگر مبادله است جلوگيري نمايد ...پس از بيان

تعريف خيار ،بر اساس مشي صاحب شرايع

به جهت اختصار به احکام برخي انواع آن ميپردازيم19.

براي رعايت اختصار به سه مورد از حق فسخها که در مبادالت بيشتر پيش ميآيند اشاره ميکنيم.
 -1خيار غبن

يکي از حق فسخ ها خيار غبن است .اين حق فسخ در جايي است که فروشنده کاالي خود را
با قيمت باال (غيرمتعارف) به خريدار بفروشد .درحاليکه خريدار از قيمت واقعي کاال بيخبر
باشد و اين نوعي خدعه محسوب ميشود؛ بنابراين براي خريدار حق فسخ محفوظ است .در
مورد فروشنده نيز خيار غبن صادق است.

20

 -2خيار عيب

خيار عيب ،حق فسخي است که بامعيوب بودن کاال براي خريدار يا فروشنده ثابت ميشود.
عيب را محقق حلي هر چيزي ميداند که از خلقت اصلي کاال بهحسب نوع آن خارج شده
باشد؛ چه اضافه بر خلقت اصلي باشد ،چه ناقص باشد .مثالهايي نيز ميآورد از اضافه يا نقص
مانند انگشت اضافه يا کمبود آن .حتي نقص در صفت راهم عيب تلقي ميکند.

21

 .17الشيخ مرتضي االنصاري ،کتاب المکاسب.215 ،
 .18السيد احمد الخوانساري ،جامع المدارک في شرح مختصر النافع ،الجزء الثالث[( ،بيجا] :مکتبه الصدوق.143 ،)1405 ،
 .19براي اطالع از ديگر خيارات و حق فسخ ها و مستندات آنها ،نک :رساله نگارنده يا کتب فقهي مانند شرايع االسالم
(المحقق الحلي ،شرايع االسالم  ).22 ،و کتاب مکاسب شيخ انصاري (الشيخ مرتضي االنصاري ،کتاب المکاسب).215 ،

 .20المحقق الحلي ،شرايع االسالم .22 ،؛ الجبعي العاملي ،الروضه البهيه 463 ،؛ الشيخ مرتضي االنصاري ،کتاب
المکاسب.262-261 ،
 .21المحقق الحلي ،شرايع االسالم .36 ،
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 -3خيار تدليس

يکي ديگر از موارد حق فسخ که در اينجا مورد بحث واقع ميشود خيار تدليس است .خيار
تدليس در جايي است که فروشنده يا خريدار کاالي مورد مبادله را به نحوي نشان دهند که
واقعيت ندارد و فروشنده يا خريدار به اشتباه بيفتد .در اين صورت خيار تدليس براي بايع يا
مشتري که در حقش تدليس صورت گرفته ثابت است.

22

 .4قواعد حاکم بر مبادالت

از ميان قواعد فقهي دو قاعده مشهور «ال ضرر» و «نهي از غرر» است .اين دو قاعده بهويژه
قاعده «الضرر» را فقها در بسياري از ابواب و احکام فقهي مورد استفاده و استناد قرار دادهاند.
اين دو قاعده در راستاي تضمين حقوق مالکيت و کاهش هزينههاي مبادالت ميتواند استفاده
شود و مورد استناد قرار گيرد؛ چنانکه شيخ انصاري نکته مهمي را از دليل و حکمت نهي از
غرر بيان ميکند و ميگويد« :قاعده نفي غرر جهت جلوگيري از مخاطراتي است که منجر به
نزاع  -و در نتيجه افزايش هزينه  -در معامالت ميشود» 23.شيخ انصاري و خوانساري براي
شرط معلوم بودن عوضين به همين روايت استناد کردهاند.

24

 .5تشابه و تفاوت نگاه نهادگرايان و فقها به مبادله و هزينه مبادله

نگاه نهادگرايان نسبت به مبادله با نگاه فقها در تعريف و شرايط ظاهري مبادله تفاوت معناداري
وجود ندارد و از نظر کارکردي نيز تقريباً دريک راستا قرار ميگيرد .به بياني ديگر ،در نگاه وآثار
فقهاي اماميه نيز تا حدود زيادي همان معنا و اهداف مورد نظر نهادگرايان قابل استخراج و
استفاده است؛ بدين صورت که شرايطي مانند معلوم بودن کاال و ديگر شرايط در فقه تا حدودي
همان عنصر شفافيت مورد تأکيد نهادگرايي جديد در اقتصاد است که بهطور ضمني در فقه
مورد تأکيد قرارگرفته تا جايي که با فقدان اين شرط مبادله باطل ميشود .همچنين احکام
مربوط به خيارات به عنوان نوعي تضمين براي پيشگيري از رفتار فرصتطلبانه طرفين مبادله
ميتواند عمل کند که در مباحث هزينه مبادله مورد تأکيد نهادگرايان است .منتها فرق اين دو
 .22المحقق الحلي ،شرايع االسالم .37 ،
 .23الشيخ مرتضي االنصاري ،کتاب المکاسب.132 ،
 .24الشيخ مرتضي االنصاري ،کتاب المکاسب .142 ،؛ السيد احمد الخوانساري ،جامع المدارک.100 ،
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رويکرد در اين است که نهادگرايان در اقتصاد به بعد اقتصادي مسئله توجه دارند؛ يعني موضوع
تسهيلگري و کاهش هزينه مبادله ،اما رويکرد فقه با شفافيت در مبادالت و حق فسخ در
مبادالت از نگاه وظيفه مکلف از نظر شرعي و معذور دانستن فقيه در فتوا در برابر شارع مقدس
است .تفاوت ديگر اين است که نگاه نهادگرايان به موضوع مبتني بر عقل بشري است ،اما
نگاه فقها مبتني بر وحي (قرآن و سنت) و عقل است.
 .6کارکرد احکام فقهی در چگونگی کاهش هزينه مبادله

