
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  :ششم فصل

  

  اسالم اقتصاد هاي ويژگي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

 



  

 

  
  
  
  
  

  اقتصاد اسالميي ها ويژگي
  
 بـا  آنة سـ يمقا وي اسـالم  احكـام  وي اقتصاد اصول مجموع گرفتن نظر در با

 بـا ي اسـالم  اقتصـاد  كـه  است مسلّم جهينت نيا سته،نوخاي اقتصادي ها مكتب
 و كنـد  ينمـ  قيـ تطب جهـت،  هـر  از ،يعملـ  يا وي علم مكاتب نيا از يك چيه
 اصـل  چنـد  نيـ ا در تـوان  يم را ازاتيامت نيا كه دارد را خود خاص ازاتيامت

  :كرد خالصه
ي معنـا  بـه  عمـل،  محصـول  حدود در ،مالك را افرادي اسالم اقتصاد )1
ـ . شناسد يم خاص، احكام حدود در مبادالت، در متصرف و آن عيوس  شيب
 كـه  است حاكم آنِ از مبادالت ديتحد وي عمومي ها هيسرما حدود، نيا از
 ختهيآم اقتصاد مانند نه و استي فردي آزاد و تيمالكي كل سلب اش جهينت
ي هـا  ثروتي برا بلكه باشد؛ نامعلوم و مبهم آن حدود كه استي مزدوج و

 سرشـت  بـا  كـه  كـرده  برقراري طيشرا و حدودي فرد و ياشتراك وي عموم
 يفـرد  تيـ مالك. اسـت  سـازگار  جانبـه  همه حقوق و عادالنه نظام و انسان
 مصـالح  و منـابع  بـر ي مبتنـ  اشتراك و افرادي عيطب وي فطري آزاد بري مبتن
 . استي مومع

 نظر از دو، هر عمل،ة مرحل در زين ياشتراك و يدار هيسرماية نظر اكنون
 تيـ مالك اصـل  بر كه يدار هيسرماي كشورها. اند كرده نظر صرف خودي كل

 يدار هيسـرما  بـه  وسـته يپ و كرده تجاوز اصل نيا از است، نامحدود و آزاد
 كارخانجات و ديتول منابعي درپ يپ و زنند يم بند دهن و پابند ختهيافسارگس
ة همـ  بـا  ،ينظـر ي اشـتراك  اصـول  گـر، يدي سـو  از. كنند يمي ملّ را بزرگ
 و جيحـوا  حـدود  در الاقـل  را،ي فـرد ي ها تيمالك عمالً دارد، كهي جمود
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 آزاد ه،يـ رو حسـب  بـه  يـا  قانوناً محدود، مزارع و مسكن مانند ،اتيضرور
   ١.اند كرده
 اتيـ واقع بـه  نـاظر  نظـر  دو نيا كه است جهت نيا از مشهود تجاوز نيا

 ريــاخ قــروني صــنعت اقتصــادي هــا نوســان محصــول بلكــه ســت،يني زنــدگ
 و حق زانيم حدود در ديبا نوسان،ة دور گذشت از پس كه، است نيزم مغرب
  .رديگ قراري عيطب حقوق
 و فكـر ة نحـو  بـا ي اقتصـاد  روابـط  وي مـال ي هـا  عالقه ،اسالم نظر از  )2
ي اقتصـاد  وي اجتماع طيمح و است مرتبطي آدم زيغرا و عواطف و اتيفطر

 ديتحد و نييتع اسالم اقتصاد در چون و هاست عالقه نيهمة مجموع انعكاس
ي اقتصـاد  اسالم اقتصاد است؛ي اقتصاد روابط نيتحس جهت در ها عالقه نيا

. سـت يني اجتماع وي عباد احكام وي اخالق وي فكر تيترب و هيتوج از مجزا
 نيـ ا چون د،ينما يم مجزا هم از گرچه افرادي حقوق وي عاطف وي فكرة رابط
 مؤثر و وستهيپ هم به باطن در است،ي بشر نفوس ازيي دايناپي ها رشته رابطه
 دهند يم صيتشخي زندگ در كهيي ها هدف حسب به ها، انسان. گرندييكد در
 مختلـف  هـا  عالقه به نسبت دشانيد و ارتباطة نحو آورند، يم مانيا ها آن به و

 بـا  بـدن، ي اعضـا  كه چنان دهد؛ يم رييتغ را روابط صورت اختالفات، و است
 بـه  رد،دا مشخصي كار و است بدن مجموع با مرتبطي نحو به يك هر آنكه

                                                            
 در كشاورزان خرده تيمالك ةدربار بار نيچند حال، به تاي شورو اتحادي ستيكمون انقالب از بعد - 1

. اسـت  شـده ي آزاد سلب] برعكس،[ يا، شده دادهيي ها يآزاد و مختلفي نظرها مختلف مراكز
ة تـ يكم اول ريـ دب ،رشلسـت يپ - مسـكو «: است آورده ش،1343يد 16 مورخ ،اطالعاتة روزنام
ي خصوصـ  داتيـ تول از آن در كـه  نوشـته  پـراودا  دري ا مقاله ،نياوكرا ستيكمون حزبي مركز

ي خصوص داتيتولي برا ر،ياخي ها سال در كه سدينو يمي و. است كرده دفاع داًيشدي كشاورز
ـ با كـه  آمده وجود بهي اديزي ها تيمحدودي كشاورز  سـت يكمون حـزب  و، ،گـردد  مرتفـع  دي
 ديتول راي كشاورز محصوالتي بعضي خصوص طور به اند ليما كهي كشاورزان كمك به نياوكرا
 در كه اند كرده اتخاذي ماتيتصم نياوكرا دولت و ستيكمون حزبي مركزة تيكم. شتابد يم كنند،
ة تـ يكم. ننـد ك يم دايپي شتريب حقوق كشاورزان و كارگران و كالخوزها ،يخصوص تيمالكة نيزم

ـ ما كـه ي دهقانـان  كمك به ضمناً نياوكرا ستيكمون حزبي مركز  باشـند  داشـته  احشـام  انـد  لي
ي هـا  تيـ مالكة اعـاد  بـا  زيـ ن نيلنـ  م،1921 سال در ،هيروسي ستيكمون انقالب از پس» .شتابد يم

  .كرد موافقت كوچك
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 مـرتبط  مغـز  بـا  آن و داردي شوك نخاع اعصابة مجموع با كهي ارتباط سبب
 و گذارد يم اثري نحو به اعضا از يك هر در تأثرات و ها شهياند و افكار است،

 روابـط  موضـوع . كنـد  يمـ  ريتـأث  گرانيد در زين] ها آن از[ يك هر وضع رييتغ
 هـا  آن آثار زين و دارند هم در و هم با كهي آثار و ها آني كارها و بدني اعضا
 رأس در كه است مهمي ا اندازه به ها آن دري روان اتيفيك وي روان اتيفيك در

 كـار  ميتنظ و عالج به تواند ينمي بيطب چيه و گرفته قراري طب وي روان مسائل
 ن،يهمچنـ . بپردازد اعضا گريد با آنة رابط و وضع نظرگرفتن در بدوني عضو
 و مهـارت ة انـداز  و اسـت  وستهيپ االعضاء فيوظا و طب باي روان يها عالج
 و مرمـوز  روابـط  نيهمـ  صيتشخة انداز به شناس روان و بيطب عالج قدرت

 . است دهيچيپ
] ارتبـاط [ ماننـد  موجـودات  بـا  و گرييكـد  بـا  انساني ها عالقهي ها رشته

 كـه  ارندد باور يا كنند يم تصور كهي كسان. است مرموز و دهيچيپ بدني اعضا
 روابـط  ماننـد  مسـتقل، ة رشـت  يـك  و عالقـه  يـك  گـرفتن  نظر در و توجه با

 عـالج  راه و انـد  داده صيتشخ راي اجتماعي ها يماريب و ها انحراف ،ياقتصاد
 ستندين رانيمارگ و افسونگران و جادوگران به شباهت يب دهند، يم نشان را آن
ة همـ ة معالجـ ي مدع ن،افسو يك با و نسخه يك داشتن و دود و دم يك با كه
 هـا  نيـ ا. هسـتند ي مـار  هـر  كـردن  افسون و اجنّه دوركردن و لهيقبي مارهايب
ـ  كننـد،  حـس  يب راي مار يا ريتخد را مارييب ها  نيتلق با توانند يم  سـپس ي ول
 سـر  شـتر يبي انيـ طغ بـا  شـده  افسون مار و كند يم عود حادتر وضع باي ماريب

ي بررسـ  بـا  فقـط ي بشـر  انيطغ روح و يپرست مالة زيغر عالج ايآ. دارد يبرم
 دوراني بـدو ي هـا  عـالج  نيهمـ  بـه  هيشب آن، روش و راه وي اقتصاد روابط
 ست؟ين توحش

 و مـان يا ميتحكـ  و نظـر  هيتوج با را ها عالقه و حقوق حدود ميتنظ اسالم
ي اقتصاد نيقوان و احكام و داند يم مرتبط انساني ها ارزش و وجدان پرورش

 نيـ ا بـا  و هم با اسالم مختلف نيقوان چنان و كرده انيب اصول نيا طبق رب را
 را آن الـوان  و حـدود  متبلـور  عقـل  و فكـر ي ايزوا فقط كه يافته قيتلف اصول

  .كند درك تواند يم
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 ميتنظـ  و ميترسـ  اصـل  سه را اسالمي اقتصاد روابط و تيمالك حدود  )3
  .حكومت و كاماح افراد،: كند يم

 تصـرفات  در ،يوجدان تيمسئول و مانيا تيحاكم با و رشد حد در افراد،
 سـت، يني گـر يد حـق  كهي اموال در توانند يم و آزادند امور، گريد مانند ،يمال

 بـه  محـدود  مبـادالت، ة مرتب در ،يآزاد نيا. كنندي بردار بهره آن از و تصرف
  .است معامالت صحت طيشرا و احكام ودحد و عمل ازي ناش تيمالك حق

     چـون  اوسـت،  از منبعث يا خداة فيخل و يول و امام با كه اسالم حكومت
 منـافع  رجحان و مصلحت جهت از است، قسطة اقامي برا و تصرف بهي لوأ

 دارد ارياخت اجتماع، حق با فرد حق تعارض صورت در افراد، منافع بر اجتماع
. كنـد  محـدود  كـرده  زيتجو قانون آنچه از شيب را افراد تيمالك و تصرف كه
 مصلحت، صيتشخ برحسب تصرفات، عموم در اولواالمر و امام تياولو حق
 اَألغنِيـاءِ  بني دولَةً اليکُونَی کَ« ماننـد  ،يخاص نصوص و است مسلّم حقوق از

 حـاكم  حقـوقِ  گريد از شتريب اري مال تصرفات حق ،»الضرر«ة قاعد و ١»منکُم
  .كند يم ثابت
 اسـت؛  عمل مالكي فطر وي عيطب حق اسالم نظر از ،ديتول مانند ،عيتوز  )4

 تيـ مالك حـق  منشـأ  عمـل  و اسـت  آزاد عمـل  ارياخت در فرد كه بيترت نيا به
 ملـك  و فرآورده عيتوز و تصرف در مالك كه است آن حق نيا آثار از. شود يم

 نظارت و تيمالك حق و تصرفاتة محدودكنند نيقوان و حدود. باشد آزاد خود
 بـا . اسـت  نامحدودي بر سود مانع و عيتوز ديتحد و ميتنظ ضامن حاكمي عموم

 سـت، ا كار صاحب كه آن،ي اصل صاحب به حق نيا چرا نظارت، و ديتحد نيا
 محصـول  و كارة جينت كه استي عيطب ريغ نيا شد، گفته كه چنان نشود؟ واگذار
 و رديـ گ قرار دولت يا دار هيسرما ارياخت در اند، شده دهيآفر آزاد كه افراد، كوشش

 كـار ي بـرا  را هـا  آن و زننـد  يم روغن كارخانه ابزار به كه اندازه همان به ها، نيا
 و اسـتقالل  و بدهنـد  محـدود  شتيمع و غذا انسان افراد به كنند، يم آماده شتريب

 و مختلـف  نيعناو به است، تر ارزش با زيچ هر از كه را، افراد تيشخص وي آزاد
 حد در عيتوز و نباشد آزاد عيتوز و تصرف در مالك و عامل اگر .رنديبگ بندهيفر

                                                            
 . 7، )59(حشر» .ه دست در ميان ثروتمندان نگردددست ب) فيء(تا اين بازگشته « - 1
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 هـم  و دهيگرد محروم حقش از بحق مالك هم شود، محدود اجياحت ديق با عمل
 و عمـل  حسـن ي اصـل  محرك دو نيا و است، شده گرفته دهينادي انسان شارز

 آنكـه  بـا ( باشـد  عامل اجياحت حد در عيتوز آنكه بنابر رايز است، استعداد ظهور
 ديـ تولي بـرا ي محرك چيه عامل افراد) ست،ين مشخص و محدود انسان اجياحت
 كـه ي كسـان  گـر، يدي سـو  از. داشت نخواهند شده داده صيتشخ اجياحت از شيب

 فنـا  بـه  محكـوم  ديـ با ست،ين اجشانياحت بهي واف كارشان يا ندارند، كاريي توانا
ي دارا گـروه  نيا آنكه با داشت، دور نظر از را مردم گروه نيا توان يم ايآ. شوند
 سرپرسـت  و مولّـد  يـا  گذشـته  عمـل  حقي دارا آنان شتريب و اند يانسان حقوق

  ند؟هست زين ندهيآي استعدادها
ي هـا  فـرآورده  عيـ توز و تيـ مالك حـق  ،اسالمي اقتصاد اصول اساس بر) 5
 نيزمـ  كه بيترت نيا به است؛ي عيطب منابع عيتوز و تصرف حق بري مبتني عيطب
ي عمـوم  مصالحة ندينما و يول كه دولت، و است همه آنِ ازي عيطب منابعة هم و

