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  ياسالماقتصادي هاي  هپاي
  
 و عمومي روابط دربارة را كلي هاي هدف و مبادي نخست اسالم كه شد گفته

 اسـت  كرده بيان روابط، اين نهايي نتايج و غايات با افراد، و ماعاجت خصوصي
. اسـت  كرده تشريع مبادي و ها هدف اين اساس بر را احكام و اصول گاه آن و

 هـاي  هـدف  و روابط حسب بر اصول و مبادي اين از منشعب فروع و احكام
 نظـر  مـورد  اينجا در آنچه. شود مي مختلف اجتماعي و فردي و مادي معنوي،
  . است آن از ناشي اقتصادي روابط و مالكيت اصول همان است،
 كـه  اسـت  اسـتناد  مورد و مسلّم اصل اين صحيح، سنّت و قرآني آيات از

 در قـدرت  و اختيـار  مالكيـت  معنـاي  چـون . اسـت  محدود و نسبي مالكيت
 توانـد  نمـي ] كـس  هيچ[ است محدود انساني اختيار و قدرت و است تصرف
 تصـرف  و مطلق قدرت اين. بداند االختيار تام متصرف و مطلق مالك را خود
 آفريـده  را موجـودات  همة و انسان كه است خداوندي براي فقط نافذ و كامل
 حـد  در انسـان  مالكيت بنابراين،. دارد خود تصرف در را آنان پيوسته و است
  : اسـت  كـرده  عطا انسان به كه است آزادي و اختيار عقل، و او حكيمانة ارادة

 يكُن ولَم« ١؛»تشاء ممن املُلك وترتِع تشاء من املُلك تؤتي املُلك مالك اللَّهم قُلِ«
لَّه رِيكي شف د شخص آيات گونه اين ٢».املُلكهشـيار  و متوجه دائماً را موح   
 در پيوسـته  اسـت  آن از جزئـي  دخـو  كـه  جهـاني  كـه  كند مي حقيقت اين به

  .اوست حق به مالك كه است قاهري قدرت تصرف
                                                            

 سـلطه  و تصـرف  مورد كه است يزيچ بر سلطه و قدرت ملك( يملك مالك تو خداوندا،: بگو« - 1
 يخـواه  هركـه  از و يدهـ  يمـ ) خـود  حكمـت  مطـابق ( يخـواه  هركـه  به را ملك نيا) است،

 .26،)3(عمران آل» .يستان يم
  .111،)17( اسراء ».ستين او يبرا يكيشر گونه چيه مالكانه، تصرف] نيا[ در« - 2
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 از آن منابع و زمين اينكه در دارد صراحت كريم قرآن در ديگري آيات
 اين در انسان و ساخته انسان مسخّر را آن كه اوست و است خداوند آن

 جعلَ« ؛١»امِلَألن وضعها واَألرض«: است پروردگار) خليفة( جانشين تصرفات
لَكُم راشاً اَألرض؛٢»ف »رخا لَكُم سي م؛٣»اَألرضِ ف »لناكُم ثُمعج فالئي خف 

 جعلَكُم مما وأَنفقُوا« ؛٥».اَألرضِ في خالئف جعلَكُم الَّذي هو« ؛٤»اَألرضِ
نيخلَفستم يهم« ؛٦»فوهآتن والِ مم اللَّه دناكُم« ؛٧»آتاكُم يالَّذأَمدالٍ وبِأَمو 

نِنيبدر انسان) خالفت(جانشيني بيان آن مانند و آيات اين مضمون٨».و 
 در. [كند اجرا را جا صاحب ارادة و دستور جانشين اين تا است زمين
 بِه نمدهم أَنما أَيحسبونَ« ؛٩»وبنِني بِأَموالٍ ويمددكُم« :]است آمده ديگر آيات
  ١١».ظُهورِكُم وراء خولناكُم ما وتركتم« ؛١٠»وبنِني مالٍ من

 او اسـت،  خداونـد  فقـط  مطلـق  مالك كه دارد صراحت اين در آيات اين
 و) هبـه ( اتيـان  انسان به) خود جانشيني( خالفت حد در را حق اين كه است
 داده) مالكانـه  تصـرف  گـذاري وا( تحويل و كرده) زندگي ادامة نيروي( امداد
 اللَّـه  وأَرض«: اسـت  دانسـته  خداونـد  براي را زمين ملك صريحاً قرآن. است
  ١٣».اللّه أَرضِ في تأكُل فَذَروها« ؛١٢»واسعةٌ
 قـرآن  نصـوص  از مسـتفاد  كه) محدود و نسبي مالكيت( اصل اين طبق بر
 هـاي  فـرآورده  و آن منـابع  و زمـين  در التّصرف امت و مطلق مالك آدمي است،

                                                            
 .10،)55(رحمان ».كرد وضع مردم ةهم يبرا را نيزم و« - 1
 .22 ،)2(بقره ».گرداند آماده و گسترده شما يبرا را نيزم« - 2
 .64 ،)22(حج ».گرداند شما مسخر است نيزم در آنچه« - 3
 .14 ،)10(ونسي ».ميگرداند نيزم در ييها فهيخل را شما سپس« - 4
 .39 ،)35(فاطر ».گرداند نيزم فگانيخل را شما كه يكس اوست« - 5
 .7 ،)57(ديحد ».ميساخت فهيخل آن در را شما آنچه از ديكن انفاق« - 6
 .33 ،)24(نور ».است داده شما به خداوند كه يمال از آنان به ديبده« - 7
 6 ،)17(اسراء ».فرزندان و ها الم به را شما ميكرد امداد« - 8
 .12 ،)71(نوح ».فرزندان و اموال به را شما خداوند كند يم امداد« - 9

 .55 ،)23(مؤمنون »م؟يكن يم امداد فرزندان و مال با را انآن ما كه پندارند ايآ« - 10
 .94 ،)6(انعام ».ديسرانداخت پشت ميگذارد شما ارياخت در را تصرفش آنچه« - 11
 .10 ،)39(زمر ».است پهناور خدا نيزم« - 12
  .64 ،)11(هود ؛73 ،)7(اعراف ».بچرد آزاد خدا نيزم در) صالح ناقه( آن ديبگذار« - 13
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 مـال،  واقـع  در. كنـد  تصـرف  آن در بخواهد كه طور هر و قدر هر تا نيست آن
 براي خالفت اين چون ديگر، عبارت به. اوست بندة و اهللا خليفة انسان، و اهللا مال
 و خيـر  حـد  در بايـد  تصـرفاتش  و اسـت  جمـع  نايب و وكيل فرد است، همه

د،  محـدود،  مالكيت نظر، اين با. باشد معمو مصلحت تفويضـي  و عـاريتي  مقيـ 
 شـرط  و قيـد  بـي  و دار ريشـه  و آزاد و مطلق مالكيت، نظر، اين مقابل در. است
 بلكـه  هـدف،  و نفـوس  در آن هـاي  ريشـه  استحكام نظريه اين آثار از كه است
 و خالق اقتصادي، ابطرو و مال گاهي كه آنجا تا است مالكيت شدن واقع معبود

 اصـل  آن از! آيـد  مـي  حسـاب  بـه  اجتمـاعي  و معنوي شئون همة پديدآوردندة
  :گيرد مي سرچشمه مالكيت روابط و عالقه دربارة ذيل اصولي احكام اساسي
 نـه  و فـرد  نـه ( نيسـت  كـس  هـيچ  خـاص  ملك طبيعي منابع و زمين) 1

 عمـوم،  مصلحت حسب بر) امر ولي امام،( مسلمانان سرپرست فقط ؛)اجتماع
 در جز خصوصي مالكيت عدم و اباحه اصل( دارد نظارت آن منابع و زمين بر

  ).خاص شرايط يا و موارد
 محدود و خاص حق داراي مثمر عمل و مفيد تصرفات حد در افراد) 2
 كاالها و محصوالت در مالكيت حق و آن طبيعي منابع و زمين تصرف در
 .شوند مي

 اسـت،  آن منشـأ  كـه  مفيـدي  اعمال و مالكيت احراز براي اسالمي فقه) 3
 .دارد خاصي شرايط و تعريف

 طبقـة  و افـراد  اختيـار  و تصـرف  در نبايـد ) فيء و انفال( طبيعي منابع) 4
 بـرداري  بهـره  مـانع  خـاص  شـرايط  با تواند نمي هم كسي و گيرد قرار خاصي
 .شود ها آن از ديگران