از يک سو انسان ها براي سامان بخشيدن به اقتصاد جامعه خود نياز به مبادله دارند و هر مبادلهاي
بدون صرف هزينه امکانپذير نيست و از سوي ديگر کاهش هزينه مبادالت بر تسهيل و گسترش
مبادالت تأثيرگذار است؛ بنابراين به دنبال راهکارهاي کاهش هزينه مبادله بودن يک ضرورت
است .احکام فقهي ميتواند در اين راستا تأثيرگذار باشد .فقه در قالب احکام و قوانين رسمي و
آداب و سنن غيررسمي براي افراد جامعه ميتواند افراد جامعه را به اين توانايي قانوني برسانند تا
بتوانند از ابعاد و حقوق مختلف مندرج در يک قرارداد استفاده نموده ،ديگران را از استفاده آن
بازدارند؛ بنابراين شناخت و آگاهي از شرايط و قواعد حاکم بر مبادالت و تضمين حقوق قرارداد
سنگيني بار هزينه مبادالت را کاهش ميدهد و در تسريع مبادالت و توسعه اقتصادي نقش
مؤثري ايفا ميکند .به نظر ميرسد اساس و معيار احکام خيارات نيز براي اين است که اوالً
طرفين مبادله در معامله دچار ضرر غيرمتعارف نگردند و اين که از رفتارهاي فرصتطلبانه طرفين
مبادله پيشگيري شود و هم نوعي تضمين است و ايجاد نظم در مبادالت در جامعه تا از افزايش
هزينه مبادالت کاسته شود .در بخش بعدي مقاله به عناصر تأثيرگذار بر حقوق مالکيت که باعث
افزايش هزينه مبادالت در دوره صفويه شده است خواهيم پرداخت.
 .7حقوق مالکيت در عصر صفوی

عصر صفويه در تاريخ ايران اهميت ويژهاي دارد .اين دوران ،از نظر طول مدت ،حدود يکدهم
از کل تاريخ مدونِ تقريباً دو هزار و پانصد ساله ايران است 25 .فقهاي شيعه نيز در حاکميت
اين دوره نقش مؤثر و پررنگي داشتهاند .درک دوره صفويه براي ما الزم است ،چون بدون فهم
 .25محمدابراهيم باستاني پاريزي ،سياست و اقتصاد عصر صفوي ،چاپ اول[( ،بيجا] :انتشارات صفي عليشاه.62 ،)1378 ،
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موقعيت گذشته و حال ،درک درستي از مسير در حال حرکت پيدا نخواهيم کرد .اين همان
مفهوم وابستگي به مسير طي شده است که توسط نورث بيان شده

است26.

از مؤلفههاي مهم و بنيادين اقتصاد نهادگرا امنيت و شفافيت و تضمين حقوق مالکيت است.
بايد توجه داشت که هرگونه ناامني منجر به ناامني در حقوق مالکيت خواهد شد و ناامني در
حقوق مالکيت به ناامني در ديگر متغيرهاي اقتصادي منجرميگردد که نتيجه نهايي آن
افزايش هزينه مبادله و کاهش مبادالت است .شواهد و نمونههاي بسياري در اين دوره وجود
دارد که بيانگر اين است که مؤلفههاي حقوق مالکيت بهجز دورههاي کوتاهي مورد خدشه واقع
شده و همين امر از عوامل مهم افزايش هزينه مبادله و درنتيجه رکود مبادالت و اضمحالل
اقتصادي و فروپاشي امپراتوري صفوي شده است .دوران صفويه که از شاه اسماعيل شروع
ميشود« ،اگر بخواهيم به تاريخ و اقتصاد ايران دوره قبل از او نگاهي بيندازيم چيزي نميتوان
گفت جز اين که عدم امنيت وعدم ثبات سياسي و آشفتگي راهها و قتل و غارتها موجب شده
سرمايهها در زير زمين مدفون شود و تجارت از رونق بيفتد و کشاورزي نکس پذيرد و پريشاني
مردم از حد

بگذرد»27.

 .1-7رابطه امنيت و شفافيت حقوق مالکيت با هزينه مبادله و رشد مبادالت

نورث در کتاب نهادها ،تغييرات نهادي و عملکرد اقتصادي نقش شفافيت در حقوق مالکيت و قوانين
را تا آنجا برجسته ميکند که حوزه سياست راهم دربرميگيرد و ميگويد« :اين قوانين نهتنها
سازمانهاي اقتصادي ضعيف را بايد حذف نمايد ،بلکه سازمانهاي سياسي ضعيف را هم بايد حذف
نمايد .به عبارتي ساختار کارآمد قوانين بايد بهگونهاي باشد که بتواند سازمانهاي اقتصادي و
سياسيکار آمد را تقويت نموده و ضعيف را حذف نمايد .واژه کارآمد براي نمايش شرايطي استفاده
ميشود که در آن شرايط ،مجموعه محدوديتهاي موجود به رشد اقتصادي ميانجامد .بهويژه
نهادهايي که به طرفين مبادله امکان ميدهند هر چه بيشتر سودهاي تجاري را تصرف

کنند»28.

 .26داگالث سيسيل نورث ،فهم فرايند تحول اقتصادي ،ترجمه ميرسعيد مهاجراني و زهرا فرضيزاده ،چاپ اول،
([بيجا] :انتشارات نهادگرا.95 ،)1396 ،
 .27محمدابراهيم باستاني پاريزي ،سياست و اقتصاد عصر صفوي.62 ،
 .28داگالث سيسيل نورث ،نهادها ،تغييرات نهادي و عملکرد اقتصادي ،ترجمه محمدرضا معيني ،چاپ اول( ،تهران:
انتشارات سازمان برنامهوبودجه.133،)1377 ،
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 .2-7رابطه حقوق مالکيت ،ماليات و هزينه مبادله