 ايـ اح حـد  در هـركس  بعـد، ة مرتبـ  در. است عيتوز و نظارت حقي ادار است،
ــ(  در( ازتيــح و) ناآمــاده وي نــيرزميز معــادن در( اســتخراج مقــدار و) نيزم

 وانـات يح وي جـار ي هـا  آب و نيزمـ ي روي هـا  سنگ مانند ،يعيطب منقوالت
 هـا  نسـبت  و نيعنـاو  نيـ ا كه مادام و گردد يمي حقي دارا) ييصحرا ويي ايدر
 بـه  كـه ي حـد  تـا  حقـوق،  نيـ ا. اسـت ي باق افرادي برا حقوق نيا ت،اسي باق

 بـه ي عمـوم ي اياشـ  و منـابع  چون. است محفوظ نرساند، انيز عموم مصلحت
 محـدود  عمـوم  حـق  بـه  آن در تصـرفات  و اسـت  عمـوم  آنِ ازي عـ يطب وضع

 گـران يد و معمول از شتريبي امكانات و ليوساي داراي كس اگر ن،يبنابرا. گردد يم
 را او اسـتخراج  و ازتيح و اياح حكومت، قدرت و يعموم تيمالك انونق بود،

 .كند يم ممنوع را اش سوءاستفاده و محدود
ة مرحلـ  در د،يـ تول ظروف و ديتول منشأي عيطب منابعي اول عيتوز مبنا، نيا بر
 عيـ توز نظـر،  نيـ ا از. كنـد  يمـ  ميتنظـ  است، مالكي اول حق كه را، عيتوز بعد،

 نظـر  در جداگانـه  عيـ توز تـا  ست،ين منفصل يعيطب عيتوز و ديتول از ها فراورده
 مواد فراآوردن به منحصري ديتول عمل چون. گردد قيتطب ديتول با و شود گرفته

 در و آن از پـس  ديـ مف تصـرفات  شامل بلكه ست،ين كاالها كردن آماده وي عيطب
 نظـر  مـورد  ديـ با زين ها واسطه نيا حق شود، يم هم قراردادن ازمندانين دسترس
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 باشد، ديمف عملي مبنا بر كه آنجا تا ،)كسب و تجارت( مبادالت در پس،. باشد
) ع(نيرالمؤمنيام فرمان در. (است مشروع وي عيطب) كاسب و تاجر( واسطه حق
 صـنعتگران  و تجـار  ديمف نقش شد، آورده آن متن نيا از شيپ كه ،مصري وال به
  .)است شده انيب آنان كار ارزش و آمده هم با عيتوز و ديتول در

التي كـه عمـل   ، با آنكه اين حق طبيعي را تجويز كرده، از مبـاد احكام اسالم
وال تـأكُلُوا  «: مفيد در آن نباشد، نهي كرده است؛ نهي كلي و عمـومي ايـن آيـه   

أَموالَكُم بينكُم بِالباطلِ وتدلُوا بِها إِىل احلُكّامِ لتأكُلُوا فَرِيقاً من أَموالِ الناسِ بِاِإلمثِ وأَنـتم  
يم معـامالت ربـوي و شـبه    عالوه بر تحـر . ناظر به همين مسئله است ١»تعلَمونَ

ربوي، فروع فقه اسالمي از مواردي كه سودبري باطل و بدون عمل مفيد ممكن 
نهي از بيع قبل از قـبض و  . است در معامالت رخنه كند، جلوگيري كرده است

به استقبال كاروان رفتن و پيش از ورود به شهر كاالهـاي آنـان   (» تلقي ركبان«يا 
هـا يـا اسـتفادة بـدون عمـل       استفاده گونه سوء ز اينبراي جلوگيري ا) را خريدن

بـراي  ) اختيـار فسـخ بيـع   (» خيارات«حدود و شرايط معامالت و تشريع . است
هـا و   واقعي آن فرصت بررسي كامل كاالهاي مورد معامله و رسيدگي به ارزش

  .منافع نامشروع است] كسب[جلوگيري از 
ادالت و نظـارت دولـت در كاالهـا، قاعـدة     گونه آزادي محدود در مبـ  با اين

تواند حاكم بر مبـادالت گـردد، زيـرا     نمي يدار به مفهوم سرمايه عرضه و تقاضا
داري  و در واقـعِ آن، بـه قـدرت خريـد و پـول      يدار تقاضا، در عـرف سـرمايه  

. ر مبناي فقه اسالمي، درخواست ناشي از احتياج اسـت گردد؛ ولي تقاضا، ب برمي
بنابراين، عرضه و در دسترس قراردادن، در همان حد رفع احتياجـات ضـروري   

گردد تا راه بـراي تقاضـاي    نمي يدار سرمايه يا كمالي است و بازار ملعبة حرص
  . بازگردد) اَكل بباطل(بري ظالمانه  كاذب و براي سود

بنابراين، حقوقي كه در منابع و اشياي طبيعي، با احيا يا كشـف يـا حيـازت،    
اين منابع و مواد است؛ ولي اين حقـوق مترتبـه    شود، منشأ اولي توزيع ثابت مي

                                                            
 حكّـام ي سـو  بـه  را مال آن كهي صورت به د،ينخور باطل به شماست انيم در كه را خود اموال« - 1

) دييـ جو يمـ  تقرب حكّام به آنة ليوس به يا د،يزير يم حكّام چاه به دلودلو(ديكن يم روانه و احاله
  .188 ،)2(بقره» .ديدان يم آنكه با د،يبخور را مردم لاموا ازي قسمت گناه به و ناحق به تا
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حق مالكيت مطلق به اشـيايي از محصـوالت   . نيست مطلق موجب حق مالكيت
. گيرد كه محصول عمل و نمايانندة كوشش انسـاني اسـت   مواد تعلق مي زمين و

محصول عمل، در تصـرفات خـود نسـبت بـه آن آزاد     بر مبناي اين حق، مالك 
ديگر خود يا ديگري ضـميمه   است، تا آن را صرف و استهالك كند و يا به كار

  چه به صورت كاال يـا تبـديل آن   محصول عمل، . كند و منشأ كار جديدي گردد
در . گردد تري مي ها به امور تازه به نقدينه، منشأ و محرك كارهاي جديد و از آن

هـاي درپـي    هر صورت، سرماية كار اول دخيل و سهيم اسـت و سـهم دسـت   
  .درآمده درحدود عملي است كه با محصول كار يا كارها ضميمه گشته است

) معـامالت (و داد و سـتدها  ) عقـود (ها يك ايـن بنـد   احكام اسالمي بر يك
دارد، تا با حفظ آزادي، از سودبري بـه  ) سلبي و ايجابي(اي  نظارت امري و نهي

   ١.هاي آن را ببندد جلوگيري كند و راه) بدون عمل نافع(باطل 
كـه بـر اسـاس منـابع طبيعـي آغـاز        اين حقوقِ مترتب بر تصرف و توزيـع 

 يدار زيرا روش عملي سرمايه. است ل اقتصادي اسالمگردد، مخصوص اصو مي
از هـر  . هـاي طبيعـي نـدارد    اي در تصرف و توزيع سرمايه طريق حق و عادالنه

كه مورد حق سابق ديگري نباشـد، داراي   طريق كه اين منابع به دست آيد، همين
و  از ايـن رو، در توليـد  .) نـه حـق انتفـاع محـدود    (گردد  مي مطلق حق مالكيت

ها، سرماية اولي، از هر طريق كه به دسـت آمـده باشـد، وسـايل      توزيع فرآورده
  . است يدار دخالت دارد و منشأ سود سرمايه توليد

كيفيت تصرفات انسان را در منـابع طبيعـي بـه دسـت تحـوالت       ماركسيسم
و اطوار تاريخ سپرده، تا برحسب آن مقدرات، رابطة انسان بـا ايـن    وسايل توليد

) يدار و سرمايه اشتراكي(لذا اختالف اين دو قطب . منابع تعيين يا تحديد گردد
گردد و منابع طبيعي در حاشـية   يشتر حول محور كاالهاي توليدي و صنعتي ميب

  . گردانند چرخ فلكي است كه هر يك حول محور اصول خود مي
                                                            

االجاره به ديگري اجاره  تواند به بيش از مال كند نمي اي اجاره مي بنابر همين اصل، كسي كه خانه - 1
، كسي كه قرارداد عملي را »مضاربه«و همچنين، در . مگر آنكه عملي در آن انجام داده باشد دهد،
. ر سود مشترك پذيرفته، حق ندارد آن را به ديگري واگذارد و خود سود بدون عمل ببـرد در براب

همـه يـا اكثـر يـا      اين احكام نظـرِ . كه شرح داده شد، از همين جهت است نيز، چنان حرمت ربا
  .است اي از فقهاي اسالم عده
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هـا را   اساس و مركز حيات بشري را بر منابع طبيعي مستقر كرده و آن اسالم
. و نه به دست تقدير تحوالت آالت توليـد  داده يدار نه به دست زورمند سرمايه

از نظر اسالم، آن دستي كه بايد منابع حياتي را در دسترس معيشت انسـان قـرار   
  .است، در حد عمل و حفظ حق اجتماع دهد، دست انسان كارگر

وضـوعات  منابع طبيعي براي افـراد نسـبت بـه م    چون حق تصرف و توزيع
هاي موات  به اين ترتيب كه در زمين. شود نسبي است، حقوق يكسان ايجاد نمي

حق تصرف و احيا تا آنجاست كه عمل احيايي صـورت گرفتـه و تـا آن زمـان     
هـاي قابـل اسـتفاده، ماننـد مراتـع و       در زمـين . است كه اين صورت باقي باشد

، ةالحياز اري به عنوان حقبرد هاي جاري، به اندازة حيازت و بهره ها و آب جنگل
كنـد،   برداري مي كند و تا وقتي كه در حد حيازت بهره براي حائز حقي ايجاد مي

تواند مانع او شود، جز در مورد مصلحت عمومي كـه حـق حـاكم     ديگري نمي
هايي كه كسي جمع كرده و صيدي كه به دام افكنـده   حكم سنگ. محفوظ است

ايـن  . اي كه در گوشة بيابان زده نيز همين است يا از دريا استخراج كرده يا خيمه
شـرط ايجـابي همـان احيـا و     : گردد حقوق با دو شرط ايجابي و سلبي ثابت مي

حيازت براي انتفاع است، و شرط سلبي آن است كه تجاوز به حق عموم يا فرد 
  . و احتكار در ميان نباشد

 جـابِ سـطحي اي  در معادن، كه ملك عموم است، تنها كشف و اسـتخراجِ 
شود، در  آنچه از اعماق زمين كشف واستخراج مي. كند حق بر همة معدن نمي

بنابراين، معادني كه در سطح زمين است و . گردد همان حدود موجب حق مي
يا به طور طبيعي و آماده براي انتفاع در زيرزمين واقع است، بـراي كاشـف و   

  . نيست كننده بيش از حق كشف و انتفاع در حد استخراج استخراج
با حفظ حقوق فرد، چون حق عموم نيز باقي است، حاكم ] در مورد اراضي[

هـا   اسالمي، براي مصارف عمومي، به هر اندازه كه مصلحت دانسـت بـر زمـين   
ايـن اسـاس   . واجب اسـت ) پنجم يك( بندد و از معادن گرفتن خمس مي خراج
  .ها نيز بر همين مبناست طبيعي است كه توزيع فرآوردههاي  سرمايه توزيع
ها، درياها و معـادن،   ها، بيشه زمين، آب، جنگل] يعني[چون منابع طبيعي، ) 6

هاي زندگي بشر و همة جنبندگان است، اگر حدود حقوق و انتفـاع و   سرچشمه
ي ديگر وسـايل  ها آن به صورت عادالنه و روشني ترسيم گردد، در رشته توزيع
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يابد و ديگر مشكالت روابـط اقتصـادي تـا حـدود      معيشت به تبع آن سامان مي
محققين اقتصـادي عصـر صـنعت، چـون بيشـتر      . شود اي حل مي قابل مالحظه

هاي صنعتي معطوف شده، دربـارة   توجهشان به حل مشكالت صنايع و فرآورده
و قاطعي ندارند كه هم  هاي عادالنه و روشن حل تنظيم و تقسيم منابع طبيعي راه

مورد قبول و رضايت صاحبان اصلي و اولي اين منابع شود و حقوق آنان تأمين 
سازان  هايي كه نظريه كليد. از اين منابع گسترش و افزايش يابد گردد و هم توليد

  .گشايد اند نه يكنواخت است و نه همة درهاي بسته را مي ساخته
حـل  [براي گشودن اين درها در حقيقت كليدي نـدارد و   يدار اصول سرمايه

اشـتراكيون در عمـل   . به زور قانوني و غيرقانوني واگذارده اسـت ] اين مسائل را
اتفـاق  ) فئوداليسـم (داري  روش واحد روشن اثباتي ندارند، گرچه در نفي زمـين 

ا همة اختالف، در هر محيط اقتصادي با شرايط نظرهاي اثباتي آنان، ب. نظر دارند
صـنعتي  ] اقتصاد[آنچه را دربارة وسايل و نتايج . كند و منافع مختلف تطبيق نمي

كاالهـاي آن و رابطـه بـا كـارگران و حقـوق آنـان در نظـر         و چگونگي توزيع
هـاي آن و   هتوان دربـارة منـابع طبيعـي و فـرآورد     كنند، نمي اند يا اجرا مي گرفته

حقوق كشاورزان و كاركنان در معادن و صيادان و امثال آنـان در نظرگرفـت يـا    
 اجرا كرد؛ زيرا منابع طبيعي، برحسب وضع اولـي، از آنِ عمـوم اسـت و مالـك    

هاي صنعتي مستهلك  ه خاصي، چه فرد و چه دولت، ندارد و عموماً مانند دستگا
شود، بيش از حق انتفـاع عامـل    يا از آن كاسته مي آنچه استهالك دارد. شود نمي