 در نبايـد  هاست آن ارزش تقدير و كاالها مبادلة وسيلة كه فلزاتي و پول) 5
 منـابع  و يابنـد  قـدرت  وسـيله  ايـن  به تا شود گنجينه و متمركز افرادي دست
 وضع و گيرد قرار قدرت صاحبان اختيار در زندگي وسايل و ضروري حياتي،
 .شود مختل توزيع و كار عادالنة و طبيعي
 و نقـد  از اشـخاص  فـرآوردة  اگـر  اسـالمي،  احكام و اصول حدود در) 6
 ماليـات  يافـت،  افـزايش  معينـي  زمـان  در يا رسيد معين نصاب حد به جنس
 .گيرد مي تعلق آن به) خمس ،زكات( ثابت و مستقيم
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 عمـومي،  مصـلحت  حسب بر) نُواب امر، ولي امام،( اسالمي سرپرست) 7
 منـابع  و هـا  زمـين  بـر  را آن حد تعيين و خراج بستن و اموال در تصرف حق

 .دارد طبيعي
 ايـ ) آزمـايي  بخـت  قمار، ،ربا( نامشروع معامالت از كه اموالي و سودها) 8

 .شود نمي مالكيت موجب آيد، دست هب مفيد غير يا مضر كاالهاي
 .ندارند تصرف حق خود اموال در 2سفها و 1محجوران) 9

 كـه  اجتماع، و فرد حال به بخش زيان و بيهوده راه در مصارف تحريم) 10
 .است نامشروع و نامحدود ثروت كسب مانع تحريم اين

 اقتصادي روابط و مالكيت هب راجع اسالم اصولي و كلي احكام اين
 و احكام اين منشأ. شد خواهد ذكر اين از بعد اسناد با آن تفصيل كه است
 و عقل سنت، ،قرآن از اصولي گذشته، اصل از بيش ها، آن بر حاكم و ناظر
 يكُونَ لَا كَي« ؛٣»بِالباطلِ بينكُم أَموالَكُم تأكُلُوا والَ« : اصول مانند است؛ عرف
 لَكُم اللّه جعلَ الَّتي أَموالَكُم السفَهاَء تؤتوا والَ« ؛٤»منكُم اَألغنِياء بني دولَةً
 تبيح الضرورات« ؛٧»االسالم فی الضرار و الضرر« ؛٦»بِالعقُود أَوفُوا« ؛٥»قياماً

                                                            
 صورت در اي و باشد، بوده كبر اي و) هيسف( رشد اي و) مجنون( عقل فاقد كه است يكس محجور - 1

 معسـر  نباشـد،  ورشكسـته  تاجر كه يصورت در اي و شود ورشكسته كبر و رشد و عقل دارابودن
 )راستاريو. (است ممنوع خود يمال حقوق و اموال در تصرف از محجور. گردد

 را شيخو صالح گريد عبارت به و ستين شيخو اموال ةادار به قادر كه نديگو يم يكس به هيسف - 2
 )راستاريو( .دهد ينم صيتشخ

ـ نخور باطل به خودتان انيم در را خودتان اموال« -  3  يمعنـ  بـه » باطـل « ةكلمـ  .188 ،)2(بقـره » .دي
ـ ا بـه  اشاره ايگو» كُم« ريضم تكرار و» نكميب« ةكلم. است مثمر عمل بدون و جهينت يب هوده،يب  ني

 و حـق  حـد  در ،يكسـ  هر تا باشد، ديبا» انيم در« و دارد عموم به تعلق يجهت از اموال كه است
 .باشد داشته يدسترس آن به استحقاق

 گرچه .7 ،)59(حشر» .نشود گردان دست ثروتمندان انيم در) يعيطب يعموم منابع( ءيف آنكه تا« -  4
ـ نبا يعمـوم  يهـا  ثـروت  كـه  است ياساس اصل نيا نيمب يول است ءيف مورد در هيآ نيا  در دي

 .ديدرآ يخاص ةطبق انحصار
 كـه  يكسـان  دسـت  بـه  دينبا كه تاس كرده يمعرف قوام يةما و همه به نسبت را اموال هيآ نيا در - 5

 . شود داده دارند يمال سفاهت
 .1 ،)5(مائده. »ديباش وفادار قراردادها و ها مانيپ به« -  6
 عقوب،ي محمدبن ،ينيكل. شد خواهد گفته ضرار و ضرر فرق» .ضرار نه و است ضرر نه اسالم در« -  7

 .294و 293و 292 و280صص ،5ج ش،1365 ،ميةاالسال لكتبدارا تهران، چهارم، چاپ ،يكاف
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 و اكثر ضرر از جلوگيري براي اخص و اقل ضرر دفع .1»املَحظورات
 او حراماً اَحلَّ شرطاً إال شروطهم عند املُؤمنونُ«. است عرفي و عقلي اعماصلي

مرالال ح2»ح.  
 منشـعب  فـروع  و عقلي تشريعي، اصول اين و اصولي احكام اين مجموع

 قـدرت  و ايمـان  بـر  متكـي  اقتصـادي  و مـالي  قراردادهـاي  صورت به آن از
 اسـالم  اصـولي  احكـام  و احكام اصول از اي خالصه اين. آيد درمي اجرايي
 و كلـي  احكـام  و اصـول  اين بنابر. است اقتصادي روابط و مالكيت دربارة
 آن در و انـد  مسـتقل  و آزاد افـراد  اسـت،  واقـع  و فطـرت  مطابق كه جزئي
 احتياجات اش انگيزه كه جسمي و نفسي مواهب و استعداد ابراز از قسمت

 ايـن  ولـي . نيسـتند  االختيـار  مسلوب و محدود است، آن هاي عالقه و ديما
 احكـام  حـدود  در آن، از برداري بهره و مال جلب و عمل ميدان در آزادي،

 كـه  چنان گردد؛ مي متوقف و محدود عمومي مصالح و نظامات و خصوصي
 رخ مختـاري  و ممتـاز  طبقـة  نـه  و آيـد  مي پيش استثمار و ثروت تمركز نه

  . دهد يم نشان
 آن، مقابـل  و) يدار سـرمايه ( مالكيـت  مطلـق  آزادي يعنـي  نظر، دو اين
 قــرن مخصــوص) سوســياليزم اشــتراكي( شخصــي مالكيــت مطلــق ســلب

 نظـام  نـوع  دو نظـر،  ايـن  از. بـود  محيط همان و صنعتي ناگهاني تحوالت
 ديگـري  شـود  پذيرفتـه  هركـدام  و ناسازگارند و موافق غير هم با اقتصادي
 آزادي يـا  داد تـن  شده پذيرفته نظام آثار و لوازم همة به بايد و است مطرود
 طبقـة  پيـدايش  ثروت، تمركز ستمگري، استثمار، آثارش كه -  اقتصادي مطلق
 كـه  شخصـي  مالكيت سلب يا و است كارگران محروميت و ممتاز دار سرمايه
 خاصـي  طبقـة  اسـتبدادي  حكومـت  بـا  مالزم فرديِ قاللاست و آزادي تحديد
  . است

                                                            
 ».سازد يم مباح را) ها شده منع( اتيمنه اتيضرور« -  1
ـ  حـالل  را يحرامـ  آنچه مگر هستند، خود يقراردادها و طيشرا به بنديپا مؤمنان« -  2 ـ  اي  را يحالل

 دارالكتـب  تهـران،  چهـارم،  چـاپ  ،االحكـام  بيتهـذ  حسن، محمدبن ،يطوس خيش» .كند حرام
 تهـران،  ،)ع(الرضـا  اخبـار  ونيع ،يعل محمدبن صدوق، خيش ؛371ص ،7ج ش،1365 ،ميةاالسال

  .158ص ،2ج ق،1378 جهان، انتشارات
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 آثـار  و لوازم همة بشمرد، جايز را شخصي مالكيت كه نظامي هر بنابراين،
 پـذيرفت  را دولتي اي عمومي مالكيت كه نظامي هر و است كرده تجويز را آن
  .دهد تن بايد آن لوازم همة به

 عكـس  و خـاص  محـيط  و زمـان  مخصـوص  چـون  متقابـل،  نظر دو اين
 و واقـع  كامـل  صـورت  بـه  جا هيچ در مكان و زمان آن از پس است، يكديگر
 و ملي صنايع و منابع تدريج به يدار سرمايه كشورهاي در. (است نشده عملي

 شخصي مالكيت حق الفاتي،اخت با اشتراكي، هاي محيط در و گرديده اشتراكي
 در كه نظرياتي واقع، در.) است شده قانوني كوچك كارخانجات و ها زمين بر