ساختار حقوق مالکيت در هر کشوري تأثير انکارناشدني در رشد و توسعه آن کشور دارد؛ بنابراين
نظامهاي مختلف حقوق مالکيت رشد و توسعه متفاوتي را براي هر کشور رقم خواهد زد .نورث
در اين زمينه معتقد است :علت نرخهاي متفاوت رشد دولتهاي ملي در حال ظهور اروپا ،در
خالل قرن هفدهم را بايد در ماهيت مالکيتي يافت که در آنها به وجود آمده بود .نوع حقوق
مالکيت ،تعيينکننده شيوه ويژه توسعه هر دولت ملي بود 29 .يکي از مؤلفههاي مهم حقوق
مالکيت ،امنيت حقوق مالکيت است .عدم ثبات سياسي باعث ناامني در زمينههاي مختلف
ميشود .ناامني باعث افزايش هزينههاي تأمين امنيت ميگردد .از سوي ديگر افزايش
هزينههاي دولت براي ايجاد امنيت باعث ميشود که دولت اين هزينهها را بهگونهاي تأمين
نمايد؛ ازاينرو دولت ناچار ميشود سراغ افزايش نرخ ماليات يا مالياتهاي جديد برود .افزايش
نرخ ماليات و يا تأسيس مالياتهاي جديد درواقع خدشهدار کردن حقوق مالکيت افراد و افزايش
هزينه مبادالت است .پس از روشن شدن رابطه امنيت با حقوق مالکيت و هزينه مبادله و رابطه
حقوق مالکيت با ماليات ،عوامل سهگانه امنيت ،شفافيت و تضمين حقوق مالکيت در دوره
صفويه را پي ميگيريم.
 .3-7مروری بر حقوق مالکيت در دوره صفويه

زمين يکي از منابع اصلي و عمده درآمدي دوره صفويه بهويژه دوره شاهعباس است که الزم
است در اينجا حقوق مالکيت زمين موضوع بررسي قرار گيرد تا بتوانيم به پرسش مطرحشده
پاسخ بدهيم.
شاردن ،سياح بزرگ فرانسوي ،ميگويد« :کليه اراضي ايران متعلق به شاه است و او هرگاه
اراده کند ،ميتواند آن را بهصورت خالصه درآورد و امالکي که در دست مردم است  99ساله
به آنها تعلق دارد» 30.مينورسکي نيز همين نظريه را تأکيد کرده است 31 .فلسفي هم همين
 .29داگالث سيسيل نورث ،ساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصادي ،ترجمه غالمرضا آزاد ارمکي ،چاپ اول( ،تهران:
نشر ني.7-172 ،)1379 ،
 .30ژان شاردن ،سياحتنامه ،ترجمه محمد عباسي( ،تهران[ :بينا].267 ،)1336 ،
 .31والديميرفئودروويچ مينورسکي ،سازمان اداري صفويه يا تحقيقات و حواشي و تعليقات بر تذکره الملوک ،ترجمه
مسعود رجب نيا( ،تهران :کتابفروشي زوار.254 ،)1334 ،
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نکته را نوشته

است32.

البته اين نظريه ممکن است مقداري اغراقآميز باشد ،اما در اين که

پادشاهان اين دوره داراي قدرت مطلقهاي بودهاند و تقريباً همه امور به پادشاه ختم ميشده
شکي نيست .شواهد تاريخي نيز آن را اثبات ميکند .اين که همه اراضي متعلق به شاه است
و شاه ميتواند هرلحظه در آن تصرف نمايد نکته مهمي است و شايد منظور نويسندگان اراضي
دولتي بوده که بخش عمدهاي از اراضي را در برميگرفته است .معناي اين سخن اين است
که حتي زمين هاي شخصي نيز در معرض تجاوز و مصادره است که به نوعي عدم امنيت در
حقوق مالکيت محسوب ميشود.
با توجه به گزارشهاي تاريخي موجود اين دوره کليه مزارع به چهار نوع تقسيم ميشدند:
 .1مزارعي که ملک شخص شاه بود( .اراضي خاصّه)
 .2مزارعي که در اختيار دولت بود( .اراضي ممالک -خالصه)
 .3مزارعي که وقف بود.
 .4مزارعي که ملک شخصي مردم

بود33.

 .1-3-7امالک خاصه

زمينها و مزرعههاي ملکي شاه را امالک سالطين قبلي و امالک مصادره شده از حکام و
متنفذان که مورد غضب قرار ميگرفتند تشکيل ميداد .براي اداره و جمعآوري حاصل اين
امالک اشخاصي به نام ناظر واليات فرستاده

ميشدند34.

به نظر ميرسد اين نوع اراضي

همان قطايعالملوک است که در فقه آن را از انفال شمردهاند و متعلق به امام معصوم است.

مصرف آن نيز در حکم انفال ميشود؛ يعني مصالح عامه مسلمين است .محقق در شرايع
ميگويد :وقتي سرزميني فتح شد آنچه متعلق به پادشاه بوده از قطايع وصفايا براي امام است،
درصورتيکه از مسلمان يا معاهدي غصب نشده باشد 35 .البته نوعاً اينگونه اراضي از سوي
سالطين به زور و ظلم از اشخاص گرفته ميشده است.
 .32نصراهلل فلسفي ،زندگاني شاهعباس اول( ،تهران :کيهان.270 ،)1334 ،
 .33ژان شاردن ،سفرنامه شاردن ،ترجمه اقبال يغمايي( ،تهران :انتشارات طوس.1232 ،)1375 ،

 .34محمدابراهيم باستاني پاريزي ،سياست و اقتصاد عصر صفوي.145 ،؛ ويلم فلور ،تاريخچه مالي -مالياتي ايران از
صفويه تا پايان قاجار ،ترجمه مرتضي کاظمي يزدي( ،تهران :نشر تاريخ ايران.158 ،)1394 ،
 .35حسينعلي منتظري ،دراسات في واليت الفقيه وفقه الدوله االسالميه( ،قم :دارالفکر.52 ،)1411 ،
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همانگونه که مشاهده ميشود امالک خاصه امالکي است که از سالطين قبلي يا متنفذان
حکومت گرفته شده است و شيوه اجاره دادن آن نظم و مالک خاصي ندارد .ضمن اينکه اينگونه
زمينها از نظر فقهي چنانکه از صاحب شرايع نقل شد ،درصورتيکه غصبي نباشد ،متعلق به (در
اختيار) امام معصوم است؛ يعني حکم انفال را دارد و ملک شخصي شاه نيست تا بتواند هرگونه
که ميل داشت با آن برخورد کند .درصورتيکه اين اموال و امالک غصبي باشد ،از نظر همه فقها
شيعه تصرف در اين امالک و اموال حرام است و بايد به مالک و صاحبش برگردانده شود .در
گزارش باستاني پاريزي بيان شد که نوعاً اين امالک مصادرهشده از متنفذان بوده است .مصادره
اموال و امالک از نگاه نهادگرايان و فقها در تضاد با تضمين حقوق مالکيت است.
 .2-3-7اراضی ممالک (خالصه)