ــابع طبيعــي  . حــق خــاص كســي نيســت  ــه در من ــن جهــت، كســاني ك از اي
  در آن مواد . اند اصلي موارد و مواد آن مالك اي اولي حق صاحبان اندركارند، دست
متن و سرچشمة طبيعت گرفته، هر عملي كه صورت گيرد  از عامل دست كه اولي

كه  كه درآيد، حق عمل عاملين اولي در آن محفوظ است؛ چنانبه هر صورتي و 
   ١.دارد اين حق را ثابت ومحترم دانسته و سرماية اصلي محسوب مي اسالم

                                                            
و محرك اعمال ديگر است و كارها و تغييرات بعـدي بـر محصـوالت     اصلي، سرمايه چون كار - 1

از ايـن نظـر،   . در همة مراحل محفوظ و منشـأ سـود اسـت    شود، اين حق مالكيت وارد مي اولي
هـاي   افتـد و دسـت   وسايل و آالتي كه پس از آن در راه تغيير و تبديل سرماية اصلي به كار مـي 

  برداري بيشتر بـراي   رود، چون در طريق به ثمر رساندن يا بهره در اين راه به كار ميكارگراني كه 
  

←  
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كاونـد حـق دارنـد كـه خـود را       بنابراين، كساني كه در آغوش طبيعت مي
ها  اين. بدانندخور خود  مند به آن و ديگران را عايله و نان فرزند ارشد و عالقه

هاي طبيعت دارند و دست ديگر به  گشودن سرچشمه كه پيوسته دستي در كار
تواننـد سـاعات و روش كـار و مقـدار      انـد، نمـي   سوي خلق محتـاج گشـوده  
تحميل تحديد يـا تغييـر در كـار آزاد آنـان، كـه      . محصولشان را محدود كنند

اخـتالل زنـدگي آنـان و     احتياج و عالقـه و ذوق محركشـان اسـت، موجـب    
رابطه و عالقة اينان به زمين و باغ و كشـتزار و احشـام،   . معيشت عموم است

اينان، در محيط خود، به طبيعت و محصـوالت آن،  . مصنوعي و تخيلي نيست
  .مانند طفل به پستان و دامان مادر، انس و عالقه دارند

و وضـع   با توجه به اين جهات و خصوصـيات زنـدگي و اخالقـي، كـار    
. كاركنان در دامان طبيعت شباهتي به كارگران و مزدبگيران كارخانجات نـدارد 

مندي و مزد داشته باشند، چنـان رابطـه و    كارگران كارخانجات، هر اندازه بهره
  ندارند و ساعات كار و مـزد و محصـول    اي به كارخانه و دستگاه توليد عالقه

كليد كارخانه و اختيـار كـار آنـان بـه دسـت دولـت يـا        . تمحدود اسكارشان 
ها را تعطيل و آنان را اخـراج كنـد،    دار است، تا هر وقت بخواهد دستگاه سرمايه

گونه  بنابراين، اين. يا تغييرشان دهد، يا ساعات كار و مزدشان را باال و پايين ببرد
. آور اسـت  و زيـان ها در حدود كار و حقوق دهقانان و كشاورزان اشتباه  دخالت

  دخالت در كار آنان بايد درحد دادن حقي باشد كه در تصرف و انتفـاع دارنـد و   
اي كـه باشـد، كوتـاه     هاي متجاوز به حقوقشان، از هر كس و هـر طبقـه   دست

  .آنان كمك شود گردد و براي پيشرفت كارشان هرچه مقتضي است به
 ايي اسـت از وضـعِ  ه اين مقايسه براي روشن كردن و به دست دادن نمونه

طبيعي و زمـين و اصـالح عمـومي وضـع      منابعِ مالكيت حدود تعيينِ مشكلِ
نظر به ايـن قبيـل   . كاركنان و ديگر مشكالت و عدم انطباق آن با وضع صنايع

مشكالت است كه اشتراكيون، با وحدت نظري كه در طرد مالكيت نامحـدود  
زمـين   دانند، در تحديد عالقة مالكيت را محكوم مي اراضي دارند و فئوداليسم

                                                                                                                                
گيرند، جز اجرتي در حد استهالك آالت يـا   ها قرار مي هاي اصلي است و در كنار آن آن سرمايه ←

 . ها شريك نيستند مصرف نيروي انساني حق ديگري ندارند و در سود آن سرمايه
 



  217           اسالم اقتصادي ها يژگيو
  

 

آن، كه آيا مطلقاً ملي باشد و در اختيار دولت درآيد يـا دولـت    و تعيين مالك
مالكيت زارع و مقدار آن چگونه و چه  ]در اين صورت[مالك باشد و با زارع 

ر كشـوري اسـت، چـه    در كمتـ . اندازه باشـد، نظـر و روش يكسـاني ندارنـد    
جـا و همـة شـرايط وضـع      و چه غيراشتراكي، كه در همه كشورهاي اشتراكي

يـك از زعمـاي    هـيچ . مالكيت زمين و كشاورزان يكسان و يكنواخـت باشـد  
اند كه وضع مالكيت زمين و روابـط آن را   اشتراكي و اقتصاددانان مدعي نشده
هاي  نامه، مانند سرمايه ا با قانون و تصويببا انقالب، به هر صورت كه باشد، ي

  .تجارتي، بتوان يكسره تغيير داد و رو به بهبودي برد صنعتي و
كه قبالً به تفصيل و با اَسناد بيان شد، نظري  دربارة اراضي، چنان نظر اسالم

و توان در سه اصل كه پايـه   نظر اسالم را در اين باره مي. قاطع و طبيعي است
  :اساس است، خالصه كرد

يـا حـاكم   (اول، زمين و ديگر منابع طبيعي، عمومي و تحت نظـارت امـام   
شود كـه بـه    هايي به اين اراضي ملحق مي و زميناست و يا ملك او ) اسالمي

طرق مخصوص و مبين در فقه به دست مسلمانان آمده و همچنـين اسـت آن   
ا به عنـوان تيـول، ضـبط    قسمت از اراضي كه اشخاص از طريق غيرمشروع ي

  .اند كرده
حياي اراضي منشأ اصلي مالكيتمحدود يا حق اولويت يا تصـرف  دوم، ا 

و  االحيـاء و قصـد احيـا داشـتن، مالـك      بنابر اين اصل، احياكننده، مادام. است
  .متصرف بحق آن قسمت از زمين است كه احيا كرده است

م اسالمي، بر حسب مصلحت عمـوم و بـراي اصـالح    سوم، دولت و حاك
بر اراضـي احياشـده ببنـدد و    ) دارد كه عنوان خراج(تواند مالياتي  اراضي، مي

و با شرايط آن، از عوايد زمين بايـد گرفتـه شـود كـه      مالياتي، به عنوان زكات
  .شاورزان محل گرددو معاش زندگاني ك نخست صرف تأمين كسري

بر اساس اين اصول در كشورهاي اسالمي، كه به ايمان و عقيـدة عمـومي   
توان وضع ارضي را بـه   تر از هر نظريه و قانوني مي تر و آسان اتكا دارد، سريع

صورت عادالنه تعديل كـرد و محصـوالت ارضـي را افـزود و از تجـاوز بـه       
مي، كـه بـر حسـب    در كشـورهاي اسـال  . دهقانـان جلـوگيري كـرد   ] حقوق[

و اوضاع عمـومي زمـان مسـلمانان ناچارنـد كـه در وضـع        ضرورت تاريخي
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هاي گذشته را كـه عمومـاً بـا     كشاورزي و كشاورزان تجديدنظر كنند و روش
هاست كـه پـيش از هـر     موازين اسالمي سازگار نبود، تغيير دهند، بر حكومت

  :ت ورزندبه اين اقدامات مبادر كار
اراضي موات و باير مستعد را، كه چندين برابـر بـيش از اراضـي    ) الف

     آمـاده بـراي احيـا     احياشده و زير كشـت اسـت، رايگـان در اختيـار افـراد
 -كه امروز كاري ساده و آسان اسـت  -بگذارند و وسايل تهية آب و آبياري

 كـار  بـا ايـن  . و بذر و كود را رايگان يـا بـه صـورت وام بـه آنـان بدهنـد      
شـوند و بـا     باالستحقاق بـذر و حـق در زمـين و آب مـي    كشاورزان مالك

دلگرمي و بدون اضطراب و نگراني از اينكه بذر و ملكشان متعلق بـه غيـر   
برند و بر محصول  آيد، كار خود را پيش مي است يا مدعي به سراغشان مي

  .افزايند و احيا مي
هاي مزروعـي   هاي سابق روستاها و كشتزارها به زمين تحديد مالكيت) ب

با ايـن دو عمـل   . ها و دادن حق بذرافشاني به دهقانان و زيركشت و حريم آن
خود آزاد و مسـتقل   شود و در عمل و كار موانع از جلو كشاورزان برداشته مي

شـوند   بق مجبور مـي شوند و مالكين سا باالستحقاق محصول خود مي و مالك
اند،  مشغول] به كار[كه به هر صورت زندگي كشاورزاني را كه در امالك آنان 

و اال، چون جلـو راه كشـاورزان بـاز    . دارند تأمين كنند و آنان را نيز راضي نگه
توانند هجرت كنند، مالكين ناچارند امالك خود را باير بگذارنـد   شود و مي مي

  .وشندو يا ارزان و به اقساط بفر
برداشتن قدرت حكومـت و مـأمورين از پشـت سـر مـالكين، چـون       ) ج

و  غاصبانه و تيولداري در كشورهاي اسالمي پشتيباني از احكام اسالم مالكيت
هـا هسـتند كـه از زورگويـان بـراي       فقط حكومـت . قوانين متخذ از آن ندارد

و بسا، براي صورت قانوني دادن به كارهاي كنند  برداري خود پشتيباني مي بهره
مالكيـت جابرانـه در   . كردنـد  خود، قوانيني بر خالف اصول اسالم وضـع مـي  

هـا بـا    بنابراين، اگر دولت. كشورهاي اسالمي جز اين پشتيباني نداشته و ندارد
گونه مالكين سلب قدرت كنند،  برداشتن پشتيباني خود و مصوبات خود از اين

ها را به غصب ضبط كنند و دهقانان را به  قدرتي دارند كه زمين ديگر آنان چه
  بند كشند و نان آنان را از گلويشان بگيرند؟
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  هاي خراجي و زكاتي از احياكنندگان زمـين و محصـوالت    گرفتن ماليات )د
  . دهقانان كمك به و بيشتر عمران و آبادي در كردن تصرف و نصاب حد در خاص،
 و دار شـه ير انقـالب  و تحولي راست به بخواهند ياسالمي ها حكومت اگر

 گردانند مستقل و آباد جهت هر از راي اسالمي كشورها و كنند جادياي داريپا
ـ  دري راه نخواهند روز هر و دهندي ترق را اخالق و اقتصاد و  و رنـد يگ شيپ

 ها نامه بيتصو با و برگردند برخوردند، موانع به چون و روند شيپي قدم چند
ي متكـ  كـه  اصول، نيا كنند، سرگردان را مردم و خود ض،ينق و ضد نيقوان و
 اگر و ،است قيطر نيتر آسان و نيتر ساده است،ي ملّ سنن با موافق و مانيا به

 بسـته  چشم و دهند نشان گرانيدي همپا وي مترق را خود كه باشد نيا مقصود
 نيـ ا با كه بدانند ديبا كنند، ايمه خودي برا غاتيتبلة ليوس و كنند ديتقل آنان از

 وهـم  الدنيا احلَياة في سعيهم ضلَّ الَّذين«: برند ينم شيپ ازي كار تين نيا و نظر
  ١».صنعاً يحِسنونَ أَنهم يحسبونَ

، به مقياس عمل، از حـق انتفـاع و اسـتثمار منـابع طبيعـي      حق مالكيت) 7
گردد و، در  مبادالت محدود به احكام وارد مي شود و در معامالت و مي شروع 

و صـاحب   بنابراين، براي مالك. شود امتداد زمان، به سر حد مرگ متوقف مي
مانـد و پرونـدة عمـل و     گونه تصرفات بعد از مرگ بـاقي نمـي   حق، حق هيچ

حق تصرف در ثلث مال . شود كسب مالي او، مانند كسب خير و شر، بسته مي
ا و براي جبران حقوق خويشان يا در راه خيرات و تـأمين حـق اجتمـاع    استثن

شان نباشد يا خويشانِ مستحقي، از  است، تا اگر ميراث وارثان وافي به زندگي
غير طبقة وارث، در ميان باشند، يا احتياجات عمومي ايجاب كند، كسي كه در 

ارفي وصـيت  آستانة مرگ واقع شده، بتواند از ثلث مال خود براي چنين مصـ 
كُتب علَيكُم إِذا حضر أَحدكُم املَوت إِن ترك خرياً الوصيةُ للوالدينِ واألقـربِني  «:كند

نيقلَى املُتقّاً عح وف٢».بِاملَعر  
                                                            

 انجـام  خـوب  كار كه پندارند يم خود و رفته هدر به ايدني زندگ در شان كوشش اند يكسان آنان« - 1
 104 ،)18(كهف» .دهند يم

اي پـس از   كه يكي از شما را مرگ فرارسيد، اگر اندوختـه گزيـده   بر شما سرنوشت شده همين« - 2
در حـد عـرف و   (هخود باقي گذارد، وصيت كند دربارة پدر و مادر و خويشان به اندازة شايسـت 

  .180، )2(بقره» .، اين حقي است بر تقواپيشگان)عادت
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و تصرفات شخص از اموال  پس از آنكه با فرارسيدن مرگ عالقه و مالكيت
هـاي   ل عمل وي نه بايد متمركز شود و نه از موارد رشـته خود قطع شد، محصو