 ابـراز  آن توليـدات  و صـنعتي  وسـايل  مشـكالت  حل به راجع پيش قرن يك
 و تكنيك سريع تحول و ديگر اجتماعي اصول پيدايش و پيشرفت با اند، كرده
 و نكـرده  بيني پيش را نهايي حل راه محصوالت، ثيرتك و كارگران سريع تقليل
  .كند بيني پيش هم توانست نمي

  
  مشكل اقتصاديسه موضوع بنيادين 

 طبيعـي  منـابع  و زمـين  بـه  نسـبت  مالكيت روابط در ها عالقه چگونگي يكي،
 و صـنايع . (كنـد  مـي  تـأمين  را حيـات  اولية احتياجات و ضروريات كه. است
 و) كردن صادر(تصدير براي و بعد مراحل در عموماً صنعتي توليدات و كاالها
  1.)است طبيعي منابع دادن قرار دسترس در بيشتر

                                                            
ـ  و سرچشـمه  آن محصـوالت  و يعـ يطب منابع و نيزم - 1  نيتـأم  و زنـدگان  يزنـدگ  ةليوسـ  نياول

ـ  و يعيطب حلّ. است) مسكن و غذا هوا، آب،( اتيح ياول اتيضرور  و نيزمـ  تيـ مالك ةعادالن
. اسـت  ياقتصـاد  مشكالت گريد حلّ ديكل جا همه و شهيهم آن يها ثروت عيتوز و يبردار بهره

 يارضـ  ابحس يب يها تيمالك ةدنبال و جهينت شتريب قهار و متصاعد يدار هيسرما يناگهان شيدايپ
ـ در دزدان ةليوس به دور يها نيسرزم و كشاورزان غارت از كه است بوده ييها ثروت و  بـه  يياي

 از روزافـزون  يبـردار  بهره يبرا قيطر نيتر آسان ع،يصنا شيدايپ از پس. بود دهيرس مردم دست
ـ ا از. اسـت  بـوده  يصـنعت  سـات يتأس نيهمـ  ها آن بر نظارت و حفظ و ها ثروت نيا  جهـت،  ني

 يهـا  بحران منشأ خود نيا و آوردند يرو شهرها به كشاورزان و رفت شيپ راه نيا در ها هيسرما
 يردا  هيسـرما  مشـكالت  درك. كـرد  جلـب  را نظر صاحبان توجه و ديگرد ياجتماع و ياقتصاد
 طيمح رد و تر آسان كارگران، حقوق شيافزا اي عيصنا شدن يمل مانند آن، حل يها راه و يصنعت

 منـابع  و نيزمـ  بـه  مربوط نيقوان ياجرا و وضع از تر سهل آن ياجرا ها، قدرت تمركز و شهرها
 .است يعيطب
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. هاسـت  انسان طبيعي اميال از كه فردي آزادي و استقالل تأمين طريق دوم،
 از پـس . اسـت  اجتماعي هم و اقتصادي محيط وضع به مربوط هم آزادي اين
 و تمركـز  از جلـوگيري  و پـول  گـردش  و جريـان  تنظـيم  چگـونگي  دو، اين

 هميشـگي  و جـايي  همـه  مشـكالت  از آن بـه  متكي اقتصادي قدرت پيدايش
 و صـنعتي  يدار سـرمايه  هاي محيط در كه هايي نابساماني و ها پيچيدگي. است
 اگـر . اسـت  اساسـي  مشكل سه اين از ناشي آمده، پيش كاالها توزيع و توليد
 وسيلة عنوان به پول جريان و طبيعي منابع از برداري بهره و عمل آزادي اساس
 توليـدات  مشكل گرفت، قرار است، عدل و حق كه خود، اصلي پاية بر مبادله
 تنظـيم  اسـاس  ايـن  بـر  كـه  حـدودي  و قوانين با آن توزيع و توليد و صنعتي

  .بود خواهد حل قابل شود، مي
 طوري به است، موضوع سه اين طبيعي و عادالنه حل به اسالم اصخ نظر

 از نشـود  تجـاوز  ديگـران  حقـوق  بـه  كـه  آنجا تا و آزادي با اجتماع افراد كه
 زمين منابع از دستشان و كنند برداري بهره جهان طبيعي و خود نفساني مواهب

 كـه  جسـمي  و هنـري  و فكـري  عمل حد و نگردد كوتاه حيات ضروريات و
 وسـيلة  پول و شوند خود كار نتايج در متصرف و مالك باشد، مشروع و مفيد
  .نشود قدرت و استثمار اموال، جلب

 مـذكور،  اصـولي  احكـام  و احكـام  اصـول  از جدا موضوعات، اين دربارة
  .است اسالمي فقه و فرعي احكام سند كه است خاصي نصوص

  
  نظر فقه اسالمي  اقسام زمين از

 ناآبـاد  هـاي  زمـين ). مـوات ( ناآبـاد  هـاي  زمـين  ديگر و آباد هاي زمين قسم يك
 بيشـتر ( است نگرفته صورت احيايي تصرف آن در كه است هايي زمين) موات(

 از  مالكانه تصرفات گونه هيچ ها زمين اين در.) است ناآباد زمين سطح هاي زمين
 آن خصـوص  بـه  هـا،  زمـين  ايـن . نيسـت  جايز انتقال و نقل و فروش و خريد
 بـالقوه  ملكـي  و واقعـي  ارزش داراي اسـت،  تـر  نزديك آبادي به كه هايي بخش
 نـه  هـا  زمـين  ايـن  مالـك  اسـالمي  فقه نظر از. گيرد تعلق مالكي به بايد و است
 بـه  كـه  باشـد  كسي نظارت تحت و تصرف در بايد چون و دولت نه و افرادند
 و پيـامبر ( او خلفـاي  سـپس  و خدا آنِ از شود، برداري بهره عموم خير و عدل
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 پس. دارد خداوند كه دارند را نظر همان ها زمين اين به الهي خلفاي. است) امام
 شـرط  بـه ) اسـت  كافي عام اذن وگرنه باشد، مردم ميان در امام اگر( امام اذن از

 قلـة  1.باقياسـت  آبادكننـده  بـراي  مشـروط  مالكيت حق ،)احيا( نگاهداشتن آباد
 را حكم همين نيز آباد و طبيعي نيزارهاي و ها جنگل مراتع، ها، دره درون ها، كوه
 فرمانروايـان  آنچه و درآمده موات صورت به آبادي از پس كه هايي زمين. دارند

ـ  كـرده  بـذل  ديگران به يا اند داشته خود دست در 2)تيول( اقطاع عنوان به  و، دان
 بـه  صـلح  و مسـالمت  طريق از) غيرموات و موات( كه هايي سرزمين همچنين،

 سـند . اسـت  طبيعي سرسبز يا موات هاي زمين حكم در آمده، مسلمانان دست
   آيـة  سـنت،  و حـديث  از پـيش  و قرآنـي  احكـام  اصـول  از پس حكم، اين

 والرسـولِ  للّه اَألنفالُ قُلِ لِاَألنفا عنِ يسأَلُونك«: اسـت » انفال« سورة نخستين
  ٣».مؤمنِني كُنتم إِن ورسولَه اللّه وأَطيعوا بِينِكُم ذات وأَصلحوا اللّه فَاتقُوا

 )ص(اكرم رسول از مختلف، طرق از كه است معتبري احاديث آن، از پس
 حـق  غَريِ فی ميتةً أَرضاً أَحيا من« ننـد ما است؛ شده روايت) ع(معصومين ائمة و

ـ  حائطاً اَحاطَ من« ٥؛»لَه فَهِی ميتةً أَرضاً أَحيا من« ٤؛»بِها أَحق فَهو مسلم    أَرضٍ یعل
                                                            

ـ  اسـت؛  شـده  واگـذار  عرف صيتشخ به است تيمالك منشأ كه اياح حد - 1  از تصـرف  حـق  يول
ـ د و كردن نيسنگچ سنگ، يمعن به» حجر« از» ريتحج«. شود يم شروع» ريتحج«  و دنيكشـ  واري

 نيزمـ  خشـكاندن  ،يكنـ  شـه ير نهـر،  جاديا ن،يزم حيتسط سنگ، دنيچ فقها يول. است آن مانند
 تيـ مالك موجـب  ريـ تحج آنـان  نظر به. اند دانسته ريتحج درحكم را آب كردن روان و] يباتالق[
 و يعموم نظر انيب مقصود چون مباحث نيا در. است تياولو و حق موجب تنها بلكه شود، ينم
ـ با ياختالفـ  موارد در و ندارد ضرورت فقها مختلف يفتاوا و آرا ذكر است، ياسالم فقه يكل  دي
 .شود رجوع طيالشرا جامعِ ةزند هيفق به