افزون بر امالک خاصه که به عنوان ملک شخصي در اختيار شاه بود ،امالک خالصه نوعي
ديگر از امالک دولتي در واليات بود که در اختيار حکام محلي قرار داشت و اينان اين امالک
را يا به تيول کارگزاران خود واگذار ميکردند يا عايدي آن را گرد آورده هزينه دواير خود را و
خصوصاً سپاهيان واليات را تأمين ميکردند 36 .و آن را اراضي ممالک 37ميگفتند .اين زمينها
دقيقاً مشخص نيست جزء کدام دسته از زمينهاست؛ زمينهاي مفتوح العنوه يا زمينهاي
صلحي يا زمينهاي انفال که شيوه استفاده و مصارف عايدي هرکدام در فقه متفاوت است .بنا
برگزارش شاردن پس از شاهعباس اول ،ساروتقي (تقي زردمو) صدراعظم شاه صفي ،دستور
داد اين امالک را از والت گرفتند و تحويل ناظرها دادند .به عبارتي امالک خالصه را به امالک
خاصه تبديل کردند 38 .کاتوزيان معتقد است که بيشترين سهم از زمينهاي دوره صفوي را
اراضي خاصه و خالصه تشکيل ميداده است؛ ازاينرو اين نوع مالکيت يک حق ملغيشدني
تلقي ميشد که در طول دوره صفويه اين اتفاق رخ ميداده است.

39

 .36الرنس الک هارت ،انقراض سلسله صفويه ،ترجمه اسماعيل دولتشاهي( ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب،

 ،)1344مقدمه.؛ فلور ،تاريخچه مالي -مالياتي ايران.158 ،
 .37اين اصطالح ظاهراً براساس اين گفته شده بود که هر استان را «مملکت» ميگفتند؛ مثل مملکت فارس ،مملکت
کرمان و اراضي ممالک زمينهايي بود که در نواحي مختلف قرار داشت.
 .38شاردن ،سياحتنامه.172 ،
 .39محمدعلي همايون کاتوزيان ،ايران ،جامعه کوتاهمدت و سه مقاله ديگر ،ترجمه عبداهلل کوثري ،چاپ ششم،
(تهران :نشر ني.24 ،)1393 ،
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اينگونه تغيير مالکيت اراضي انفال يا اراضي مشترک و دولتي به ملکيت شخصي (با فرض اين
که امالک خاصه واقعاً ملک شخصي شاه باشد) و يا گرفتن اراضي خاصه و خالصه و واگذاري به
شخص ديگر درواقع سلب حقوق مالکيت محسوب ميشود که نه با امنيت و تضمين حقوق
مالکيت در نظر نهادگرايان سازگاري دارد و نه با فقه اماميه؛ چون اينگونه اراضي ،اراضي دولتي
بوده و قابلانتقال به ملک شخصي شاه نيست .اينگونه تغيير مالکيت ايجاد ناامني در حقوق
مالکيت است ،درحاليکه حقوق مالکيت از نگاه نهادگرايان و فقه بايد تضمين شود.
 .3-3-7امالک شخصی

امالک خصوصي را زمينهايي تشکيل ميداده که متعلق به اشخاص و ارباب بوده است.
دالواله معتقد است تمام زمينها در ايران به شاه تعلق دارد و تاجر و صنعتگر و زارع مستقل
وجود ندارد .محصول در اين امالک را ميان ارباب و دهقان گاهي نصف و گاهي با توافق قبلي
تقسيم ميکنند .ارباب در برخي موارد ربع محصول و برخي موارد نيز ثلث دريافت ميکرد.
محصول ميوه را هم به تراضي تقسيم ميکردند 40 .به نظرمي رسد احکام فقهي تا حدودي در
مبادالت به معناي اعم در اينگونه امالک و اراضي که نوعاً ميان افراد جامعه رايج بوده رعايت
ميشده است .گزارشهاي تاريخي بيانگر اين است که اراضي با مالکيت خصوصي نيز از تجاوز
و تعدي در دوره صفويه مصون نبوده است و هيچ تضميني براي حفظ حقوق مالکيت آن وجود
نداشته است که در ادامه به آن ميپردازيم.
هزينههاي حفظ حقوق مالکيت در دوره صفويه بسيار باال بوده است .اشخاص عادي توانايي
پرداخت اين هزينهها را نداشتهاند .تنها افراد بانفوذ ميتوانستند از امالک و دارايي خود محافظت
کنند .حتي بسياري از افراد بانفوذ و مأموران حکومتي نيز از تعدي و تعرض به اموال خود
مصون نبودند؛ ازجمله مشيزي که خود از مأموران محلي دولت در کرمان بود نيز گرفتار مصادره
زمينهايش شده است .گرفتن امالک و اموال افراد بهويژه بدون مالک و معيار و بدون احکام
قضايي سلب حقوق مالکيت است .مصادره يکي از عوامل ناکارآمدي حقوق مالکيت در دوره
صفويه بوده است .مصادره مبتني بر وجود مالکيت خصوصي است .هنگامي که مصادره وجود
دارد اندازه مالکيت خصوصي نهتنها رشد نميکند ،بلکه کاهش مييابد و راه براي راهاندازي
 .40شاردن ،سياحتنامه.270- 269 ،
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پروژههاي بزرگ وجديد پرخطر خواهد شد .گزارشهاي بسياري از مصادره اموال و امالک
افراد و بزرگان در منابع اوليه دوره صفويه وجود دارد که بيانگر ناامني در حقوق مالکيت
خصوصي در اين دوره است .شاردن تعداد کاروانسراها و بازارهاي مصادرهشده در اصفهان را
بيش از  247باب ذکر

ميکند41.