 هاي محرك خارج گردد؛ بلكه بايد ماتَرَك در حد قدرت توليد عواطف و عالقه
توضيح آنكـه در احكـام ارث سـه    . گردد و مسئوليت سرپرستي تقسيم و توزيع
عمل؛ اصل عـدم تمركـز و   اصل محرك در : اصل اساسي را بايد در نظر گرفت

محرك در عمل و كوشـش،  . ركود مال؛ توزيع در حد قدرت توليد و مسئوليت
پس از احتياجات شخصي، عالقه و عواطـف بـه اوالد و والـدين و خويشـاني     

 انگيـزة انسـان در كوشـش و كـار    . شـوند  است كه به واسطة اينان منسوب مـي 
. هاسـت  ت زندگي همين عواطف و عالقهمستمر و وارد شدن در ميدان پر مشق

ها آن قدر محرك و شديد است كه انسان در راه آسايش موارد عالقة  اين عالقه
چـون  . پوشـد  خود، از آسايش و لذات و چه بسا از جان خـود نيـز چشـم مـي    

هاسـت، مـوارد ايـن عواطـف و      محرك اعمال مستمر عامة مردم همـين عالقـه  
اگر ميراث كسي كه حق تصرف او . ال دارندها حقي در محصول اين اعم عالقه

مندان نسبي و سببي او نرسد، نيروي محرك عمـل سسـت و    قطع شده به عالقه
  . شود گردد و بهرة اجتماع از نيروي انساني كاسته مي ناتوان مي

بنابراين، خارج كردن ميراث از شعاع عالقه برخالف فطـرت و مصـلحت   
گذار از تصـرفات بعـد از    ع بودن ارثاصل قانون ارث و ممنو ١.اجتماع است

                                                            
ها و عوارض جسمي، كه قسمتي نتيجة عمل و اكتسـاب اسـت، بـا     كه ملكات و خوي همچنان - 1

شود و مجموعاً عامـل مهـم تكامـل موجـودات زنـده اسـت،        وراثت طبيعي به نسل منتقل مي
در حقيقت وارث . اخالق و ملكات است محصول مادي عمل و كوشش نيز حق طبيعي وارث

ها خود محرك مؤثري  كه گفته شد، عواطف و عالقه صورت ديگري از درگذشته است و چنان
ارث حق طبيعي و عـاطفي وارث اسـت و بلكـه وارث     بنابراين، سهم. دركوشش و عمل است

به ميـراث   ولي نبايد اين مطلب را ناديده گرفت كه آن مالي. خود شريك واقعي در ارث است
نظر به همـين واقعيـت اسـت كـه،     . گذار باشد رود كه محصول عمل خالص و مشروع ارث مي

عالوه بر احكام معامالتي و حقوقي تحديدكننده، در ضمن آيات ارث چندين بـار ايـن جملـه    
ـ    ».من بعد وصية يوصی بِها أَو ديـن «: تكرار شـده ) با اختالف ضمير(  عبنـابراين، پـيش از توزي

پـيش از  . شده و نشده برداشت شـود و ميـراث تصـفيه گـردد     ميراث، بايد همة حقوق وصيت
وال تؤتوا السفَهاء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللّه لَكُـم  «: آيات ارث، اين دو آيه را نبايد از نظر دور داشت

  وابتلُوا اليتامى حتى إِذا بلَغوا النكاح فَإِن آنستم . قَوالً معروفاً واكسوهم وقُولُوا لَهم قياماً وارزقُوهم فيها
  

←  
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خود، ميراث را، جز در موارد معدود و استثنايي، در ميـان وارثـين بـه نسـبت     
  .كند مي خاص تقسيم و توزيع
هاي محرك است، ولي  ها و نسبت آن ناظر به عالقه اصل ارث و توزيع

از اين نظر، . اجتماع استچگونگي تقسيم بيشتر ناظر به مصلحت وارث و 
و . و توزيع دخالت دارد مقدار مسئوليت نسبت به ديگران و قدرت توليد

انداختن ثروت است،  چون مرد، مسئول كفالت زن و عامل عمومي به كار
اي حق او دو برابر زن است و زن چون تحت تكلف مرد قرار  در هر طبقه

كه  ليد و كفالت اوالد ساخته شده، نه توليد ثروت، همينگيرد و براي تو مي
شود و چون  زندگي شد، صاحب دارايي متساوي مي با مردي همسر و هم

خرج و استهالك ندارد و شوهر بايد از هر جهت از او كفالت كند، ميراث 
او معموالً ذخيرة راكدي است و آنچه از راه كسب و كار نيز به دست 

وال تتمنوا ما فَضلَ اللّه بِه بعضكُم على بعضٍ لِّلرجالِ «: اوستآورد، از آنِ خود 
 إِنَّ اللّه هن فَضلم اسأَلُوا اللّهو نبسا اكتمم يبصساِء نلنل وا وبسا اكتمم يبصن

اول،  :فرمايد اين آيه سه اصل اساسي را بيان مي ١».كانَ بِكُلِّ شيٍء عليماً
                                                                                                                                

اموال خود را، كـه خداونـد وسـيلة قيـام شـما گردانيـده، بـه        ( »منهم رشداً فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم←
نيك به ايشان گوييـد   از قسمتي از اموال آنان را روزي دهيد و بپوشانيد و گفتار. سفيهان ندهيد

و بيازماييد يتيمان را، تا چون به سن زناشويي رسيدند، پس اگر در آنان دريافت رشـد كرديـد،   
چون بحـث ايـن آيـات دربـارة     . 6- 5، )4(نساء.) گاه اموال آنان را به خودشان باز پس دهيد آن

فات مـالي  حقوق تصرفات مالي است، مقصود از سفاهت و رشد در اينجا نيز مربوط بـه تصـر  
مفيد و بصيرت در مصـرف كـردن    بنابراين، كساني كه قدرت فكري در تصرف و توليد. است

به مقتضـاي  (هاي مجاز و مشروع ندارند، اموال مورد تعلق حق تقديري آنان  مال خود را در راه
عليـل ضـمني   پيش از اين بـه ت . گيرد از آنِ عموم و در تصرف حاكم قرار مي) »اموالكم«ضمير 

شـود كـه    از ظاهر اين آيه چنين استفاده مـي . اشاره شد »أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللّه لَكُم قياماً«آية 
اموال، برحسب وضع عمومي، متعلق به اجتماع و براي قيام عموم است و حقوق فرد عارضـي  

علـق ارث  در حال سفاهت و فقد رشد اگر در معـرض ت ]شخص[از اين جهت، . و فرعي است
امـوالكم  «: گردد يا حق ديگر است، حق او به عموم، كه داراي حق طبيعي و اصلي است، برمي

 .»اموالهم«: گردد و چون صاحب حق فرعي واجد رشد گرديد، به وي باز مي» ...التي
بـراي مـردان   . آرزو مكنيد بدانچه خدا بعضي از شما را بر بعضي ديگر برتري بخشـيده اسـت  « - 1

از خـدا  . انـد  اي است از آنچه كسب كـرده  ه اند و براي زنان بهر ت از آنچه كسب كردهاي اس بهره
  .32، )4(نساء» .خداوند به هر چيز بس داناست. بخواهيد تا از مبدأ فضلش براي شما بيفزايد
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هاي دروني نسبت به  بنابر اين امتياز، تمناهاي بيجا و كينه. امتياز استعدادها
دوم، اصل بهره و سود عمل براي مرد و زن، كه . اشخاص نبايد پيش آيد

ها  سوم، به جاي عقده. هر كس بر طبق عمل و كوشش خود بايد بهره ببرد
د را به كار اندازد تا و تمنيات نابجا، هر كس بايد استعدادها و نيروهاي خو

  . مند شود از مبدأ اليزال قدرت بيشتر بهره
با توجه به اين اصول نفساني و روابط عمومي، قوانين حكيمانة ارث 

، مانند نظام آفرينش، بسي )مانند ديگر احكام و قوانين اسالم(اسالمي 
توانند  متقن نميو اين را جز صاحبان انديشة درست و . حكيمانه و متقن است

  ١.درك كنند
و انتفـاع و حقـوق    پس از تحديدات حـق مالكيـت  . تحديد در تصرف )8

و صدقات، احكـام   و خمس مبادالت و تحديدات حقوق واجب، مانند زكات
 تحديـد مصـرف ايجابـاً بـر توليـد     . اسالمي طرق مصرف را نيز محدود كرده

انـداختن   ها را در راه رشد اقتصادي و به كـار  افزايد و ثروت كاالهاي مفيد مي
هاي مفسد  برد و سلباً از رواج كارخانجات و فرآورده نيروهاي انساني پيش مي

  .كند و مضر به حال افراد و اجتماع جلوگيري مي
ونگي تأثير كيفيت و كميت مصرف در چگونگي درآمد و هـر دو در چگـ  

هـاي مصـرف مضـر و     پوشيده نيست؛ كسي كه راه] بر كسي[ و توزيع توليد
گونه مصارف معتاد شده، براي  بيهوده را به روي خود گشوده و سپس به اين

بـرد و   مي هاي درآمد نامشروع پيوسته عقل و انديشة خود را به كار يافتن راه
ــه تــدريج را ــودن ســرمايه هب هــاي عمــومي و  هــاي دزدي و اخــتالس و رب

گونه مصارف،  به مقياس افزايش اين. شود خصوصي به روي همه گشوده مي
                                                            

مقلدين و خودباختگاني كه از خود تفكر و انديشه ندارنـد، يـا بـراي جلـب حمايـت زنـان يـا         - 1
 حكم خاص ميراث زن، مانند ديگر حقـوق . كنند، مورد نظر نيستند يگر اظهارنظر ميهاي د انگيزه

و حدود زن، ربطي به مقام و احترام زن ندارد و از شأن و مقامي كـه شايسـتة زن و زنِ شايسـته    
از اين گذشته، مسلمان در برابر شارع الهي، كه محيط بـر مصـالح اسـت، الاقـل     . كاهد است نمي

مسلمانان براي جلوگيري . به قانونگذار بشري و طبيب معالج، بايد متعبد باشددرحد تعبد نسبت 
انـد و نـه داراي    از طغيان كساني كه در اجتماع مسلمانان و به نام مسـلمانان نـه پيـرو مصـلحت    

  .تعبدند، غير از استدالل و منطق، روش ديگري بايد پيش گيرند
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يابــد  گونــه كاالهــا نيــز افــزايش مــي وســايل و كارخانجــات توليــدي ايــن
هـاي مفسـد، مراكـز فسـاد و      سازي، دخانيات، فـيلم  كارخانجات مشروبات(

و به همين مقياس، وسـايل  ) ها از اين قبيل است، نهاي انحرافي و غير اي هنر
شـود و قـوا و نيروهـاي     كاالهاي ضروري و كمالي و مفيد كاسـته مـي   توليد

گـردد و عاقبـت،    مـي  توليدي و انساني از مسير تكامل زنـدگي و فكـري بـر   
ت مـرگ  گيرد تا به ظلم تاريكي فقر مادي و معنوي افراد و اجتماع را فرا مي

اين محاسبه راجع به چگونگي مصـارف و درآمـد   . كشاند و فناي عمومي مي
بـا روابـط عمـومي ملـل، وضـع توليـد و       . ها و جوامع است هر يك از ملت

تـر   هـا را بـه پرتگـاه فنـا نزديـك      مصرف كاالي انحرافي روز به روز انسـان 
از سازد و پيوسته مصرف و توليد كاالهاي شخصيت و عفت و عقل برانـد  مي

شود، تا آنجا كه شايد هشتاد درصـد نيروهـاي انسـاني و     و بالخيز افزوده مي
. شـود  هـاي جنگـي مـي    گونـه كاالهـا و سـالح    طبيعي مصـروف توليـد ايـن   

هـاي نفسـاني هـيچ     جـويي و عقـده   هايي كه جز خودخواهي و برتري جنگ
يابد و محـرك   همين علل نفساني گسترش مي. منطق عقاليي و انساني ندارد

كار انداختن نيروهاي بشري و صنعتي در راه اختراعات و به كار انـداختن  به 
. سوز اسـت  كننده و جهان هاي ويران كارخانجات سنگين براي ساختن سالح

ها و باير گـذاردن نيـروي نيرومنـدترين     مخارج سنگين نظامي و تعليمات آن
. شـود  ده مـي افراد بشر و انحراف آنان از طريق توليد و تكامل نيز بر آن افزو

هاي بدني و فكـري و صـنعتي در راه خيـر و خـدمت و      اگر مجموع قدرت
پيشرفت زندگي و علم مصرف گردد، اگـر نفـوس بشـر هـم چنـدين برابـر       

جا و محروم از لوازم زنـدگي و   افزوده شود، هيچ فردي گرسنه و برهنه و بي
دد و گـر  ماند و از زمين و دريا و هوا درهاي نعمت گشوده مـي  تحصيل نمي

ولَو «: شـود  ها گسترده مي هاي قفر و قلل كوه دامنة حيات و معيشت به بيابان
أَنَّ أَهلَ القُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركات من السماِء واَألرضِ ولـكن كَذَّبوا 

  ١».فَأَخذناهم بِما كانوا يكِسبونَ
                                                            

بركـات را از  و پروا پيش گيرنـد، بـه يقـين درهـاي      ايمان آرند) شهرنشينان(ها  اگر اهل دهكده« - 1
ولي پيوسته تكذيب كردند؛ سپس آنان را، به سـبب آنچـه بـه    . گشاييم آسمان و زمين بر آنان مي

 .95، )7(اعراف» ).گرفتار كرديم( آوردند، گرفتيم دست مي
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وز فرزنـدان آدم اسـت و بايـد    اين حسـاب روشـن زنـدگي مرگبـار امـر     
گونه محاسبات روشن و قابل درك عمـوم،   مصلحين و اهل نظر، بر مبناي اين

سازي و محاسبات رياضي، كه بيشتر آن بـا   انديشي كنند، وگرنه با فرمول چاره
هـاي درهـم پيچيـدة نفـوس تطبيـق       هـا و خواسـت   واقعيات زندگي و عقـده 