 اشـخاص،  به دولت و پادشاه طرف از است ينيمع يةناح ةنيهز و درآمد يواگذار) اقطاع اي(» وليت« - 2
 .»وليت« ليذ ،نيمع يفارس فرهنگ. انهيسال حقوق و مواجب يازا به اي اقتيل ابراز اثر بر

ـ ريگ پـروا  خداوند از. است رسول و خدا آن از انفال: بگو. پرسند يم انفال ةدربار تو از« - 3  در و دي
) نَفَل جمع( انفال» .ديا مؤمن قتيحق در اگر د،يكن اطاعت را او رسول و خدا و اصالح خود انيم
 بـر  ديزا ها نيا كه مناسبت نيا به ديشا. است آمده) افتيباز( متيغن و بخشش افزوده، يمعان به

ـ  امـام  افـت يباز اي) بخشش(يعموم مواهب و ايعطا اي) افزوده( افراد تيمالك حق و استحقاق  اي
 .است شده خوانده نام نيا به است، ياسالم جهاد متيغن آن از يقسمت

 ».است احق نيزم آن به كند زنده نباشد، يمسلمان به علقمت كه را يا مرده نيزم كس هر« -  4
 ؛280ص ،5ج همان، عقوب،ي محمدبن ،ينيكل ».اوست آنِ از نيزم آن كند، زنده را ينيزم هركه« -  5

 .151ص ،7ج همان، حسن، محمدبن ،يطوس خيش
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فَهِی ی« ١؛»لَهاالرضِ عاد لّهل و هرسولل ثُم یی لَکُم هن٢؛»م »وتانو هللا األرضِ م 
رلهن سولنها أَحيا فَميئاً مش وفَه ٣؛»لَه »بنمدحم مسلقَالَ م هأَلتن سراِء عـن  اَلشم 

 شـيئاً  أَحيوا قَومٍ أيما و: قالَ أَن إِلی -بأس بِه لَيس: قالَ ؟النصاری و اليهود أرضِ
نلُوها او اَألرضِ ممم عفَه قبِها أَح و یه ٤».ملَه  
  

  دربارة اراضي آباد نظر كلي اسالم
 مراتع، ها، جنگل از آن، ملحقات و موات اراضي به راجع اسالم عموميِ نظر از

 به راجع اسالم نظر ،)درآيد احيايي تصرف در اگر( درياها و سواحل ها، بيشه
 يا حق موجب چون ]اسالم قوانين طبق بر. [شود مي مبين هم آباد اراضي
 و احياشده حد در تملك يا حق اين احياست، فقط احياكننده تملك
 حق آن حريم و احياشده سرزمين حدود از خارج بنابراين،. االحياست مادام

 و احيايي صورت از احياشده زمين اگر و نيست كسي براي مالكانه تصرف
. شود مي خارج هم شخصي ملكيت از شد، خارج يكسره آن به عالقه و آبادي

   جمله از است، رسيده) ع(معصومين ائمة از معتبري احاديث اصل اين تأييد در
  

»حمدم بن عقوبن يع ةدن عن أَصحابِنا، مع عاويةبٍ، بنِ مهقالَ و :عتمأَبا س 
 علَيه فَإنَّ عمرها و أَارها کَری و فَاستخرجها بائرةً خرِبةً أَتی أَيما: يقُولُ عبداِهللا
 بعد جاَء ثُم فَأَخربها ترکَها و عنها فَغاب قَبلَه لرجلٍ أرضاً تکان فَأن الصدقَة، فيها

                                                            
 مسـتدرك  ،ينـور  محـدث » .اوسـت  آن زا نيزمـ  آن بكشـد،  ينـ يزم رامونيپ يواريد كه يكس« - 1

 .111ص ،17ج ق،1408 التراث، اءيإلح تيالب آل مؤسسة قم، اول، چاپ ،الوسائل
 طرف از سپس اوست، رسول و خدا آن از) سابق از مانده يباق ةنخورد دست( يعاد يها نيزم« - 2

 112ص ،17ج همان، ،ينور محدث» .شماست به متعلق من
 را يزيـ چ هـا  نيزم آن از هركس پس اوست، رسول و خدا آنِ از مرده يها نيزم مسلمانان، يا« - 3

 .111ص ،17ج همان، ،ينور محدث» .اوست آن از كرد، آباد
 از كـه  اسـت  كرده تيروا مسلم بن محمد از او و عال از او و صفوان از او و ديسع پسر نيحس« - 4

 تا است؛ اشكال يب: فرمود دم،يپرس نصارا و هودي نيزم معامالت حكم ةدربار )ع(صادق حضرت
ـ ( دهند انجام يعمل آن در اي سازند آباد را نيزم از يا اندازه كه يقوم هر: فرمود كه آنجا  منشـأ  اي
  همـان،  حسـن،  محمـدبن  ،يطوس خيش» .است آنان آنِ از نيزم آن و اند احق آن به) گردند عمل
 اسـتفاده  نيچن آمده، ينبو اول ثيحد در و ثيحد نيا در كه» بها احق« ةجمل از. 148ص ،7ج
 رونيـ ب يآباد صورت از اگر ن،يبنابرا. ستين مطلق و ثابت تيمالك اكنندهياح تيمالك كه شود يم

 .شود يم خارج شخص تيملك از رفت،
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 أو الصلت بنِ ريانَ عن زِياد بن سهلُ«١؛»عمرها لمن و للّه اَألرض فَإنَّ يطلُبها
 لله اَألرض إنَّ: قال السالم، عليه الصالحِ العبد عن يونس عن ريانَ عن رجلٍ

 علَّة لغريِ متوالَيةً سنني ثَالثَ أَرضاً عطَّلَ فَمن عباده، علی رِزقاً اُهللا جعلَها عزوجلَّ،
 حق فَال سنِني عشر لَه حق مطالَبةَ ترک من و غَريِه، إلی دفعت و يده من أُخرِجت

و نظر اظهار و آوريم مي موضوع اين در ديگري حديث خاتمه در ٢».لَه   
  :گذاريم وامي اجتهاد و نظر اهل به را احاديث اين از حكم استنباط  
  

 فی وجدنا: قال) ع(جعفَرٍ بیأَ عن الکابلی خالد أَبی عن ساملٍ بنِ هشامِ عن«
 و أَنا للمتقني، العاقبةُ و عباده من يشاُء من يورِثُها للّه اَألرض إنَّ): ع( یعل کتابِ
 حياأَ فَمن لَنا، کُلُّها اَألرض و املُتقُونَ نحن و اَألرض اُهللا أَورثَنا الَّذين بيتی أَهلُ
 أَکَلَ ما لَه و بيتی أَهل من اإلمامِ إِلی خراجها لَيؤد و فَليعمرها املُسلمني من أَرضاً
 أَحياها و فَعمرها بعده، من املُسلمني من رجلٌ وأَخذَها أَخرا أَو ترکَها فَإن منها،
وفَه قبِها أَح نی مکَها اَلَّذری تدؤها يراجن اإلمامِ إلی خی أَهلِ ميتب و أَکَلَ ما لَه 
 کَما منها يخرِجهم و يمنعها و فَيحوِيها بِالسيف بيتی أَهلِ من القائم يظهر حتی

                                                            
) ع( عبـداهللا  ابـا  از: گفـت  وهـب  بن يةمعاو از نقل به ما اصحاب از يجمع از عقوبي محمدبن« - 1

 آبـاد  و آورد رونيـ ب وضع آن از را آن و رود يخراب و ريبا نيزم سراغ به هركه: فرمود كه دميشن
 از او از شيپ كه باشد ينيزم اگر. است صدقه او بر نيهم كند، يالروب را آن يها يجو و گرداند

 نيزم آن آبادكننده آنكه از پس يول. است شده بيغا و كرده رها را آن او و بوده يگريد مرد آنِ
 آن از و خـدا  آنِ از نيزمـ  كه بداند ديبا كند، مطالبه را نيزم و گردد باز آورد، رونيب يخراب از را
 ،يطوس خيش ؛279ص ،5ج همان، عقوب،ي محمدبن ،ينيكل» .است ساخته آبادش كه است يكس

 .152ص ،7ج همان، حسن، محمدبن
 هر پس. داده قرار خود بندگان يروز را آن كه است عزوجل خداوند آن از] قتيحق در[ نيزم«  - 2