شاهطهماسب طي  60سال حکومت طوالني خود در اداره کشور اسير دست نظاميان قزلباش
بود .هر روز طايفهاي را به واليتي ميفرستاد و آنها ميرفتند و خانوادهها را قلعوقمع ميکردند
و ثروت مردم را مصادره ميکردند و صاحبان آن را ميکشتند يا مجبور به مهاجرت ميکردند.

اين موضوع ناشي از ضعف اراده شاهطهماسب در برابر  114هزار قزلباش(نظامي) بود که خود
را به دليل جنگهاي زمان شاه اسماعيل محق و طلبکار شاهطهماسب ميدانستند 42 .در چنين
شرايطي بهطورکلي مالکيت مفهوم خودش را از دست ميدهد و نوبت به حقوق مالکيت و
تضمين حقوق مالکيت نميرسد.
شاهعباس با نقطويان رفتار خشونتباري داشت؛ به قول ميرزاحسن فسايي «آن پادشاه
جنتمکان ،خونها ريخت و سرها بردار آويخت ،از کلهها منارهها ساخت و شهرها از آبادي
پرداخت تا شوريدگيها را آرام داد» 43.شاهعباس با اين که رفتارهاي خشني داشته ،براي رفاه
حال عموم مردم ،شروع به بخشيدن مالياتها نمود ،برخي بدعتها را لغو کرد و امالکي که
مصادره شده بود را برگرداند؛ از جمله در سال 1589( 998م) «ملک محمد و ملک قباد و ملک
ولد سيستاني و ...امالک فرماني و ميراثي ايشان که در زمان قزلباش خالصه و نابودشده بود،
ملک به ايشان

گذاشت»44.

در اين که منشأ مصادرهها در طول دوره صفويه چيست و چرا چنين پديدهاي بهصورت نهادينه
درآمده است ،عوامل مختلفي ممکن است دخالت داشته باشد .يکي احتمال قدرت گرفتن و
سرکشي در مقابل شاه بوده است .منشأ ديگر درآمدزايي مصادرهها بوده است؛ چنانکه باستاني

 .41شاردن ،سفرنامه شاردن.1466 ،
 .42محمدابراهيم باستاني پاريزي ،سياست و اقتصاد عصر صفوي.121-120 ،
 .43حسن بن حسن فسايي ،فارسنامه ناصري ،تصحيح :منصور رستگار فسايي ،چاپ دوم( ،تهران :اميرکبير.153 ،)1378 ،
 .44محمد شاه حسين بن غياثالدين ،احياء الملوک( ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.318 ،)1344 ،
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پاريزي ميگويد :به علت کثرت اموال مصادرهاي – که شايد بشود گفت قسمت عمده دهات آباد
کرمان بهصورت تيول و خالصه درآمده بود – و به علت اين که تعهد مالي و نظامي حکام کرمان
در اين برهه از زمان بسيار کم بوده است ،حکومت کرمان بهصورت يک پست کمخرج و پردرآمد
بوده است؛ ازاينرو شاه و صدراعظم و بهطورکلي دربار کسي را به حکومت کرمان ميگماشت
که توقع هرگونه سوءاستفاده را از او داشته باشد 45 .شاردن نيز ميگويد« :شاه بهتنهايي به اندازه
همه افراد کشور خود درآمد دارد .اين درآمد از طريق مصادره روزبهروز افزايش

مييابد»46.

مصادره اموال در دوران شاهعباس دوم شدت گرفت و جاني خان حاکم کرمان به انتقام قتل
ساروتقي به قتل رسيد و اموال او مصادره شد .برادرش را نيز گرفتند .اموال داود خان يکي از
کارگزاران جاني خان که بيش از دو ميليون از مردم گيالن بهزور اخاذي کرده بود مصادره شد؛
حتي اموال بستگان وي تا درجه سوم مصادره شد و دخترانش را در مأل عام فروختند و پسرانش
را مقطوعالنسل کردند.

47

«مرتضيقلي خان قورچي باشي قاجار کشته شد و «اموال و اسباب و امالک و مايعرف او به
ديوان اعلي منسوب گشت و پسران وي را روانه قلعه کالت والموت نمودند» 48.اموال ميرزا
هاشم وزير مازندران را زمان شاه سليمان به اين دليل توقيف و مصادره کردند که خلعت شاه
را نپذيرفته بود؛ وي را زير شکنجه و چوب زدن به دار فاني فرستادند .شاردن درباره محيط
وحشت و ارعاب زمان شاهعباس دوم ميگويد« :درواقع زمينداران و مقتدران در بيم و وحشت
و عدم تأمين زندگي ميکردند .وي اضافه ميکند :وقتي يکي از اشراف به نام رستم خان
هنگاميکه از حضور شاه بيرون آمده بود به ديدنم آمد ،با سيمايي بشاش وارد شد و آيينهاي
برداشت و لبخندزنان دستارش را بر سر ميزان کرد و سپس به من گفت :هر بار که از حضور
شاه بيرون ميآيم ،وارسي ميکنم ببينم هنوز سرم روي شانههايم هست يا نه؟ حتي وقتي به
خانه ميآيم براي اطمينان در آيينه نگاه

ميکنم»49.

 .45محمدابراهيم باستاني پاريزي ،سياست و اقتصاد عصر صفوي.454 ،
 .46ژان شاردن ،سياحتنامه شاردن ،ترجمه محمد عباسي( ،تهران :انتشارات اميرکبير.294 ،)1345 ،
 .47شاردن ،سياحتنامه شاردن.91 ،79 ،
 .48محمدطاهر وحيد قزويني ،عباسنامه ،تصحيح :ابراهيم دهگان( ،اراک :کتابفروشي داوودي.331 ،)1329 ،
 .49شاردن ،سياحتنامه شاردن.156 ،
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عليقلي خان که مدت پنج سال در زندان شاه بود پس از فرار و آزادي با چيرهدستي بر شاه
سليمان مسلط شد و سپس دست به مصادره اموال مردم و رشوه خواهي زد؛ بهگونهاي که
بزرگترين ثروت را اندوخت .او حتي اموال خارجيان را مصادره ميکرد 50 .اين در حالي است
که در زمان شاهعباس تالش ميشد که خارجيان و اقليتها امنيت داشته باشند .کاتوزيان
نمونههاي بسياري از مصادره اموال و امالک افراد را در دورههاي مختلف تاريخي ايران ذکر
ميکند و بر اين باور است که حتي خود مردم مصادره از سوي شاه را ناقض حقوق مالکيت
نميدانند 51 .به نظرمي رسد اين نگاه و تصور ناشي از وابستگي به مسير طيشده نورث است.
جريان مصادره اموال و امالک وزرا و متنفذان تقريباً نهادينه شده بود .اگرچه اين رويه معموالً
نسبت به حاکمان واليات اتفاق ميافتاد ،حاکمان نيز در مورد زيردستان و رعيت خود چنين
رويهاي را اعمال

ميکردند52.