ل كرد و عـدالت عمـومي را برقـرار    توان مشكالت زندگي را ح كند، نمي نمي
شباهت به كساني نيستند كه براي آسايش روندگان به  سازان بي فرمول. ساخت
انـد، ولـي از    ها چشم دوخته و همت گماشـته  هاي سطحي و پركردن آن چاله
شـود،   هاي عميقي كه قدم به قدم در سر راه كـاروان بشـري گشـوده مـي     چاه
  .اند غافل

اي است كه  زمين شبيه ساكنين دهكدة دورافتاده وضع عمومي ساكنين كرة
هاي ديرين مردم بينـوا   ها و كدخداهاي هر محلة آن از اختالفات و عقده خان

كنند و نتيجة رنج و كوشش آنان صرف تهية  برداري مي براي بقاي قدرت بهره
گـردد، هـر از    چوب و چماق و خنجر و كارد و يا شيره و ترياك و قمار مـي 

اي از آن محله بر سر سگ اين محلـه زده يـا اسـب     هانة اينكه بچهچندي، به ب
آويزنـد و خـون يكـديگر را بريزنـد و      بـا هـم در  ] اهـالي ده [آنان را رمانـده،  

مانـدة محصـول    كشند و حيوانات را از ميان ببرند و ته محصوالت را به آتش 
مـان  خان كنند و خـود گرسـنه و برهنـه و بـي     عمل خود را به مأمورين تقديم 

در اين ميان، عقالي خيرانديش، به جاي ايجاد محيط صلح و امنيت و . گردند
هدايت و تفاهم و جلوگيري از مصارف بيهـوده، سـرگرم مطالعـه بـراي پيـدا      

  ! عادالنه باشند و توزيع كردن طرق توليد
  معيشـت عمـوم يـا پيشـرفت     ، هرگونه مصرفي را كـه در راه تقويـت   اسالم

] نهـي از [بعضـي از مـوارد   . ايمان و فكـر و علـم نباشـد، ممنـوع كـرده اسـت      
  هاي مضر يا بيهـوده بـه صـورت حكـم صـريح آمـده، ماننـد مصـرف          مصرف

شراب، قمار كردن، تهية آالت لهو، ذخيره كردن ظروف طـال و نقـره، لـذات و    
  بعضـي نيـز بـه صـورت     انگيـز و   شهوات پست و غيرقانوني و هنرهاي مفسده

حكم كلي آمده است كه آنچه مضر و بيهوده و تبذير تشخيص داده شده بايد از 
از سوي ديگر، هيچ آيينـي  . ها جلوگيري شود تهيه و ورود و خريد و فروش آن

و صرف مال در راه معيشت عموم و خيـرات و بـاال بـردن     مانند اسالم به انفاق
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اين حق كفالت و انفاق بـه عنـوان   . و تشويق نكرده استفكر و اخالق ترغيب 
. والَّذين في أَموالهِم حق َّمعلُـوم «: حكم و وظيفه بر هر فرد مسلمان واجب اسـت 

پيش از ضمانت و مسئوليت افراد، دولت اسالمي نيز موظف  ١».لِّلسائلِ واملَحرومِ
  . و مسئول نظارت بر مصارف و كفالت عموم است

ترين ارقام مخارج كمرشكن جوامع بشـري   ما مصارف جنگي، كه درشتا
هـاي جنـگ در    است، در داخل اجتماع مسلمانان، بر اساس احكـام و فرمـان  

گردد؛ ولي چون جنگ وابسته به وضع و معتقدات عمـومي   ، محدود مياسالم
گ جز مردم جهان و خارج از حوزة اسالم است، تحديد مصارف جنگي و جن

كشورهاي اسالمي، در شـرايط  . المللي امكان ندارد از طريق تعهدات صلح بين
كنوني، از تجاوز جنگجويان و متجاوزين بركنار نيستند، بلكه در متن حوادث 

نبايـد   ٢»...وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة«از اين جهت از فرمان . اند واقع شده
به جان آمدند و بـه  ] ريزي از جنگ و خون[مردم دنيا  اگر روزي. غافل بمانند

وقاتلُوهم «: خود آمدند و آگاه و ناآگاه هدف نهايي جنگ اسالم را درك كردند
لّهل ينكُونَ الديةٌ وتنكُونَ فى ال تتو دست دوستي و سازگاري به سوي هـم   ٣»ح

قـدم   مزيسـتي پـيش  دراز كردند، مسلمانان، بر حسب تكليـف اسـالمي، در ه  
يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلمِ كآفَّـةً وال تتبِعـوا خطُـوات    «: خواهند شـد 

يطان٤».الش  
هاي جنـگ اسـالمي    در جاي مناسب خود دربارة حدود و احكام و هدف

  .سخن خواهيم گرفت
دبگيران در خطه و قلمرو اسالمي و حاكميت اين احكام، كارگران و مز )9

اين گروه هم خـود و هـم در   . دار و مقهور دولت نيستند محكوم طبقة سرمايه
] آنـان [خود آزادند و معيشت آنان برحسب كار آزاد و به مقـدار احتيـاج    كار

  . شود تأمين مي
                                                            

 .25و  24، )70(معارج» .در اموال آنان حق معلومي است براي سائل و محرومو « - 1
 .60،)8(انفال» .آماده سازيد براي آنان هرچه بتوانيد از هرگونه نيرو« - 2
 .193، )2(بقره» .اي نباشد و آيين براي خدا شود و بجنگيد با آنان تا آنجا كه فتنه« - 3
هـاي   داخل شويد و از گـام ) آميز مسالمت(ايد، همگي در محيط سلم  اي كساني كه ايمان آورده« - 4

  .208، )2(بقره» .ن پيروي نكنيدشيطا
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هاي صنعتي غرب و كارخانجات، كه مستقيماً با كارگران و  در محيط
دارد، اين توهم پيش آمده كه اين مشكالت فقط ناشي  مشكالت آنان سر و كار

از اين نظر، طرفداران بهتر شدن وضع . از پيشرفت و توسعة كارخانجات است
هايي از قبيل كاستن زمان كار و باال بردن مزد كارگران و  كارگران بيشتر به عالج

بيماري و  تأمين حقوق آنان، مانند حق بيمه و تأمين معيشت زمان بيكاري و
  . اند كه مربوط و محدود به همين محيط و وضع كارگران است پيري، پرداخته

را  حل همة مشكالت فـردي و اجتمـاعي و كـارگري    اشتراكيون يگانه راه
، اين يگانـه  اناز نظر اين. دانند دولت مي) مالكيت(ملّي كردن صنايع و تصرف 

هـاي مـادي و معنـوي و     شفابخش همة دردهـا و بيمـاري  داروي معجزآسا و 
اخالقي است؛ با آنكه نه پيشرفت كارخانجات علـت مشـكالت اسـت و نـه     

  .مالكيت خصوصي يا جمعي يا دولتي علت يا طريق عالج منحصر است
ها و فشارهاي بر كارگران و نارضايتي  پيچيدگي هم ريشة همه مشكالت و به

و سـودجويي و پـرورش يـافتن و نفـوذ ايـن خـوي        شـدن سـرمايه   آنان هدف
و احتكار كاالها و رباخواري از همين  هاي توليد دستگاه انحصار .است وخصلت

ريشه است؛ خواه محتكر و انحصارچي و رباخوار افراد و اشخاص باشند، خواه 
بالقيد و شـرط و لـوازم    يدار نتيجة و ثمرة شوم و خوي سرمايه. جمع و دولت

هاي بدني و معنـوي كـارگران و    آن، سلب آزادي و مكيدن و خشكاندن سرمايه
  . اند واقع شده مزدبگيران و ديگر مردمي است كه در سطح اين طبقه

دار خود، ريشة ايـن خـوي پليـد را     ، از يك سو، با تعاليم معنوي ريشهاسالم
زنـد   خشكاند و با احكام و قوانين صريح و محكم دهنه بر دهان آزمندان مي مي

و، از سوي ديگر، آزادي افـراد و از آن جملـه كـارگران و مزدبگيـران را تـأمين      
پايـه   يدار در چنين محيط و شـرايطي، ديوارهـا و حصـارهاي سـرمايه    . كند مي
رقابل نفوذي شود كه كـارگران و مزدبگيـران   گيرد، چه رسد به آنكه قلعة غي نمي

ــد  ــره كن ــودجويي و   . را محاص ــار و س ــارات و احتك ــار انحص ــان حص در مي
سوزي اسـت كـه كـارگران ناچـار جـان و قـدرت خـود را در اختيـار           سرمايه
گذارنـد، تـا رمـق حيـاتي آنـان را       پرستان متكي به قانون و حكومت مي سرمايه

ند، مانند تفاله، آنان را بدون هيچ مسئوليتي رمق شد بگيرند، و چون خشك و بي
ها  تر از آن است كه به اين انديشه اسالم و قوانين آن باالتر و پاك. به دور افكنند



  227           اسالم اقتصادي ها يژگيو
  

 

ها مجال رشد و ميدان دهـد، يـا در برابـر قـوانين      خويي و اعمال ناپاك و درنده
ي، در وضع و شرايط حقوق و احكام اسـالم . ها ساكت باشد ناشي از اين روش

اينان در شرايط متسـاوي و  . مزدبگير آزاد و ميدان عمل براي او باز است كارگر
اختيـار  . باشـند  توانند مزد بگيرند يا شريك در سود يا اصـل سـرمايه   متعادل مي

چـه  و شركت در سود يا دستمزد تنها به اختيار كارفرما نيست؛  تعيين مقدار كار
ه و ، جعاله، مساقاتمزارع ،مضاربه احكام خصوصي دار سرمايه چه و باشد دولت

  ١.اجاره، در فقه اسالمي، بر اساس همين اختيار و آزادي و تساوي حقوق است

                                                            
در اين قرارداد، در سود حاصـله، بـه   . دار است با سرمايه) كارگر(عقد قرار عامل به معني مضاربه - 1

 اگـر عامـل پرداخـت   . اسـت  اند و خسارت متوجه سرمايه اقرار و تراضي طرفين، هر دو شريك
اگر صاحب مال در ضـمن عمـل   . از سود را تعهد كرد، ضامن پرداخت همان استمقدار معيني 

و اگر اختالفي در مقدار سرمايه يا سـود پـيش   . المثل دارد قرارداد را فسخ كرد، عامل حق اجرت
. قراردادي است ميان متصرف در زمين و عامـل ) كشتكاري( مزارعه. آيد، قول عامل معتبر است

. دار اسـت  ، بـه عهـدة زمـين   »بـه قـول راجـح   «آب و كود و ديگر لوازم و همچنين بـذر  ] تهية[
 جعالـه . در اين دو قرارداد، عامل شريك در سود است. نيز مانند مزارعه است) آبياري(مساقات
علـوم باشـد،   پاداش در ازاي كاري اسـت كـه الزم نيسـت مـدت آن م    ) يا اعالم(جانبه  قرار يك

هاي زمين را برداشت يا  كه كسي گويد كه هر كس در اين زمين آب استخراج كرد يا سنگ چنان
بـه   اجارة شـخص . شده را يافت، فالن مقدار پاداش دارد يا در سود آن شريك است حاصل گم

يـن قراردادهـا عامـل    ك از اي در هيچ. شود تعهد انجام دادن عمل يا عمل در مدت معين گفته مي
حق ندارد كه عمل مورد قرارداد را با سود كمتر از آنچه تعيين شده به ديگري واگـذارد و خـود   

فقه اسالمي بر اصل عمـل  ] از آن،[در اين قراردادها و سودهاي حاصله . سود بدون عمل بردارد
 منشأ مالكيت منشأ سرمايه عملي است كه در فرآوردة طبيعي صورت گرفته و چون. نظارت دارد

صورت و اثر عمل در مادة اولي باقي باشد ] زماني كه[گرفتة اصلي است، تا  همان اعمال صورت
بنابراين، با هر عملي كـه  . و تا صاحب اين حق از آن اعراض نكرده، اين حق مالكيت باقي است

بعدي يا حق مزد دارنـد يـا    رود و عاملين بعد انجام گيرد، حق صاحب سرماية اولي از ميان نمي
رونـد و در سـود    ، چون در طريق عمل انساني به كار مـي آالت و وسايل كار. شريك در سودند

بگيرد يا در مقداري از سود شركت ] آن را[تواند اجرت  ها مي مستقيماً شركت ندارند، صاحب آن
بعد، به مقياس عمـل،  ) كارگران(ين اگر حق عامل اولي به صورتي از ميان رفت، عامل. داده شود

در همة اين معامالت و قراردادها، سـود حاصـله، از   . شوند صاحب كاال يا سود حاصل از آن مي
اگر پذيرفتيم كه سرماية فعلي محصول عمل ثابت . ، نتيجة انضمام سرمايه و عمل استنظر اسالم

ملين قبلي در آن محفوظ است، بايد بپذيريم كـه  گذشته در كاالهاي اوليه است و حق عامل يا عا
  داراي تحرك و تركيـب   بنابراين، اگر سرمايه. سود حاصلي از تركيب اعمال گذشته و فعلي است

  

←  
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ظر فقه اسالمي بـر  هاي حاصله از ن همة قراردادهاي مالي و سودها و انتفاع
، محصول عمل اوليـه اسـت كـه در    سرمايه. گذاري شده است اصل عمل پايه

سودها از انضمام اعمـال فرعـي بـا عمـل     . هاي طبيعي صورت گرفته فرآورده
 با توجه به اختالف استعدادهايي كه منشأ اختالف ارزش. شود اصلي ظاهر مي

، در اولـين عمـل   منشأ اصلي ارزش و در نتيجه مالكيت گردد و چون عمل مي
گـردد، قهـراً    شود و صورت و اعمال بعدي بر عمل نخستين وارد مي ظاهر مي