 شـود  يم خارج تشيمالك از نيزم آن گذارد، معطل علت يب يمتوال سال سه را آن كه ينيزم مالك
 نكنـد،  مطالبـه  را آن سال ده تا يول دارد، نيزم بر يحق كه يكس و. گردد يم محول يگريد به و
ـ ا. 232ص ،7ج ،همـان  حسـن،  محمـدبن  ،يطوسـ  خيشـ » .ستين او يبرا آن در يحق گريد  ني

ـ  دهاشميس االخبار جامع از ثيحد  از مـذكور،  اسـناد  بـه  ،بيتهـذ  از او كـه  شـده  نقـل  يبحران
 كـرده  نقـل  صـالح  عبد از ونس،ي از ان،ير از يگريد ةواسط به اي صلت،ال بن انير از اد،يز بن سهل
 ياخفـا  يبـرا  يگاه بود، يانقالب و حاكمه دستگاه مخالف تيجمع زمان آن در كه عه،يش. است
. كـرد  يم) ستهيشا ةبند(»عبدصالح« به ريتعب و آورد ينم زبان به حيصر را امام نام ،)ع(امام و خود
ـ ا مضـمون  بـه  كينزد. است آمده» عباده يعل وقفاً« ،»لعباده رزقاً« يجا به يكاف در ضمن، در  ني
 .است شده وارد زين گريد ثيحد چند ثيحد
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 ما یعلَ ميقاطعه فَإنه شيعتنا أَيدی فی کانَ ما إِلّا منعها و ،)ص( اِهللا رسولُ حواها
  ١».أَيديهِم فی اَألرض يترک و أَيديهِم فی

 و خدا آن از طبيعي، وضع برحسب زمين اينكه در است صريح احاديث اين
] يعنـي [ احياست؛ مدت و حد در فقط فردي مالكيت و اوست خلفاي و رسول

  .شود مي خارج فردي ملك از احيايي صورت از شدن خارج با
 دوران( گذشـته  هـاي  زمـان  در آبـاد  هـاي  زمـين  مهـم  و ارزش با قسمت
 بـوده  آنـان  كسان و كارگزاران و سالطين دست در اقطاع عنوان به) فئوداليسم

 حكـم  و است» انفال« از اسالم نظر از شد، گفته كه چنان ها سرزمين اين. است
  .دارد را انفال ساير
 فتح مسلمانان دست به صلح بدون كه هايي سرزمين اسالمي، فقه نظر از
 اين و( شود مي خارج فردي ملكيت از كسرهي) ةعنْو مفتوح اراضي( باشد شده
 ها سرزمين گونه اين.) است اسالمي مقدس جهاد نتايج يا ها هدف از يكي

 است، بازگشت آن لغوي معناي كه »فيء«. انفال نه شود، مي محسوب» فيء«
 آمده بيرون افراد ملكيت از يكسره كه است اموالي و امالك ،قرآن اصطالح در
 كه مواتي هاي قسمت در جز پايه، اين بر. است شده عمومي اموال جزو و

 جايز ها آن در معامله و انتقال و نقل از مالكانه، تصرف هر شده احيا سپس
                                                            

) ع( يعل امام از يا نوشته در كه آورده) ع(باقر ابوجعفر از او ،يكابل خالد ياب از او و سالم بن هشام از« - 1
 عاقبت و دهد يم ارث به خواهد كه بندگان از كس هر به كه است وندخدا آنِ از نيزم: ميافتي نيچن
 مـا  و اسـت  داده مـا  به ارث به را نيزم خداوند كه ميهست ها همان خاندانم و من. است نيمتق آن از

ـ با كنـد،  ايـ اح را نيزمـ  مسلمانان از كه هر پس،. ماست آن از سراسر نيزم و ميهست نيمتق همان  دي
 آن از هرچـه  اوسـت  يبـرا  و اسـت  مـن  خانـدان  از كه بپردازد يامام به را آن خراج و دارد آبادش
 مسـلمانان  از يمـرد  و گذارد تباهش و كرد ترك را نيزم آن آبادكننده اگر پس،. رديگ بهره و بخورد
ـ ا. واگـذارد  را آن كه يكس از است احق نيزم آن به شخص نيا كرد، اياح و آباد را آن او از پس  ني
 از هرچـه  اوسـت  يبرا و. بپردازد است من خاندان از كه يامام به را آن خراج ديبا زين دوم خصش
 قـدرت  بـا  اسـت  مـن  خانـدان  از كه يقائم تا است يجار و يباق حكم نيا. كند مصرف نيزم آن

 تصـرفات  جلـو  و آورد يدرم خود تصرف به كسرهي را ها نيزم كه است او پس. كند ظهور ريشمش
 بـه  را ها نيزم) ص( خدا رسول كه سان آن راند، يم نيزم از را) غاصبان(متصرفان و رديگ يم را نابجا

 بـه  امام كه است يباق ما روانيپ دست در آنچه جز گرفت، را تصرفات جلو و درآورد خود تصرف
 محمـدبن  ،ينـ يكل» .گـذارد  يمـ  يبـاق  تملكشان در و سپارد يم مقاطعه به دارند دست در آنچه آنان
 .152ص ،7ج همان، حسن، محمدبن ،يطوس خيش ؛407 ،1ج همان، عقوب،ي
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 بايد شود، مي گرفته خراج عنوان به كه آن قيمت يا منابع از قسمتي و نيست
   أَفاء ما«: است آيه اين فيء حكم قرآني سند. شود مصرف عمومي مصالح در

  

لَى اللَّهع هولسن رالقُرى أَهلِ م لَّهولِ فَلسلرلي وذلى القُرىب وتامالينيِ واملَساكابنِ وو 
 عنه نهاكُم وما فَخذُوه الرسولُ آتاكُم وما منكُم اَألغنِياء بني دولَةً يكُونَ ال كَي السبِيلِ
  ١».العقاب شديد اللَّه إِنَّ اللَّه واتقُوا فَانتهوا
 كيفيـت  و زمـين  وضـع  سـنت،  و كتـاب  بـه  مسـتند  اصول و احكام اين از

] اسـالم  بـه  بعـداً [ كه كشورهايي و اسالمي فعلي كشورهاي در آن هاي لكيتما
 كـه  است مواتي هاي زمين از يا ها زمين اين زيرا شود؛ مي معلوم گراييد، خواهند

 و احيـا  حـد  در بنـابراين،  شـده،  احيـا  مسـلمان  كشـاورز  و احياكننده دست به
 اقطـاع  جـزو  كه است هايي زمين از اي ت،اس احياكننده حق يا ملك االحياء مادام

 شـرط  به مسلمانان ميان در بايد كه است چنين فعالً يا است بوده ملوك) تيول(
 از يا) شود مي محسوب» انفال« از قسم دو اين. (شود تقسيم نگهدارند، آباد آنكه
 والـي  يـا  امام دست به صلح به يا آن صاحبان كردن كوچ با كه است هايي زمين
 مصـرف  بـه  عـادل،  امام تصرف و نظارت با بايد و است فيء از كه افتاده اسالم
 فقـط  آمـده،  دسـت  بـه  فـتح  بـا  كـه  ،ةعنو مفتوح اراضي. برسد عمومي مصالح

 گرفتـه  نظـر  در عمـوم  مصـرف  بـراي  كـه  گيـرد  مي تعلق آن به) بهره(» خراج«
  2.نيست جايز آن در مالكانه تصرفات نهگو هيچ كس هيچ براي و شود مي

                                                            
 قـرار  او ءيفـ  اي( بازگرداند خود رسول به خداوند) ها دهكده اي( دهداران يها نيسرزم از آنچه« - 1

 آن يبرا حكم نيا. است ليسب ابن و انينوايب و مانيتي و شاوندانيخو و رسول و خدا آنِ از ،)داد
 امبريـ پ دستورات، از آنچه. نگردد ثروتمندان انيم در دست به دست) ءيف( بازگشته نيا كه است
 چـه  د،يريگ پروا خداوند از. ديستيا باز كرد ينه آنچه از و ديبند كار به و ديريبگ آورد شما يبرا

 آن، از بعـد  يـة آ سـه  و آن از قبل يةآ و هيآ نيا در .6 ،)24(حشر» .است سخت خداوند ةمؤاخذ
 سـپس  و انـد  كـرده  صـلح  و شده ميتسل جنگ بدون آن صاحبان كه ييها نيسرزم حكم نخست
 اصل انيب ه،يآ وسط در »...يکون ال یک« ةجمل. است شده انيب] ها نيسرزم[ آن ديعوا مصرف
 و دسـت  بـه  دست توانگران انيم در يعموم يها ثروت دينبا كه است قرآن يينها نظر و ياساس