 .4-3-7موقوفات

بخش بزرگي از امالک و مزارع تمام ايران ،در اين عصر جزو موقوفات بوده است .اصوالً وقف از
نظر اجتماعي از نشانههاي پيشرفت جامعه و نوعي تعديل و توزيع ثروت است .چون هنگامي
افراد جامعه به وقف توجه نشان ميدهند که درآمدشان بيش از هزينههاي زندگيشان باشد .از
سوي ديگر بر اساس اصول و موازيني که براي موقوفات از قرنها پيش در نظر گرفته شده است،
معموالً ثروتها بعد از چند سالي از خانوادهاي و طبقهاي به خانواده و طبقه ديگر منتقل و تعديل
ثروت صورت ميگيرد؛ بدون اينکه عامل عدم رضايت يا خونريزي و شورشي در پي داشته باشد
و درواقع يک رفرم اجتماعي صورت ميگيرد 53.البته هميشه اينگونه نيست که وقفها بهصورت
طبيعي انجام پذيرد ،خصوصاً در دورههاي گذشته بسياري از اوقات افراد به خاطر ترس از مصادره،
اموال و امالکشان را وقف ميکردهاند .در عصر صفويه بهويژه از زمان شاهعباس ،موقوفات يک
جهش و توسعه خاص داشته است؛ آنهم به اين دليل بوده که اغلب اعيان و مالکان به وقف
 .50شاردن ،سياحتنامه شاردن.151 ،

 .51کاتوزيان ،ايران ،جامعه کوتاهمدت.28-26 ،
 .52براي اطالع بيشتر از اين رويه در زمينه مصادره ،نک :محمدابراهيم باستاني پاريزي ،سياست و اقتصاد عصر
صفوي .644 ،593 ،581 ،557 ،501 ،493 ،487 ،؛ وحيد قزويني ،عباسنامه.329،321،310،183 ،
 .53محمدابراهيم باستاني پاريزي ،سياست و اقتصاد عصر صفوي.159 ،
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توجه خاصي نشان دادند و اموال خود را وقف کردند .در رأس همه آنها خود شاهعباس بود که
الگوي امرا و بزرگان شد و در سال  1016ق «کل امالک خاصه خود را از رساتيق و خانات و
قيصريه و چهار بازار و حمامات ،حتي خواتم اصابع مبارکه را به چهارده تقسيم مقسوم و بر 14
معصوم وقف نمود .وقفنامه به خط شيخ بهاءالدين محمد العاملي نگاشته شد .پادشاهان گرامي
نژاد ايران را بعد از خود به توليت اين موقوفات معين نمود» 54.اصل وقف يک سنت نيکو بوده
که از پادشاه گرفته تا ديگر امرا به آن توجه نشان دادهاند ،اما بيشتر وقفيات شاهعباس ،چنانکه
در گزارش آمده ،از امالک خاصه بوده که بيان شد اين امالک جزء انفال بوده و تغيير مالکيت
آن خود نوعي ايجاد ناامني براي حقوق مالکيت است .در ضمن مصرف وقف با مصرف انفال
متفاوت است .در موارد بسياري نيز وقفها از سر ناچاري و ترس از مصادره انجام ميگرفته است
که اين نيز خود نشان از ناامني در حقوق مالکيت دارد.
شاردن معتقد است «بسياري از ثروتمندان براي محافظت از اموال و امالکشان ،راه چارهاي
انديشيدهاند و آن اين است که با قبالهاي ،عايدات امالک خود را براي نگهداري مسجد يا
مدرسهاي وقف مينمايند» 55.براي نمونه جاني خان ظاهراً پسازآنکه احساس خطر کرد در
 1054قبل از مرگش اقدام به وقف اموالش نمود.

56

 .4-7امنيت ،تجارت و بازرگانی در دوره صفويه

عوامل مختلفي باعث شکوفايي و رونق اقتصادي دوره صفويه (دوره شاهعباس اول و دوم)
شد ،اما مهمترين آنها را ميتوان در دو عنصر بنيادي ايجاد امنيت و ثبات سياسي خالصه
کرد .اين دو عنصر مهم و اساسي نيز ناشي از نگاه توسعهگراي شاهعباس بوده است .در اين
نگاه توسعهگرا شاهعباس توجه ويژهاي به منابع درآمدي کشور داشت و براي افزايش درآمدها
ابتدا اين منابع را شناسايي نمود و بعد بهسرعت به رفع موانع و ايجاد زيرساختها پرداخت.
منابع درآمدي آن دوره بيشتر کشاورزي ،دامداري ،جنگلداري و تجارت و صنعت بود که به
چگونگي پيشبرد و به حرکت درآوردن آنها خواهيم پرداخت .چنانچه باستاني پاريزي نيز در
 .54ميرخواند391 /8 :1373 ،؛ ان کاترين اسواين فورد لمتون ،مالک و زارع در ايران ،ترجمه منوچهر اميري ،چاپسوم،
(تهران :مرکز انتشارات علمي و فرهنگي.223 ،)1362 ،
 .55شاردن ،سياحتنامه شاردن.205 ،
 .56محمدابراهيم باستاني پاريزي ،سياست و اقتصاد عصر صفوي.449 ،
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اين زمينه ميگويد« :قبل از هر چيز موفقيت شاهعباس اول در کارها بيشتر در اثر امنيتي است
که ايجاد کرده بود ،هرچند اين امنيت موجب مرکزيتي شديد هم شد که نقض غرض بود.
شکلگيري حکومتهاي جديد در ايران در آغاز کار هميشه همراه با آشفتگي و هرجومرج بوده
است؛ اما اين آشفتگيها و نابسامانيها اقتصاد جامعه را وارد فاز بحران مينمايد .باستاني
پاريزي معتقد است که در دوره صفوي يعني از زمان شاه اسماعيل و قبل از آن عدم امنيت و
عدم ثبات سياسي و آشفتگي راهها و قتل و غارتها جز اين چيزي به بار نياورد که سرمايهها
زيرزمين مدفون شد و تجارت از رونق افتاد و کشاورزي نکس پذيرفت و پريشاني مردم از حد
گذشت تا مردي دلير و بيباک مرکزيتي در کارها ايجاد کرد و ثبات و امنيت آفريد و آب رفته
را به جوي