مطلق باشند و همچنين وسايل و  توانند مالك نمي] كار[كارگران مراحل بعدي 
  .آالت در سود شركت ندارند

، كسي است كه صاحب فـرآورده يـا   ، از نظر اصول اسالمايهصاحب سرم
. كننده عامل شخص ديگري نيستند بنابراين، احياكننده و حيازت. بدل آن باشد

  و نهال، خود، مالك ميوه و حاصل درخـت اسـت    بذر و ريشه همچنين، مالك
ت و ابزار قراردادي نداشـته باشـد، فقـط    آال و اگر با صاحب زمين و صاحب 

كاالهـاي  . المثل به آنان بپـردازد و آنـان در سـود شـريك نيسـتند      بايد اجرت
اصل سرمايه همان مواد اصلي اسـت و  . صنعتي نيز از اين اصل خارج نيستند

                                                                                                                                
سـود   پس، اگر مثالً در مضاربه. سودي بر آن مترتب نيست، مانند ربا با عمل نبود، از نظر اسالم ←

در نظر گرفته شد، جـايز و مشـروع نيسـت، چـون معاملـه بـه صـورت ربـا          ثابت براي سرمايه
فارق اقتصادي ربا با ديگر معامالت و مبادالت همين است كه در ربـا از سـرماية   . درخواهد آمد

سرمايه ثابت شود، ولي در اجارة اعيان و امالك، گرچه مانند ربا  ثابت و غيرمتحرك سود برده مي
در ربا عين سرمايه نه . گردد االجاره از جهت استهالك مشروع مي است، چون استهالك دارد، مال

گيـرد و سـرمايه    تحرك دارد و نه استهالك و رباخوار به هر حال و بدون كم و كاست سود مـي 
 يدار هداري آزاد نامشـروع و سـرماي   نتيجه آنكه، برحسب اصول اسالمي، سرمايه نگه. ثابت است

بـه   چنان قدرتي ندارد كه از كارگر يدار گونه سرمايه اين. محدود به احكام و عمل مشروع است
، سـلب آزادي  معمولي و قوانين آن، مانند عرضـه و تقاضـا   يدار مقتضاي آزادي و اصول سرمايه

برحسـب قاعـدة   (عالوه بر قوانين و احكام معامالت، منع از ضـرر مسـتقيم و غيرمسـتقيم    . كند
و منع انحصار نيز باالي سر همه است و حكومت حق دخالت و نظارت و اجـرا دارد  ) »الضرر«

گيـرد،   تواند براي كاالهايي كه مورد احتياج است يـا دسـتخوش آز سـودجويان قـرار مـي      و مي
به مقتضـاي واليـت   .) به آن تصريح شده اشتر كه در فرمان مالك چنان(هاي ثابت تعيين كند  خنر

عامة حاكم اسالمي، كارگران، گذشته از مزدهاي مشروع و مورد رضايت خود، در تحت كفالـت  
وافي نبود، يا از كار بازمانده شدند،  اند تا اگر مزد يا سود عملشان در وقت اشتغال به كار  عمومي

 .زندگي آنان از درآمدهاي عمومي به اندازة احتياج و معمول تأمين گردد
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مزدبگير فقط كسي است كه اين سرمايه را به صورت ديگري تغييـر بدهـد و   
 هر حال، در مجموع محاسبات، هر كس محصول كاربه . خود مالك آن نباشد

آورد پيش از هر كس ديگر بايد بـه دهـان    برد و آنچه به دست مي خود را مي
  ١.خودش برسد

حفـظ اسـتقاللِ تصـرفات مـالي و      از امتيازات نظـام اقتصـادي اسـالم     )10
كه صورت واقعـي   اگر پذيرفتيم. پرورشِ شخصيت فرد در ضمن اجتماع است

يابد و  مجموع روابط حقوقي افراد و طبقات حقيقت خارجي نميبا اجتماع جز 
انـد و اقامـة    افراد داراي استقالل و شخصيت در ضمن رعايت حقـوق ديگـران  

حقوق جمع و حسن روابط براي حفظ اسـتقالل افـراد اسـت، نـه افـراد بـراي       
دو شخصـيت فـردي و   صورت اجتماع، بايـد بپـذيريم كـه چـون افـراد داراي      

اند، از جهت شخصيت فردي آزادي عمـل و تصـرف در نتـايج عمـل      اجتماعي
خود دارند، و از جهت شخصيت اجتماعي بايد تصرفات و منافعشان محدود به 

البته مصـلحت جمـع بـه ايـن معنـا نيسـت كـه اجتمـاع         . مصلحت جمع گردد
دولـت،  . دشخصيت حقوقي مستقل و جداي از مجموع حقوق افراد داشته باشـ 

از اين نظر، چون نماينده و وكيل افراد بايد باشد، نه نمايندة طبقـة خـاص و نـه    
يك افراد و مجمـوع افـراد    اي جز حفظ حقوق يك داراي شخصيت جدا، وظيفه

از اين رو، حق ندارد، به عنوان مصالح عالية دولت يا اجتمـاع، آزادي و  . را ندارد
. ت را به نفع طبقة ديگر سلب يا محدود كندبعضي از طبقا حقوق اي افراد استقالل
اجتماع و دولت خارج از اين حدود نيسـت، آزادي   و فرد دربارة اسالم نظر چون

تصـرفات آثـار عمـل خـود      در افراد براي را اجتماع و استقالل محدود به حقوق
داند، كه جز با تأمين اين حق خشنودي  و بلكه الزم و حق ثابت و اولي مي جايز
و دلگرمـي آنـان در راه همكـاري بـا اجتمـاع و ابـراز اسـتعدادها فـراهم         افراد 
 .گردد فراهم آنان معيشت وسايل و جسمي آسايش جهت هر از گرچه شود، نمي

                                                            
 تکُـونُ  ال أَيديهِم فَجناةُ إالّ و«: ديفرما يم اموال و ميغنا و نيمجاهد به راجع) ع(يعل نيرالمؤمنيام - 1

ي مـال  درخواسـت  المـال  تيـ ب از و حضرت آن از كه است زمعه بن عبداهللا[ تو اگر( ؛»أفواههِم لغريِ
 جـز  آنـان  دسـت  به شده دهيچ كه بدان را نيا ،ينداشت شركت مسلمانان جهاد و كار در] داشت

 اسـت ي جـامع  و كوتـاه  انيب ريتعب نيا. 353ص ،232ة خطب ،البالغه نهج ؛)ستين آنان دهاني برا
  .برسد او خود به ديبا هركس كارة ثمر كهي عامل هر مشروع وي عيطب حقة دربار
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، گرچه مبتني بر آزادي و استقالل افراد است، ولي چـون  يدار نظام سرمايه
آزاد است يا مانع آن نيست، با رشـد طبقـة سـودجو مـĤالً      يدار حامي سرمايه

  . گردد مي رود و يا محدود به منافع طبقه آزادي و استقالل افراد يا از ميان مي
گذاري شده، منفـك   اي پايه ، چون بر اساس نظرية انقالبي طبقهماركسيسم
آزادي و استقالل فردي نيست؛ زيرا بـر ايـن اسـاس،    و سلب  از استبداد طبقه

شـود كـه    اي خاص مي دولت داراي شخصيت مستقل حقوقي يا نمايندة طبقه
از . الزمة آن ناديده گرفتن يا ناچيز شمردن مجموع افراد و طبقات ديگر است

اين رو، براي تبرئـة خـود، آزادي فـردي و دمكراسـي و شـوراي نماينـدگان       
مـتهم   يدار را به نـام وسـيله و راه نفـوذ سـرمايه    ) لمانيحكومت پار(عمومي 

اين اتهام، در شرايط مختلف كشورها، تا چه حد درست يـا نادرسـت   . كند مي
آنچه نبايد از آن چشم پوشيد اين است كه آزادي . باشد، مورد بحث ما نيست

  .و استقالل باالترين مطلوب انسان است
هـا ايـن مطلـب مسـلم شـده       ن اخير و از مجموع بررسيهاي قر با تجربه

هـاي حقـوق    و رفـاه معيشـت، اگـر در سـاية آزادي     است كه پيشرفت توليد
گير بـدون آن   دار و پايه پايه گردد و اشتراكي فردي پايدار شود، بهتر فراهم مي

مسـاعد نبـودن رشـد    زيرا در محيط محدود سـلب آزادي و  . پيشرفتي ندارد
و . جو باز اسـت  طلب و امتياز اي فرصت همگاني، پيوسته راه براي سلطة عده

برند و بـه   اينان براي حفظ قدرت خود، اجتماع را به هر سو كه خواهند، مي
مانند (گونه جلوگير و ترمز معنوي  كنند و هيچ ميل خود اصول را منحرف مي

رت و نظارت عامـة مـردم اسـت،    و يا اجتماعي كه همان قد) عصمت و تقوا
  . ندارند

و علل پيدايش امتيازات طبقاتي و  براي تكميل اين بحث بايد مفهوم طبقه
  .تر بررسي شود هاي جلوگيري از بروز آن بيشتر و عميق راه

هـاي اجتمـاعي،    در ميدان اقتصاد مانند روابط معنوي و عالقـه  اسالم )11
اصول ثابت آن منشأ و مبدأ . بت و احكام و قوانين متطور استداراي اصول ثا

احكـامِ موضـوعات و مسـائل    . احكام متطـور و پايـة روابـط عمـومي اسـت     
بر اين اسـاس، احكـام   . مستحدثه بايد منطبق بر اصول ثابت و مصلحت باشد

اي كه با اين اصول و احكـام اداره   اسالم هم ثابت و هم متطور است و جامعه
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شود و نه سابق و الحق و كهنه و نو آن از هـم گسـيخته و    متوقف ميشود نه 
اين محكوم و مقهـور شـدن و خودبـاختگي مسـلمانان در      ١.غير مرتبط است

هاي وابسته به آنان اسـت كـه مسـلمانان را در هـر      برابر بيگانگان و حكومت
جهت از تحرك بازداشته و نظام اقتصـادي اسـالم نيـز، ماننـد شـئون ديگـر،       

 .قف گرديده استمتو
پيرو يا وابسته به غـرب و سـكون و    يدار تسلط نظام طبقاتي و سرمايه

طرفـدار   توقف فقه اسالمي اين اشتباه را براي بعضي پيش آورده كه اسالم
كام و حقـوق  در فقه اسالمي كه متضمن و منبع اح. است يدار نظام سرمايه

توان يافت كه به سود افـراد يـا    اسالمي است، هيچ حكم كلي و جزئي نمي
اگـر در بعضـي مـوارد و مسـائل     . طبقات خاص و به زيان ديگـران باشـد  

در . به چشم آيد، مربوط بـه تـأثير محـيط اسـت     يدار شرعي رنگ سرمايه
مانندي كـه   وظيفة مهم و بياصول فقه و احكام اسالمي، با قدرت خالقه و 

نشان داده، بيان و تحديد و تعيين حقوق و حدود و روابط به مقيـاس حـق   
و حـدود اسـالمي بـه     حقـوق  تشخيص و استنباط. و عدالت و قسط است

عهدة علما و مجتهدين است كه تفكر آنان از آيات قرآن و سـنّت مـتقن و   
 هـا  ايـن   .گيرد مي روشن و آزاد سرچشمه روش عملي اولياي اسالم و ذهن

  كـه اهـل اجتهـاد و     اسـت  اسـالمي  محكـم  مبادي برجستة و درشت خطوط
هـا بايـد ترسـيم و     استنباط، احكام فرعـي و مسـائل مسـتحدثه را از روي آن   

ريزي كنند و حق ندارند اندكي از رسم و هـدايت ايـن خطـوط و مبـادي      پي
اقتصادي، آيات  اساس احكام حقوقي و روابط. منحرف شوند و يا تجاوز كنند

قرآن و احاديث اسالمي است كه سراسر دعوت به اقامة عدل و حق و قسـط  
كه مقدار و سهم و نصيب عادالنـه اسـت و دعـوت و    » قسط«تنها لفظ . است

آيه آمده كه از آن جمله اين  25هدايت به آن، با تعبيرات مختلف، در بيش از 
   كُونـوا «، ٤»بِالقسط الِّذين يأمرونَ«، ٣»طقَآئماً بِالقس«، ٢»وأَقِسطُوا«: آيات است

                                                            
 .اين بحث به تفصيل، تحت عنوان فقه اسالمي، آمده است - 1
 .9، )49(حجرات» .يدعدل رفتار كن به« - 2
 .18، )3(عمران آل» .خداوند قائم به قسط است« - 3
 .21،)3(عمران آل» .كنند ياز مردم كه به قسط امر م يآن كسان« - 4
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سطبِالق نيام١»قَو ،»سطاَء بالقده٢»ش ،»سطم بِالقهينأَوفُوا الكَيلَ «، ٣»فَاحكُم بو
سطانَ بِالقيزامل٤»و ،»سطزنَ بِالقوا الويمأَق٥»و ،»سطبِالق اسقُوم النيقُـل   «، ٦»ل

بر رأَمسطيمِ«، ٧»ي بِالققسطَاسِ املُستوا بِالقزِن٨».و  
تقسيم بـه عـدل و   ] مانند[امر و دعوت به مفاهيم و معاني مرادف با قسط 

حق و نهي از ناديده گـرفتن و نرسـاندن حـق هـر فـرد و       رساندن حق به ذي
 .ها در قرآن آمده اسـت  گروهي به آنان، با بيانات و تعبيرات ديگر، بيش از اين

) ناديده گرفتن و تجاوز به حـق عينـي  (» بخس«از آن جمله آياتي است كه از 
، ٩»والَ تبخسوا الناس أَشياءهم والَ تفِسدوا في اَألرضِ بعد إِصالَحها«: نهي فرمـوده 

»ينفِْسدضِ مي الْأَرا فثَوعلَا تو ماءهيأَش اسوا النسخبلَا ت١٠».و  
ها و آيات و احاديثي كه  ضمون و تركيب و لغات اين آيات و مانند آناز م