ـ آ مانند ديبا استناد و ميتعم جهت از اصل نيا. گردد محصور  »البيع اهللا احل« و »بالعقود اوفوا« هي
 .دهند يم ميتعم مربوطه مسائل فروع به و كنند يم استناد ها آن به فقها كه باشد،

و  ستيو فروش ن ديه قابل خرمفتوح ياست كه اراض نيا يصلح يمفتوحه با اراض يفرق اراض - 2
  اسـت   اسالم ياز آنِ امام و وال تيصلح به عنوان وال ياراض ينظارت دارد؛ ول ها امام فقط بر آن

  

←  
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  : است قسم سه تصرفات جهت از اراضي اسالم نظر از خالصه،
 يـا  خاص اذن با كه ؛انفال است مسلمانان همة آنِ از اصل در كه اي اراضي) 1

 خـاص  ملـك  يـا  حـق  احيـا،  شـرط  بـه ) عـادل  يا معصوم ولي( امام عام
  .شود مي احياكننده

 امـور  ادارة بـراي  و اوسـت  تصرف تحت و امام مال مستقيماً كه اي اراضي) 2
  .)فيء( رسد مي مصرف به عمومي مصالح اي شخصي

 ولي نظارت تحت و نيست آن در شخصي مالكيت گونه هيچ كه اي اراضي) 3
 اراضي مانند ود،ش مي تقسيم اسالمي سرزمين ساكنين و مسلمانان ميان در

  .مفتوحه
 در احيانشـده  اراضـيِ  از آنچـه . اسـت  زمـين  تـابع  معـادن  و طبيعي منابع
 شود مند بهره آن از تواند مي شخصي احتياج اندازة به فردي هر است، دسترس

  .است احق احياكننده، احياشده هاي زمين در و
 بـا  بايـد  و نيسـت  زمين روي در ظهور به نزديك يا ظاهر خود كه معادني

 كشـورهاي  در( اسـت  كننـده  اسـتخراج  آنِ از شود، استخراج كوشش و عمل
 هـر  در را معـادن  فقهـا  از بعضـي .) باشـد  مسـلم  بايد كننده استخراج اسالمي
  .دانند مي آن حكم در و انفال از باشد، كه صورتي
 در تصـرفات  چگـونگي  و طبيعي منابع و ارضي مالكيت حكم آنكه نتيجه

 وضـع  حسـب  بر صور، اين. است متطور و مختلف صور به اسالم نظر از آن
 مسـلمين  تصرف به چگونه كه است آن به بسته قسمتي، هر تاريخي و اراضي

                                                                                                                                
ـ آ يبرمـ  يخيآن قدر كه از اسناد تار. در آن تصرف كند تواند يم كه ← ـ ا ياراضـ  شـتر يب د،ي از  راني

 در«: سـد ينو يمـ  هياسالم فتوحات خيتار صاحب) تهران( ير استان ةدربار. است حهمفتو ياراض
ـ . آورد يرو ير يسـو  بـه  اسـالم  انيلشكر سيرئ مقرن، بن مينع ق،23 سال  مـردم  از ير يوال

 يسـخت  جنـگ  ير يها يكينزد در. آورد گرد يانبوه سپاه و خواست كمك مازندران و دماوند
 ارياخت در كه يا دروازه از تا كرد ييراهنما را مسلمانان ةفرماند رانيا سپاه سران از يكي. درگرفت
 بانـگ  و گرفتنـد  را رانيا سپاه ةجبه پشت دروازه آن از سواران زبده از يا عده. شوند وارد داشت

 يرو به زين ها دروازه گريد و شدند پراكنده سو هر از رانيا انيسپاه بيترت نيا به. برداشتند ريتكب
ـ ا محكـم  يشـهرها  و ها استان از ياريبس» .ديگرد مفتوح ير استان و شد باز مسلمانان  بـه  راني

 مسـلمانان  خود اسالم عدل به دواريام و رانيا ةديكش رنج مردم. شد باز مسلمانان بر بيترت نيهم
 كردند يم كمك و ييراهنما را
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 رهبـري  ادارة و نظـارت  تحـت  وضع، هر به و صورت هر در و باشد درآمده
 به حكومت و عادالنه خالفت يا و امامت يا است رسالت يا كه است، اسالمي
 آن روي كاركنـان  و زمين وضع حسب بر. نيست اسالم در آن متعارف مفهوم

 از ،»مقاسـمه « ايـ » خـراج « عنوان به مالياتي آن، تقسيمات و عموم مصلحت و
  .شود مي گرفته زمين تقسيم يا بهره

 وضـع  اجتمـاعي،  و روحـي  تحـول  مپـاي ه ،اسالم مقدس شارع زمان در
 در 1.گرديد مي متحول خصوصاً آن مالكيت و اراضي وضع و عموماً اقتصادي

 آن مـردم  كـه  هـايي  سرزمين و كشورها در ،عثمان خالفت اوايل تا خلفا زمان
 و حكـام ا همـين  طبق بر يافتند، مي دست آنان بر مسلمانان يا آوردند مي اسالم
 و خالفـت  مركـز  به نزديك و خرم و آباد اراضي در. شد مي عمل پيامبر سنّت
 را آن خرمي و سبزي از كه عراق مانند( داشت بيشتري استعداد كه هايي زمين
 احكـام  اين طبق بر بندي خراج و تحديد و تقسيم) گفتند مي »سواد ارض« در

 و حـدود  تعيـين  و اراضـي  تقسيم صديمت و مسئول. گرفت مي انجام تر دقيق
 خاصي متصديان و امنا يا بودند، آنان مأموران و المال بيت امناي اي خراج جمع
 حسـب  بـر  زمـين  مساحي از پس امنا،. شدند مي معين باشند، كار در خُبره كه

 از انـدكي  عايـدي  و كردنـد  مـي  تقسيم را اراضي عامل، قدرت و زمين وضع
. بستند مي آن بر دولت، براي مقاسمه يا خراج عنوان به القسمه، حق يا محصول

 در. شـد  مـي  مصـرف  محل همان عمراني و اداري امور براي عوايد اين بيشتر
 خواه بود؛ منظور عمل قدرت و احيا چيز، هر از بيش اراضي، تحديد و تقسيم
 انقالبـي  اصـول  همـة  و وضـع  اين از انحراف 2.مسلم غير يا بود مسلم عامل

                                                            
 صـورت  )ص(امبريـ پ زمان در تحول نيا ب،العر ةريجز اطراف و آن اطراف و) نهيمد( ثربي در - 1

 .است آمده ،يكابل ابوخالد ثيحد ليذ مانند ث،ياحاد و خيتار در موضوع نيا. گرفت
  

 و« :فرمـوده  نيچنـ  اسـت  داده خراج به راجع اشتر مالك به كه يفرمان در) ع(نيرالمؤمنيام -2
 لمـن  الصـالح  و سواهم، لمن صالحاً صالحهِم و صالحه یف فَإنَّ أَهلَه يصلح بِما خلَراجِ أَمر تفَقَّد

 كـه  آنچنان كن، يبررس يخوب به را خراج كار ؛اخلَراجِ یعلَ عيالٌ کُلَّهم الناس لأَنَّ إلّابِهِم سواهم
 اصـالح  آن در عـامالن  و نيزمـ  اصـالح  قـت، يحق در را،يز شود؛ اصالح دهنده خراج وضع
 سـت، ين دهنـدگان  خـراج  اصالح به جز گرانيد سود به ياصالح چيه و است گرانيد وضع
   االَرضِ  عمارة یف نظَرک وليکُن« :ديفرما يم نيچن سپس» .اند خراج خور نان مردم، يهمگ چه

  

←   
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 و قـريش  زدة واپـس  و خـورده  شكسـت  اشراف كه شد شروع وقتي از اسالم،
 خليفـه  پيرامون و كردند سربلند و گرفتند جان عثمان خالفت زمان در اميه بني
 و العـرب ةجزير اطراف و سوريه و عراق و مصر از هايي زمين اينان. گرفتند را

 نـه ) تيـول (اقطـاع  عنـوان  بـه  خـود،  ميـان  در را اسالمي آباد كشورهاي ديگر
 امـوال  و نفـوس  بـر  قسـمتي  هر بر واليت عنوان به و كردند تقسيم مالكيت،
 هـاي  خـراج  و گرفتنـد  مـردم  از را آزادي جهت هر از] آنان. [شدند مي مسلط