بازآورد»57.

«شاهاسماعيل با خشونت تمام مخالفان را نوعاً در قفس آهني يا چوبي به آتش ميکشيد و
با سختگيريهاي فراوان با قوه قهريه قزلباش آرامش و مرکزيتي به وجود آورد و با چنين
مقدماتي يک حکومت شسته و رفته را تحويل شاهطهماسب داد و در  930قمري1524 /
ميالدي در عين جواني ،يعني  38سالگي درگذشت يا کشته

شد»58.

اينگونه خشونتها بيشک آثار مخربي بر اقتصاد داشته که نمونههاي آن در دوره
شاهطهماسب آشکار شده و براثر ناامنيهاي ايجادشده توسط قزلباشان اموال مناطق مختلفي
از کشور هدف دستبرد آنان قرار ميگرفت و اوضاع اجتماعي و اقتصادي را بهشدت آشفته کرده
بود .در شرايط ناامني و خشونت شديد و فقدان ثبات سياسي قطعاً حقوق مالکيت نيز مورد
تجاوز و تعدي قرار ميگيرد؛ يعني عناصري که با نبود آنها بهطورکلي نظام حقوق مالکيتي
شکل نميگيرد تا بعد از شکلگيري خدشهدار شود.
ناامني يکي از مؤلفههايي است که بهشدت حقوق مالکيت را تحت تأثير قرار ميدهد .امنيت
بهطورکلي يکي از مؤلفههاي مهم و اساسي در کاهش هزينه مبادالت و رشد مبادالت تجاري
و درنتيجه رشد و توسعه اقتصادي محسوب ميشود .مؤلفه امنيت رابطه مثبتي بارونق تجارت
و بازرگاني دارد؛ بهگونهاي که در صورت فقدان امنيت هيچ بازرگان و تاجري سرمايه خود را
 .57محمدابراهيم باستاني پاريزي ،سياست و اقتصاد عصر صفوي.62 ،

 .58شاه حسين بن غياثالدين ،احياء الملوک.140 ،
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به خطر نمياندازد .يکي از وجوه مهم امنيت در توسعه مبادالت و تجارت ،امنيت راهها بوده و
هست .در عصر شاهعباس امنيت راهها و رواج بازرگاني ،توجه خارجيان را به سرمايهگذاري
خارجي در اين کشور جلب کرد .قراردادهاي متعددي ،خصوصاً در مورد تجارت ابريشم با دول
خارجي بسته شده است .ابريشم بيشتر در گيالن به دست ميآمد و کيفيت اين محصول حتي
مدتها پيش از صفويه نيز در آن سرزمين قابلتوجه بوده است« .حوالي سالهاي  790تا 805
ق ( 1388تا  1402م) که تيمور مازندران را تسخير کرد ،ماليات آنجا بهصورت ابريشم وصول
ميشد و گيالنات ده هزار من ابريشم ماليات

ميداد»59.

بيشک درآمد هنگفتي که به خزانه دولت و شاه ميرسيد ،ناشي از رفاه عمومي و درآمد
تجاري گسترده بوده است .سياحان خارجي بارها در اين دوران از پيشرفت و توسعه تجارت
سخن گفتهاند .وجود بازارهاي متعدد در شهرهاي مختلف و کاالهاي گوناگون در اين بازارها
بيانگر رونق اقتصادي بود .براي مثال ميتوان به يک شهر متوسط يزد اشاره کرد که در آن
شهر به قول تاورنيه «چندين بازار هست و همه مسقف هستند و اين بازارها پر هستند از
دکاکين تجار و صنعتگران و امتعه و کاال» 60.تعدد بازارها خود ميتواند دليل بر رونق اقتصادي
باشد .بازارهاي اصفهان  -که در آن زمان پايتخت بوده -و ميدان شاه اصفهان نيز مهمترين
ميداني بوده که در آن دادوستد عمده صورت ميگرفته است؛ و عالوه بر آن اطراف اين ميدان
فروشندگان بسياري هميشه حضورداشتهاند .هنوز هم بسياري از بازارهاي عمده عهد صفوي
دائر هستند 61.اين رفاه و رونق تجارت ناشي از ايجاد امنيت و حفظ حقوق مالکيت بوده است.
اين مسئله از موضعگيري شاهعباس در برابر ارامنه در مقابل مسلمانان ماربانان –بنا بر نقل
دهخدا ،يکي از روستاهاي اصفهان است -قابل فهم است.
 .5-7ماليات و مالياتستانیهای غيرمعمول