ها اشاره شـده، اهـل نظـر و اجتهـاد اسـالمي مسـائل        در اين بحث قبالً به آن
حقوقي مورد ابتال و روابط اقتصادي را به صورت احكـام مشـخص و مبـين    

آيد بر  ميدربارة مسائل و موضوعاتي كه پيش ] اهل نظر و اجتهاد. [اند درآورده
                                                            

 .135، )4(نساء» .يدبه پادارندگان قسط باش يوستهكه پ ديبكوش« - 1
 .8، )5(مائده» .ديگواهان به قسط باش« - 2
 .42 ،)5(مائده» .كن يآنان به قسط داور انيدر م« - 3
 .152، )6(انعام» .يدكن يفارا به قسط ا يزانو م ليك« - 4
 9، )55(رحمن» .ديوزن را به قسط به پا دار« - 5
 .25، )57(يدحد» .مردم قسط را برپا دارند نكهيا يبرا« - 6
 .29، )7(اعراف» .پروردگارم به قسط فرمان داد: بگو« - 7
 . 182 ،)26(شعراء ؛ 35 ،)17(اسراء. ».ديبسنج ميمستقي ترازو با« - 8
» .ديـ نكن فسـاد ا آن، اصالح از بعد ن،يزم در و دينكاهي زيچ است مردم آنِ از كهيي اياشة دربار« - 9

 .85 ،)7(اعراف
 ؛ 85 ،)11(هـود » .دينكوشـ  تباهكارانه نيزم در و دينكاه حقشان ازي زيچ مردمي اياشة دربار« - 10

 از قسـط  و عدلي اجرا و اقامهة دربار مؤكد اوامر نيا كه كند تصوري كس اگر. 183 ،)26(شعراء
ـ ا مقصد و نظر كند، ينم تجاوز موعظه و پند حدود ـ آ ني  و لحـن  از. اسـت  نكـرده  ركد را اتي

 و اسـت  انيـ م دري قـانون  وي حكم نظر كه است مشهود اتيآ نيا داتيتأك و مختلف راتيتعب
 شـخص  و گـردد  نيتدو ديبا ها فرمان نيا طبق بر موضوعات، صيتشخ از بعد ن،يقوان و احكام

ة دربـار ) ع(نيرالمـؤمن يام. اسـت  انحراف عدم و قسطي اجرا نيهم ضامني اسالم حاكم وي وال
يي دارا كردن پخش در دادگريب ونه ؛ٍقَوم دونَ قَوماً تخذَيفَ للدولِ احلائف ال و«: ديفرما يمي وال طيشرا

  .131ة خطب ،البالغه نهج ».نديبرگزي گريد  بر راي مردم كه] مردمي عموم[
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كشـف كننـد و   ] راه حل و چـاره را [طبق همين اصول و از همين معاني بايد 
بنابراين، وظيفة محقـق  . آمده را پر سازند نظر دهند و فضاي خالي مسائل پيش

اصول حقوقي و اقتصادي ديگـر  . و متفكر اسالمي همان كشف و تطبيق است
جانبـه   وسيع و همـه  چنان شعاع ،از اين رو ،در حال تأسيس و تجربه است و

هـاي مـذاهب    پايـه . ندارد كه بر همة مسائل نو به نو و جزئياتش پرتو افكنـد 
جديد، برخالف فقه اسالمي، استحكامي ندارد كه با اطمينـان بـر روي آن بنـا    

  .ساخته شود و استقرار يابد
مبتنـي بـر اصـول حـق و عـدالت       بنابر آنچه گفته شد، اقتصاد اسالم )12
از نظر اسـالم، پيـدايش امتيـاز    . گروه و طبقة خاص] منافع[نه متكي بر  است،

پيدايش طبقات . طبقات امر اصيل نفساني و ضرورت العالج اجتماعي نيست
نتيجة انحراف افراد و اجتماع از اصول حق و عـدل و ريشـه گـرفتن انديشـة     

اد اسـت  صورت اجتماع نماياننده روابط افر. تجاوز و استثمار و استعمار است
انديشـه و روحيـات   . و روابط افراد ظهور انديشه و افكار و اخالق آنان است

افراد به هر صورتي كه تغيير كند، روابط عمومي و صورت اجتماع نيـز تغييـر   
  ١».إِنَّ اللّه الَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِم«: يابد مي

هـاي كوچـك و    ر ظروف مختلف و به صورتكه در خالل تاريخ و د همين
كنيم، دليل قـاطعي   را مشاهده مي بزرگ پيدايش اجتماعات پيوسته و بدون طبقه

كه هر دسته و گروهـي   نيست و همين است كه ظهور طبقات ضرورت تاريخي
كلـي   جويند و نظرهـاي خـود را   در مقابله با يكديگر به حق و عدل تمسك مي

دانند، دليل روشني است كه حق و عدل واقعيتي دارد و آنچه نسبي و متغيـر   مي
اگر حق و عدل را فقط نسبي بدانيم، نبايد . است، فقط مصاديق و تطبيقات است

داران را بـر   تازيانة جانگـداز و شمشـيرهاي بـرّان مـالكين و بـرده     ] فرود آمدن[
نيم؛ بلكه بايد اينان را مستحق عـذاب  هاي بردگان و دهقانان ناروا و ظلم بدا بدن

                                                            
مگر آنچه را كه در درونشان اسـت تغييـر    دهد، خداوند آنچه را كه در مردمي هست تغيير نمي« - 1

ذلك بِأَنَّ اللّه « :آمده است قرآن كريماين حقيقت با تعبير ديگر نيز در . 11، )13(سورة رعد» .دهند
اين از آن جهت است كـه خداونـد چنـين     ؛لَم يك مغيراً نعمةً أَنعمها على قَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِم

ده كه نعمتي را كه بر قومي ارزاني داشته تغيير دهد، مگر آنكه آنچه را در درونشان است تغيير نبو
 .53،)8(انفال ».دهند
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داران و استعمارگران اين همه شـكوه نكنـيم و آه و نالـه سـر      بدانيم و از سرمايه
جايي و هميشگي بشر  كه خواست همه عدالت، و حق كه است درست آيا .ندهيم

طبقات ناشي شده يا بر آن ] ميان[هر حال و در هر زمان بوده است، از جنگ  در
باشد؟ آيا جنگ و اختالفات طبقات كه پاية تجاوز و ستم است،  شده گذاري پايه
تواند در نهايت منشأ عدل و خير گردد؟ اگر زيربنـا پيوسـته جنـگ و تضـاد      مي

  آيد؟ در شود كه روبنا روزي صلح و سازگاري از كار باشد، چگونه تصور مي
 براي و است نفسيات بر نفوس بناي و دافرادن واقعي زيربناي ،اسالم نظر از
 چنـين  بـا   .بايد ايمان به حق و عدل تحكيم و مشخص گـردد  نفوس، تغيير

 گـاه،  آن  .يابـد  مـي  تغييـر  اجتمـاع  و زنـدگي  ظواهر و اساس كه تغييري است

گردند كه خود به صورت آلت  محيط موجود و جبر آن مي محكوم ها انسان
  ١.بالاراده درآمده باشند

قت و بررسي در مجموع احكام و قوانين اسالمي، ايـن مطلـب بـر هـر     با د
شود كه اين احكام مبتني بر يا ناشي از محيط طبقاتي يا  نظري روشن مي صاحب

و عدل و بر همين  حق اصول بر فقط و نيست ديگر طبقة زيان به اي و به سود طبقه
و بردگي در تشريع اين  يدار داري يا سرمايه و وضع فاسد تيول است استوار مبدأ

اين خود نقض تصور قدرت خالقه و خداوندگاري . است نداشته احكام دخالت
  نظـــام طبقـــاتي و تـــأثير بالمعـــارض آن در پيـــدايش جوامـــع و افكـــار و  

هاست؛ ولي درك اين حقيقـت بـراي كسـاني كـه خـود محصـول و        حكومت
دربـاره علـل پيـدايش    . شـوار اسـت  ، بسي د محكوم نظام طبقاتي بوده و هستند

داري در فصـل بعـد    راجـع بـه آن و بـرده    جويي اسالم امتيازات طبقاتي و چاره
  .بحث خواهيم كرد

                                                            
با چنين تغييري در نفـوس توانسـت ظـواهر اجتمـاع و روابـط را تغييـر دهـد و در محـيط          اسالم - 1

لـوك بـر عامـة مـردم،     طبقة اشراف و شيوخ عرب و مغارتگري وتجارت محدود و سلطة جبارانة 
هـا و بـا شـرايط     صورت كاملي از عدالت و حقوق مشخص را بنماياند و اين صورت را در محيط

هـا را مقهـور    اروپاي قرون وسطا، با تحوالت ناگهاني صنعت، نخست انسان. مختلف گسترش دهد
  تقدير و محيط كرد و بـه  آنان را محكوم كرد و قوا و استعدادها را در كارخانجات خشكاند و سپس 

استعدادهاشان  و رسيد مشامشان به آزادي نسيم كه همين ها انسان همين  .درآورد بالاراده آالت صورت
اين وضـع خـاص قـرون صـنعتي غـرب بـراي       ] اكنون. [برانگيخته شد، برضد محيط طغيان كردند

 .يگانه راه چارة آينده شده است گذشتة تاريخ وانديشان مقياس  بعضي از اهل نظر و چاره
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، پيش از بيان احكام و مقررات دربارة تنظيم و تحديد روابـط و  قرآن  )13
عاليق مالي، فكر و عقيدة شخص موحد را به مبدأ و منشأ اصلي همة حقـوق  

اين بيـنش اعتقـادي   . سازد تصرفات در مظاهر و نيروهاي طبيعت متوجه ميو 
كه همة هستي مخلوق و ملك مبدأ و خالق و مدبر عالم است، اصل ايمان بـه  

است، نوع آدمي را  ٢»لَه اخلَلق و اَألمر«كه  ١»ک املُلکمال«بنابراين، . توحيد است
آفريده و برگزيده كه بتواند شعور و انديشه و  با قدرت عقل و تصرف آنچنان

ببـرد و در راه   را در كشف اسرار و خواص موجودات به كـار ] خود[جوارح 
اين پديدة متفكر و صاحب قدرت را، بـيش   قرآناز اين رو، . انتفاع خود آورد

ی األرضِ نی جاعلٌ فإ«: معرفي كـرده » خليفه«از هر نام و عنوان ديگر، به عنوان 
را آنچنـان  » خليفـه «گونه بينش توحيدي و عنوان خالفت انسـان   اين ٣».خليِفةً

گرداند كه از آن حد نه  مسئول انجام دادن و به ثمر رساندن وظيفة خالفت مي
تواند تجاوز كند و نه دربارة مسئوليت خطير خود كوتاهي كند و در همـان   مي

مستقل و مختار اسـت، برحسـب    حال كه به موجب انديشه و تصرف، آزاد و
به . عنوان خالفت، محدود به اجراي اراده و مقصود صاحب امر و خلق است

  عنوان خالفتي كه با عقل كاشف و قدرت تصرف به او داده شده، بايد اسـرار  
و آثار كائنات را كشف كند و به مواد و نيروهاي طبيعت صورت كمال و مفيد 

بخش كه همان احكام و قوانين اوست، بهره  يببخشد و بر طبق ارادة مبدأ هست
اين احكام و حدود مبين حقوق عمومي در موارد خالفت . گيرد و بهره رساند

 . نعمت است است كه تجاوز از آن تجاوز از خالفت و سركشي بر ولي
بنابراين، هر شخص مسلم و موحد، بيش از مسئوليت ايمـاني و كلـي كـه    

يگران و ضمانت عمـومي و اجـراي احكـام    راجع به احترام و حفظ حقوق د
متصرف بحقي است كه خود هم  دارد، ملتزم به اجراي اراده و فرمان آن مالك

  .ملك و هم خليفه و نايب اوست
                                                            

 .26، )3(عمران آل» .ييدارا ةدارند يا« - 1
 .54، )7(اعراف» .خلق و امر از آنِ اوست« - 2
، آياتي كه راجع »هاي احكام آن و ريشه هاي اقتصادي اسالم پايه«پيش از اين، در زير عنوان  -3

الفت انسـان و تسـخير موجـودات بـراي او در قـرآن آمـده       به حق خداوند و خ به مالكيت
  .است، ذكر شد
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و نمايانندة اراده » الملك مالك«سان كه انسانِ موحد خود را نمايندة  آن) 14
االختيـار   ت مسـتقل و تـام  دانـد و خـود را در تصـرفا    و مجري فرمان او مـي 

با اين . تواند داشته باشد هاي آن نيز نظر استقاللي نمي داند، به مال و عالقه نمي
هـاي   اي براي رسيدن به مقاصد و هدف نظر، مال و تصرفات در آن جز وسيله

  . هاي اخروي نيست انساني و جايگاه
رسيدن  هدف پنداشتن ثروت در روابط اقتصادي يا وسيله گرفتن آن براي

  نظـري   به شهوات و آرزوهاي پست حيواني، ناشي از انحراف فكري و كوتـاه 
اين فكر و نظر انحرافي مـؤثرترين علتـي اسـت كـه     . و واژگوني انسان است

  طبقات و جوامع را، به تبع افراد و مانند آنان، به سوي جمع و ذخيـرة ثـروت   
و  اي بـراي توليـد   ههـا را وسـيل   كشـاند و انسـان   از هر طريق و به هر راه مـي 
گرداند و هرگونه ظلم و تجاوز را در ايـن راه روا   سودبري و تمركز اموال مي

  ١.بندد عادالنه را مي طريق رشد همگاني و توليد و توزيع ،در نتيجه ،دارد و مي

                                                            
از آن هنگام كه انسان مال را وسيلة قدرت و تـأمين زنـدگي تشـخيص داد، بـه آن روي آورد و      - 1