 و بستند مي  اراضي بر ثروت، اندوختن و خود شخصي مصارف براي سنگين،
  .آورند در خود كسان و خود تيول به را آباد هاي زمين

  
  وضع ملكداري و تيولداري در ممالك اسالمي 

بـا   پس از انقالب مردم و كشته شـدن عثمـان  ) ع( علي خالفت اميرالمؤمنين
انقـالب برضـد ايـن     ايـن حكومـت در حقيقـت   . جنگ و خون آغاز گرديد
آن حضرت، پس از بيعـت و خالفـت،    ١.پيشه بود تيولداران و غارتگران ستم

                                                                                                                                
 نيزم يآباد به تو نظر ديبا ؛بِالعمارة إلّا اليدرک ذلک لأَنَّ اخلَراجِ، استجالبِ یف نظَرِک من أَبلَغَ ←
 ،البالغـه  نهج» .ديآ ينم دست به يآباد بدون خراج رايز ،خراج گرفتن تا باشد رساتر و شتريب
 .53 ةمنا

به مسلمانان  عثمان) هاي تيول(» قطائع«دربارة آنچه از ) ع(علي قسمتي از كالم اميرالمؤمنين -1
فی العدلِ  ماُء لَرددته، فَإنَّإلواِهللا لَو وجدته قَد تزوج بِه النساُء و ملک بِه ا«: بازگرداند چنين اسـت 

به خدا سوگند، اگر در ميان اين قطائع، بيـابم  ؛ قيه أَضيه العدلُ فَاجلَور علَيو من ضاق علَ سعة
گردانم، چـه در   ها را باز مي كه به كابين زنان رفته است و كنيزان با آن به تصرف درآمده، آن

و در تنگنايش گذارد، ستم بر او  و آن كه عدل بر او دشوار باشد. عدل گشايش و رفاه است
  .15، خطبة البالغه نهج» .گذارد دشوارتر است و بيشتر در تنگنايش مي

س نقـل  عبـا  اين خطبه را از كلبي و او به اسناد خود از ابوصالح و او از ابن البالغه نهجمفسران 
اي ايـراد   يعت كردنـد، خطابـه  در روز دومي كه مردم با آن حضرت به خالفت ب: كرده كه گويد

فـی   أعطاه من مالِ اهللا فَهو مردود نُ و کُلَّ مالأَقطَعهِا عثما عةيأال انکُلَّ قَط«: كرد و در آن فرمـود 
اي كـه   يار باشيد كه هر قطعههوش... واِهللا لَو وجدته قَد تزوج .بطلُه شیءي الميت املالِ فَإنَّ احلَق القَديبِ

المـال   عثمان به اقطاع درآورده و هر مالي از اموال خدا را كه بخشـيده اسـت، مـردود بـه بيـت     
ابن ابي الحديـد،  » ...به خدا سوگند. كند است، زيرا حق سابق و گذشته را، هيچ چيز باطل نمي

 1404اهللا مرعشي نجفـي،   ت، چاپ اول، قم، انتشارات كتابخانة آيالبالغه نهجعبدالحميد، شرح 
  .نيز آمده است 14، ص 32، ج بحاراألنوار، اين روايت با اندكي اختالف در 269، ص 1ق، ج 

  

        ←  
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ال عثمـان و       نخستين كارش همين بـود كـه زمـين    هـايي كـه در تيـول عمـ
ها را  ها را عزل كرد و زمين اطرافيان وي درآمده بود، ضبط و كارگزاران آن

هـايي   كردند تقسيم كرد و بر زمـين  مي ها كار در بين مردمي كه بر روي آن
اين مطلب را تـاريخ، كلمـات و   . بست داشت خراج يا فيء كه عنوان انفال

ال خود بـه صـورت روشـني ثبـت     هاي آن حضرت به واليان و عم مكتوب
  .كرده است

 پــس از خالفــت بــه حــق و الهــي آن حضــرت، بــا همــة انحرافــات و
هاي ناحق و غيراسالمي كـه بـه نـام     ها و حكومت ها و خالفت شكني قانون
بر مردم تسلط يافتند و تـا قـدرت داشـتند، اصـول احكـام، قـوانين        اسالم

بـا   -اجتماعي، سياسي و اقتصادي اسالم را متوقـف و مسـكوت گذاردنـد   
وم كشورهاي اسـالمي ماننـد   در عم ها، وضع زمينداري و مالكيت همة اين

قيد و بند و جبارانه نبوده است  ديگر كشورها به خصوص مغرب زمين، بي
كردند و حـاكم   العنان رفتار نمي گاه مالكين اسالمي با دهقانان، مطلق و هيچ

خاست و نه متكي  ها نه از ميان آنان برمي شدند و حكومت مطلق تلقي نمي
پـس از دورة اول خالفـت، عمومـاً بـر     هاي اسالمي،  حكومت. به آنان بود

هاي دينـي بودنـد و بـه     حسب وراثت يا انقالب، متكي به شعارها و عنوان
فريفتند و خود را با غارت اموال عموم و بـذل و   همين عناوين مردم را مي

  .كردند بخشش حفظ مي
جـز در مـوارد   (كشاورزان و دهقانـان در سراسـر كشـورهاي اسـالمي     

ختيار نبودند، زيرا در هر صـورت و بـه هـر وضـع تـا      اال مسلوب) استثنايي
ها مجبور بودند كـه ايـن    حدي حقوق و حدود اسالمي حاكم بود و دولت

حقوق را رعايت كنند و تجاوز به حقوق كشاورزان ماننـد دورة ملكـداري   
                                                                                                                                

هر جمله از اين خطبه كه در آغاز خالفت بيان فرموده و در آن اساس برنامة حكومـت خـود را    ←
جاي خـود بحـث و تفسـير    اعالم كرده است، بيان يك اصل و حقيقت اساسي است كه بايد در 

ترين و چشمگيرترين مطلب در اين كالم كوتاه بيان ثبات و حاكميت حق عموم است  مهم. شود
دار در آن  كه اين حق، اگرچه مورد تجاوز واقع شود و دست به دست بگردد و تصـرفات ريشـه  

ن گـردد،  ها از اين تصرفات بگذرد، در آنجا كه مصـرف كـابين زنـان و خريـد كنيـزا      بشود و زمان
 .ها از آن بگذرد، حاكم است شدني و از ميان رفتني نيست و بر هرگونه تصرفات، گرچه زمان سست
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برحسب . ني بودشك قانوني نبود، بلكه قانون] به صورت[ اروپا) فئوداليسم(
انـد و   نبـوده  ، كشاورزان مجبـور و محكـوم بـه كـار    موازين حقوقي اسالم

توانستند كار نكننـد و   بين كار كنند و مي توانستند با اختيار و حقوق بين مي
خـوري   تجاوزات و حـق . قضاوت و حكومت با مالكين نبود. هجرت كنند

حسب وضع خاص بعضي از نقـاط و دوري از   بعضي از مالكين هميشه بر
هـا يـا مـأمورين     محيط قانوني اسالمي و يا پشـتيباني بعضـي از حكومـت   

مسلم است كه اين اوضاع استثنايي و بر خالف احكـام  . گرفت صورت مي
  .توان مستند به نظام و احكام اسالمي دانست اسالم را، نمي

زمـين و حقـوق كشـاورزان و     الكيـت دربـارة م  با بررسي احكام اسالم
تاريخ اسالم و مقايسة آن با تاريخ و اصول قوانين كشـورهاي غيراسـالمي   
دربارة ملكداري در قرون گذشته، مقياس اثر تعاليم اسـالم و احكـام آن در   

. شـود  تاريخ و مقدار تأثير اوضاع اقتصادي در تحوالت اجتماعي معلوم مي
هايي كـه پـيش    هاي اسالمي و در انقالب گذشتة سرزمين در سراسر تاريخ
هايي كه از ميان رفته يا به ميان آمده، هيچ يـك متكـي بـه     آمده و حكومت

قيام و انقالب كشاورزان نبوده است و در تاريخ اسالم مـوردي بـه چشـم    
چنان در فشار و تعـدي واقـع شـده باشـند كـه       خورد كه كشاورزان آن نمي

غرب مقدمة انقالب را فراهم سازند، يا گروه گـروه بـه    هاي مانند سرزمين
هيچ وقت مالكين، كشـاورزان را در  . دست حكومت و مالكين كشته شوند

هـا رسـماً و    اند و هـيچ وقـت حكومـت    معرض خريد و فروش قرار نداده
  .اند ازمالكين متجاوز حمايت كنند قانوناً نتوانسته