شيوه دريافت مالياتها گاهي با خشونت بسيار همراه بوده است .بهگونهاي که بعضي را آنقدر
با چوب کتک ميزدهاند که ميمرده است .برخي نيز خودکشي ميکردهاند و در برخي موارد
 .59محمدابراهيم باستاني پاريزي ،سياست و اقتصاد عصر صفوي.204 ،؛ پرسي مولزورث سايکس ،تاريخ ايران ،ترجمه
محمدتقي فخرداعي گيالني( ،تهران :علمي.280 ،)1362،
 .60ژان باپتيست تاورنيه ،سفرنامه ،ترجمه ابوتراب نوري( ،تهران :تاپيد.169 ،)1336 ،
 .61براي اطالع از وسعت بازارهاي مختلف ،نک :محمدابراهيم باستاني پاريزي ،سياست و اقتصاد عصر صفوي.242-241 ،
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مأموران دريافت ماليات خود نيز گرفتار اين خشونتها ميشدهاند .بااينحال ،شاردن در مقايسه
مردم ايران ،با ديگر ملل ميگويد« :با همه اينها ،هيچ امپراتوري وجود ندارد که در آن آدمي
کمتر از اين تحتفشار ماليات و خراج باشد ،رعايا چيزي بهعنوان سرانه نميپردازند 62و زاد و
توسعه زندگي از ماليات معاف است» 63.اين قسمت از سخن شاردن که زاد و توسعه زندگي از
ماليات معاف بوده متأثر از احکام فقهي خمس است .اين مسئله رانمي توان به انواع مالياتهايي
که حکومت دريافت ميکرده تعميم داد .اينگونه ماليات ستاني نيز با فقه ناسازگار و با تضمين
حقوق مالکيت موردنظر نهادگرايان جديد نيز سازگاري ندارد.
در دوره صفوي مالياتهايي براي تأمين مخارج دربار وضعشده که هيچ مبناي فقهي ندارد .از
مالياتهاي نوظهور ميتوان از نسق روغن و چوپان بيگي نام برد« .مالياتهاي نوظهور کرمان
مالياتي بود که به نام نسق روغن در دفاتر ثبت ميشده است .سالطين صفوي افزون بر گلههاي
گوسفند که خود داشتند ،ساليانه مبلغي براي ماليات از گوسفندداران ميگرفتند و اين ماليات
«چوپان بيگي» خوانده ميشد و متصدي ضبط آن «چوپانباشي» بود .اسکندر بيگ ميگويد:
چوپان بيگي از شماره گوسفندان بازيافت ميشود و قريب بيست هزار تومان عراقي هرساله از
آن وجه به وصول ميپيوست 64.شاردن در اين زمينه ميگويد« :عوائد شاه پس از عوارض اياالت
و خالصه از حقوق اربابي تأمين ميشود که عبارت است از :اوالً عوارض چارپايان که درآمد
عمدهاي را تشکيل ميدهد ،زيرا خواه نسبت به پشم خواه نسبت به برهها نسبت يکهفتم
است» 65.در فقه (حداقل با ديدگاه مشهور) مالياتي تحت عنوان نسق روغن و چوپان بيگي وجود
ندارد؛ بنابراين از منظر فقهي توجيهپذير نيست .ماليات و مالياتستاني درواقع به اعتقاد نورث
نوعي تعديل حقوق مالکيت است و شيوه اخذ و ميزان آن تأثير انکارناشدني بر حفظ و تضمين
حقوق مالکيت دارد .شيوههاي خشونتبارو نامتعارف مالياتستاني در طول دوره صفويه نشان از
غيرعادالنه بودن و غيرشفاف بودن نظام مالياتي و بهتبع آن نظام حقوق مالکيت دارد.
 .62البته اين نظر شاردن درست به نظر نميرسد ،چون بر اساس ديگر گزارشها ماليات سرانه نيز گرفته ميشده
است .اين که زاد و توسعه زندگي از ماليات معاف بوده نيز بر مبناي مالياتهاي اسالمي يعني خمس درست است ،نه
مالياتهاي حکومتي که اخذ ميشده است.
 .63شاردن ،سياحتنامه.332 ،
 .64اسکندر بيگ ترکمان ،تاريخ عالمآراي عباسي( ،تهران :اميرکبير[ .بيتا]).587 ،
 .65شاردن ،سياحتنامه شاردن.280 ،
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سامان يابي اقتصاد بدون مبادله امکانپذير نيست و مبادالت در اقتصاد همه جوامع با صرف
هزينه همراه است .وجه اشتراک مفهوم هزينه مبادله در ميان اقتصاد نهادگراي جديد و فقه
اماميه ،در حقوقي است که نظام فقهي يا دولت در قالب قوانين رسمي و آداب و سنن غيررسمي
براي افراد جامعه در نظر ميگيرند تا افراد جامعه بتوانند از ابعاد و حقوق مختلف مندرج در يک
قرارداد استفاده نموده و ديگران را از استفاده از آن بازدارند؛ بنابراين آگاهي از شرايط و قواعد
حاکم بر مبادالت و تضمين حقوق قرارداد ،سنگيني بار هزينه مبادالت را کاهش داده و در
تسريع مبادالت و توسعه اقتصادي نقش مؤثري ايفا ميکند .در اين راستا تالش شد با روش
توصيفي و تحليل اقتصادي و فقهي به دو پرسش پاسخ داده شود :اول ،آيا فقه اماميه ناظر به
هزينه مبادالت موردنظر نهادگرايي جديد است؟ دوم ،آيا عناصر مورد تأکيد نهادگرايي و فقه
اماميه در دوره صفويه -با توجه به نقش پررنگ فقها در اين دوره -رعايت و مورد توجه
قرارگرفته است؟ در اين نوشتار ضمن تبيين عناصر و مؤلفههاي هزينه مبادله از نگاه نهادگرايان
جديد و تطبيق آنها با احکام و شرايط مبادالت در فقه اماميه و مروري بر حقوق مالکيت در
دوره صفويه به اين نتيجه دست يافتيم که احکام و شرايط و قواعد حاکم بر مبادالت در فقه
ميتواند به لحاظ کارکردي ،يعني کاهش هزينه مبادالت ،مورد تأکيد نهادگرايان جديد
همپوشاني داشته باشد ،اگرچه از نظر مبنايي اين دو رويکرد با يکديگر تفاوت دارند .همچنين
با بررسي شرايط اقتصادي عصر صفوي به اين نتيجه رسيديم که مؤلفههاي حقوق مالکيت
مورد تأکيد نهادگرايان و فقهاي اماميه يعني امنيت ،شفافيت و تضمين حقوق مالکيت جز در
مقاطع محدودي در عصر صفويه رعايت نشده است.
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