تبديل  خالفت اسالمي به دست معاويه) ع(پس از شهادت اميرالمؤمنين
به سلطنت استبدادي قهار گرديد و وضع اموال و امالك عمـومي بـا ديگـر    

در بعضـي از  . از حدود و مسير نظامات اسـالمي خـارج شـد    اصول اسالم
يرا بـراي  كشورها قسمتي از اراضي در تيول سالطين و عمال آنان درآمد؛ ز

خاموش كـردن صـداي وارثـان رسـالت اسـالم و پيـروان آنـان و از ميـان         
برداشتن آنان، توسعة تبليغات و تجهيزات كشورگشايي، غارتگري، شـكوه  

هرچه توانسـتند و  . و جالل دربار خالفت احتياج به اموال نامحدود داشتند
داختنـد و  به هرجا دست يافتند، با عمال خود، به غارت مردم نومسلمان پر



  ياقتصاد مباحث        162
   

 

فرسـا بـر    هاي طاقت ها را در اختيار خود گرفتند و ماليات ها و چراگاه زمين
گاه كه واليت و حكومت اسـالمي   از آن. ديگر اراضي و حتي نفوس بستند

و در نتيجة آن، اصـول و احكـام اجتمـاعي و اقتصـادي اسـالم از صـحنة       
تيولـداري   زندگي و مسير انقالبي خارج شد و در اوراق كتب دفن گرديد،

ال   ) و فيء انفال(نسبت به اراضي عمومي ) اقطاع( در ميان سـالطين و عمـ
ولي تيولداري هم، مانند نظام ملكـداري، چـون بـه طـور     . آنان رايج گرديد

كلي مطرود اسالم بود و ريشة ثابت و پا برجايي نداشت، بـا از بـين رفـتن    
م يا تغيير و تبديل آنان خود بـه خـود اراضـي    اي از سالطين و حكا سلسله

. گرديد رفت و اراضي تقسيم مي شد و يا به كلي تيول از ميان مي تجزيه مي
اگر در تاريخ گذشتة اسالم وضع تيولـداري مـدتي دوام يافتـه، در حـدود     

هـاي آن بـوده    و پايگاه همين قرون اخير و پيش از پيدايش اصول اشتراكي
اين وضع درست مقارن با زماني اسـت كـه اسـتعمار در كشـورهاي     . است

زدگي شدند و اصول عقايد و  اسالمي ريشه گرفت و مسلمانان دچار غرب
هـا و   احكام اسالمي در ميان مسلمانان سست يـا خشـك شـد و حكومـت    

هاي اسالمي مركز اتكايي در خارج از مرزهـاي كشـورهاي اسـالمي     دولت
دود مسلمانان تا توانستند تاختند و اساس اسـتقالل  يافتند و بر حقوق و ح

  .و اقتصاد مسلمانان را ويران كردند و شخصيت
  

  سنّت وقف
ي اسـالم ي ها طيمح در كه استي سنن از آن متعلقات وي اراض كردن وقف
 از اسـت  ملـك  كردن متوقف وقف،. است شده بيترغ اريبس عمالً و قوالً

ي عمـوم  مصـالح  و راتيـ خ راه در نآة بهـر  بازگذاردن و مالكانه تصرفات
ة جينت.] شود يم گفته »منفعت ليتسب« و »نيع حبس« اصطالحاً كه[ي اسالم
 و گردد يم خارج ها حكومت و اشخاص تيملك از ملك كه است آن وقف
   كمـك  يـا  المنفعـه  عـام  امور در مصلحت، و واقف نظر حسب بر آن منافع

 بركنـار  ولـداران يت و ملـوك  يانـداز  دسـت  از و رسد يم مصرف به فقرا به
  .ماند يم
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پس از آن، بزرگـان   ١.آغاز شده است) ع( علي سنت وقف از اميرالمؤمنين
كه بـا عمـل    اند، چنان و ديگر مسلمانان از اين سنت پيروي كرده و ائمة اسالم

اي آباد كشورهاي اسالمي به ه به همين سنت قسمت قابل مالحظه از سرزمين
  .ها از ميان رفته است فردي نسبت به آن صورت وقف درآمده و مالكيت

                                                            
) ع(جعفـر  بـن  يموسـ  حضـرت  كـه  اسـت  آورده ثيحـد ي بجلـ  از او و صفوان از معتبر، كتب در - 1

 از حضـرت  آن كـه  رايي ها نيزم نامه تيوص نيا در. فرستاد مني برا را) ع(نيرالمؤمنيامة نام تيوص
 القراء،ي واد نبع،ي ياراض: شده ذكر ليتفص به كرده وقف سپس و آورده دست به اياح و انفال قيطر
ي غالمان. است كرده نيمعي خاص مصارف و انيمتول موقوفات نياي برا حضرت آن. رهيقص و نهياذ
 كـرده  سـفارش  آنـان ي آزاد به يا ساخته آزاد را آنان حضرت خود يا ندا كرده كار ها نيزم نيا در كه

. اسـت  آنان آزادشدني برا يا و آزادشده زانيكن و غالمان به خرج كمك آن مصارف جمله از. است
 دسـت  به هفت، وي س در و اند دادهي گواه حضرت آن اصحاب ازي جمع نامه، تيوص نيا ليذ در

  .24 نامه ،البالغه نهج و ]51 ص ،7ج همان، يعقوب، محمدبن ،ينيكل. [»است نوشته خود
ي يكـ . است شده ميتنظ حضرت آن شهادت از شيپ سال سه و خالفت زمان در نامه تيوص نيا
 كـه ي ا مزرعه بهي سركشي برا حضرت آن: ديگو يم حضرت آن كارگران يا شده آزاد غالمان از
. آوردم او نزد آن محصول ةپختي كدو از من و خواست غذا من از و آمد كردم يم كار آن در من
 باشـد  دور خـدا  رحمـت  از: فرمود و شست شن و آب با را خودي ها دست غذا، صرف از بعد
 درون و گرفت من از را كلنگ مزرعه، آب ازي سؤال از پس. كشاند  جهنم به را او شكم كهي كس
 دوبـاره . آمـد  رونيـ ب خسته و زانير عرق كه كرد كاوش قدر نآ. رفت بود آمده بند آبش كهي قنات
 ناگهان. ديرس يم گوش به نفسشي صدا كه كرد يم تالش و زد يم كلنگ چنان و شد قنات وارد
 رونيـ ب قنـات  از شتابان امام. زد رونيب نحرشده شتري گلو مانند آب و شد شكافتهي ال و سنگ
 و» .اسـت  صـدقه  اسـت،  صدقه«: گفت بودي ارج شيرو و سر از عرق كه حال همان در و آمد

 اسـت  يعلـ  خدا بنده ،نيرالمؤمنيامة نام وقف نيا«: نوشت نيچن و خواست افزار نوشت جا همان
 رود فروش نه كهي ا صدقه. گرداند صدقه نهيمدي فقراي برا را بغاتيبغة چشم و چشمه نيا كه
. شـود  آن وارث ن،يزم و ها آسمان وارث همان خداوند، تا رد،يپذ انتقال نه و گردد خششب نه و

  » .باشد آنان آنِ از آنة بهر شدند، محتاج نيحس و حسن فرزندانم، اگر
 انيـ طغ وي اسالم اصول از انحراف نيا كه دنديد يم مخصوصي نيب روشن آن با) ع(نيرالمؤمنيام
. يافت خواهد ادامهي و از پس شده، شروع هيام يبنة ليوس به و عثمان زمان از كه مردم حقوق بر

 وي مـاد ي هـا  هيسرما گريد مانند راي اراض وي عيطب منابع آنان روانيپ و عمال و هيام يبن نيسالط
 در اسـالم  چـون ( خصوصـاً  را نـه يمد اهل و عموماً را مسلمانان و برد خواهند غارت بهي معنو
 ميتسـل  مكـه  پرسـت  بـت  اشـراف  و هيام يبن ن،يسرزم نيا نيمجاهد ريشمش با و پاگرفت نهيمد

ـ ا سـبب  نيهمـ  به ديشا. كرد خواهند ساقطي هست وي زندگ از) شدند  نـه يمد در راي اراضـ  ني
ـ نوايب شتيمع نيتأمي براي ا لهيوس و شود كوتاه آن از غارتگران دست تا ساخت موقوفه . گـردد  اني

 .نماند مصون آنان عمال و مستبدان چپاول از ها، هيسرما گريد مانند هم مسلمانان اوقافي ول
 



    

 

  