تأثير مال بيشتر شد، تأثير آن در خاضع كردن نفوس در برابر قدرتش بيشتر گرديد هرچه قدرت .
اند كه با تعليم و تربيت و گـاهي از   بين و خيرانديش بوده مردان واقعمقابل اين وضع، هميشه  در

كوشيدند تا اذهان را روشن و مردم را هدايت كنند تا مال و ثروت را بـه   طريق وضع قوانين، مي
ها و روشن كردن اذهـان و   قدرت و نفوذ تعاليم پيامبران در باال آوردن عقل. چشم وسيله بنگرند

پرسـتي اسـت، تـأثير     هايي كه خود در واقع از مظاهر مال ، مانند ديگر بتدرهم شكستن بت مال
از ايـن رو، پـيش از تحـوالت صـنعتي، گرچـه      . بسزايي در استقامت فكر و انديشة بشر داشت

تـرين   ثروت هميشه از مشكالت روابط زندگي بوده، ولي يگانـه يـا مهـم    و توزيع مشكل توليد
پيكـر صـنايع مولّـد     پـس از تحـوالت صـنعتي، بـت غـول     . آمـده اسـت   ت به شمار نميمشكال

و دهقان، كارفرما و  كه ملَت و دولت، مالك سربرداشت و پيوسته رشد كرد و قد برافراشت؛ چنان
تـرين   يچيدهترين و پ اين بت مهم. ، همه را در پيشگاه خود خاضع كرد و به سجده درآوردكارگر

در غرب، به پا خاستن صنايع مقارن شـد بـا سـقوط نفـوذ     . مشكالت زندگي بشر را پيش آورد
كه در زير پردة تشريفات پـوچ   هاي دين از افكار و رميدگي عامة مردم از تعاليم آن، چنان دستگاه

لم بود، دين كه با خرافات و ظلم و پشتيباني از ستمكاران و مقاومت در مقابل پيشرفت عقل و ع
اي نداشت كه مـردم را سـربلند و    اصول تعاليم پيامبران را نهان كرد و آنچه دين بود، چنان جاذبه

تـر   هرچه جاذبة معنوي تعاليم دين و ايمان به اصول آن سسـت . دارد حاكم بر مال و شهوات نگه
 يافت، حكومـت و سـلطة آن بـر    شد و نفوذ بت قرن تجدد با ثروت و خيراتش گسترش مي مي

  پرسـتان   گرديد، تا آنكه عمالً شعار عمومي صنعت و ثروت ها نافذتر مي ها و افكار و اراده انديشه
  

←   
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اين شد كه كوشش فكري و بدني و استعدادها و مواهب انساني در راه صنعت و افزايش ثروت  ←

هـا   سانمال و ثروت و قرباني كردن همه چيز ان معبود و مقصود نهايي شناختنِزيرا  ]بذل شود،[
هـاي ديگـر منشـأ     پرسـتي  و ماننـد بـت   ]گيـرد  سرچشمه مي[واژگوني فكري بشر از در پاي آن 

تـوزي و تضـاد    ها و مخالف با فطرت و راه مستقيم است، اين عبوديـت، كينـه   ها و زيان انحراف
  .جويي گرديد هاي انقالبي و كينه پيدايش مكتب] موجب[العمل آن  طبقاتي و عكس

 صـلح،  و جنـگ  صـنعت،  و علم از ز،يچ همه كه است نيا كردارش و گفتار جبار، يدار هيسرما
 نـد يگو يمـ  شرفتهيپ ياشتراكي ها مكتب. است ثروت شيافزاي برا اخالق، و اجتماع و حكومت

 هـر  ،ييگو قاغرا چيه بدون ن،يبنابرا. است آن گوناگوني ها چهره و مال ازي ناش ها نياة هم كه
 ر،يـ تعب دوگونـه  با دو، هر اصل نيا در و دانند يم آن شيافزا و ثروت را خالق و معبود گروه دو

 و ديـ تول شيافـزا  قيطر در وي فرع مكتب، و نظر دو نيا اختالف جهت، نيا از. دارند نظر اتفاق
 و ديـ تول و ثـروت  شـناختن  بـت  همان كه مشكل، اصل چون و است؛ عيتوز و ميتقسي چگونگ
ـ ا و اسـت  ثابت و مشترك نظر دو هر از است، آن دادن قرار معبود هدف  وي روحـ  مشـكل  ني
 گشـوده  هـم ي گرهـ  هـر  عمل قيطر در. شود ينم حل ها مكتب نيا نيعناو و ها طرح باي فكر
ـ آ يمـ  انيم دري گريدي ها گره و ها چيپ آن اطراف شود، ي عملـ  حـل  از چـون  كـه  آنجـا  تـا  د،ي

 از و كنند يم حواله خيتار برّان ريشمش و هخالق قدرت به رايي نها حل شوند، يم ناتوان مشكالت
. دارند يم دلخوش زيدانگيامة نديآ به] را خود[ و آورند يمي رو ذهن و ليتخ بهي زندگ اتيواقع
 هـم  حل ونهگ نيا. است آنان از و ها انسان خود در شد، گفته نيا از شيپ كه چنان مشكالت، حل

 استي كسان دست بهي رهبر و تيهدا قدرت آنكهي برا است مشكل. آسان هم و است مشكل
 و سحر از مردم كردن آزاد و ها نيا كردن بركنار و اند آن ازي ناش شهوات و مال محكوم خود كه

 بـه  امبران،يـ پ ميتعـال ة شـ ير و آزاد عقـل  و فطرت آنكهي برا است آسان. ستين آسان افسونشان
 كه است آن از تر ارزش با و برتر انسان كه است فكر نياة رشددهند و ديمؤ شرق، در وصخص

ـ ا تمركـز  و تجمـع  بـا . سـازد  خود تيغا و هدف را آن و گردد مال مملوك و محكوم  گونـه  ني
 و آزاد نيچنـ  كـه  آنـان،  بـه  باشـد،  محـدود  هرچنـد  جامعـه، ي رهبر و تيهدا دادن و ها انسان

 انيشوايپي ها ييگو ضينق و ضد وي پرست مال فشار از كه را ايدنة خست و محكوم مردم بلندنظرند،
ة نمون .كند يم جلب] جامعه آني سو به[ اند، آمده جان به آن ازي ناشي ها جنگ و آن پرست بت
 مهـد  كـه  شـرق  در هـم  امروز و است بوده ايدن در شهيهم آن ازي ناشة جامع و تيهدا گونه نيا

ـ ا بـه  ديبا جوامع گونه نيا دري اقتصاد شعار. شود يم هديد است، اتيمعنو پرورش  صـورت  ني
 ظهور و تيترب و ميتعل و شيآسا راه در و لهيوس آن مظاهر و مال و آن شيافزا و ديتول كه ديدرآ

. گـردد  يم ميتنظ حكومت قدرتي عموم تيمسئول با اساس، نيهم بر ز،ين عيتوز. استعدادهاست
ي هـا  يكيتـار  و شكست درهم را علم و صنعت قرن بزرگ بت نيا توان يمي عمل قيطر نيا با
ـ آ خـالل  در وستهيپ كه »اهللا سبيلی ف« انفاق فرمان. كرد ليزا را آن ازي ناش ريگ چشم   قـرآن  اتي

 لهيوسـ  قيطر در و نظر رييتغ نيهمي برا است، ضيفرا ازي قسمت و مانياي اول طيشرا از و آمده
   »...ينفقـون  هـم  رزقنـا  ممـا  و« :است جانبه همه وي عموم ريخ راه در عيتوز و ديتول شناختن

  

←  
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ون از جهت تأثيري كه در همة شئ - اي نظر هدفي يا وسيله –نظر اين دو گونه 
حيات معنوي و زندگي مادي آدمي دارد، مورد نظـر خـاص همـة پيـامبران و     

كوشش رهبران . خصوص تربيت و احكام اسالمي است همصلحين بلندنظر و ب
الهي را، براي چنين تحول فكري و توسعة نظر، نبايد فقـط مـواعظ روحـي و    

أثير شايان اخالقي براي افراد پنداشت، بلكه بايد به اهميت اين نقطة تحول و ت
  ١.برد آن در همة شئون حيات بشري پي

 را ميتعـال  نيـ ا و نگرنـد  يمـ  ميتعـال  گونـه  نيا بهي سطح نظر با كهي كسان
 توجـه  قتيحق نيا به پندارند، يم معابد و مساجد طيمحي برا وي فرد مواعظ
 و سـت ين افـراد  ازي بـ يترك جز اجتماع كه شوند متوجه خواهند ينم يا ندارند

 يا كند يم نييتع راي اجتماعي ها هدف كه است افرادي اخالق وي روح تيفيك
                                                                                                                                

 مقصود و هدف آن شيافزا و مال كه است نيهم يدار هيسرما درست و عيوس مفهوم .3،)2(بقره ←
ـ ا. حكومـت  يا گردد اشخاص مقصود مال يريهدفگ خواه باشد،ي عموم  از يـا  اشـتباه  تصـور  ني

 ثـروت  يـا  شـود  يمـ  كاسـته  ديتول نباشد، مقصود ثروت شيافزا اگر كه است واقع بهي توجه يب
 كـردن  مقهور و گرفتن دهيناد سود، يا ديتول دادن قرار هدفة الزم رايز. ابدي ينم شيافزاي عموم
ـ ا در. اسـت  آن بـه  شـتر يب هرچه وصول قيطر در استعدادها و افراد ـ طر ني ـ با كـه  چنـان  ق،ي  دي
 ابتكار و عمل محصول كه د،يتول جهينت در. افتند ينم كار به آزاد و نديآ  ينم بار مستقل دادهااستع

 بـروز ي بنـدها  و موانـع  باشـد،  ديتول نفس از باالتر هدف، اگر مقابل، در. رديگ ينم شهير است،
ـ د و آهسته هگرچ جه،ينت نيا. گردد يم شتريب محركه قدرت و شود يم باز مستقلي استعدادها  ري
. رود يمـ  شيافـزا  بـه  رو آني معنـو  وي مـاد  محصول و تر قيعم آنة شيري ول شود، يم حاصل
 مقامـات  و كمـاالت ي عمـوم  هدف كه ستين نيا ثروت شيافزا و مال نگرفتن هدف از منظور

 طيشـرا  در مـردم ة عامـ ي بـرا  آن رينظـا  و ها هدف نيا درك چون گردد، آخرت اي يانساني عال
 گـردد  منظـور  لهيوس عنوان به بلكه هدف، نه مال كه است نيا مقصود ست؛ين آسان ايدني كنون
 بـه  رد؛يـ گ قـرار  اميق و محرك عامل وي عموم اتيح و اجاتياحت رفعي برا لهيوس نينخست و
 يعمـوم  كـر يپ در خون مانند و) 5،)4(نساء( »قياماً لَکُم اُهللا جعلَی الَّت أَموالَکُم«: ميكر قرآن ريتعب
 بهـره  و غـذا  آن از خـود،  اسـتعداد  و اجياحت فراخور ،يعضو هر و ديدرآ گردش به سهولت به
 و افكـار  و عقـول  بـردن  بـاال  سـپس  و اسـتعدادها  افتادن كار به راه در لهيوس آن از پس و رديگ
 .شود ها شهياند

كلمـه   از آخرت، به معنـاي وسـيع ايـن دو   ] ها آن[هاي  هاي اديان از دنيا و ستايش نكوهش -1
از محـيط ديـد حيـواني     ها و باال آوردن آنـان  انداز انسان براي توسعة نظر و برگرداندن چشم

بخـش   گونه انقـالب درونـي در تنظـيم و تحكـيم اصـول سـعادت       از تأثير عميق اين. است
  .توان چشم پوشيد نمي
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ـ  شـر  يا ريخي سو به راي عموم ريمس و دهد يم رييتغ  آن از يـا  بـرد  يمـ  شيپ
  . گرداند يم بر

 بدني اعضا و اجزاة رابط مانند اجتماع با و گرييكد با افرادي اقتصادة رابط
ي عـ يطبي غذا بدني ااعض از يك هر. است زنده بدن مجموع با و گرييكد با
 يـا  صرف از پس گريدة ماد به ليتبد با يا صورت همان به را آن و رديگ يم را
 جـذب  و عيتوز و ديتول نيا. رساند يم گريدي اعضا به اجياحت حد در ره،يذخ
 از پـس  ،يينهـا  مقصـود . سـت ين زنده موجوداتة كريپيي نها مقصود دفع، و

 در و بـذر  و وهيـ مة ليوسـ  بـه  اهـان يگ در كـه  اسـت  نـوع ي ابقا ،نمو و حفظ
 حـد  نيا به انسان وجود در. شود يم نيتأم نوعي بقا و تناسل راه از واناتيح

 عيتوز و ديتول دري جسمي اعضاي ها تيفعال مجموع بلكه گردد، ينم متوقف
 آن اثـر  در و رسـد  يمـ  خالقـه  و كشّـاف ي هـا  قـدرت  وي فكـر ي روهاين به

  .ديآ يم باال و دهد يم نشان رخي انسان مواهب و دهااستعدا
 وي عـ يطب حـد  نيـ ا از اجتمـاع  بزرگ كريپ دري عيطب مواد عيتوز و ديتول
 مـواد  خود،ي بدن وي فكر استعداد فراخور كس، هر تا كند تجاوز دينباي نظر
 در يـا  كنـد  ليتبـد  لياوسـ  گريد و غذا به و رديبگ عتيطب از را اجياحت مورد

 با ،يعضو هر. رديبرگ آن از اجياحتة انداز به كس هر و بگذارد عموم دسترس
 را خودي اتيحة فيوظ نيا تواند يم گر،يدي اعضا با متضامن و مستمر كوشش

 همـه  و شود يم گشودهي عيطب راتيخة بستي درها راه، نيا از. برساند ثمر به
 تيتقو نخست ها كوشش و ها كشش نياة هميي نهاة جينت. گردند يم مند بهره
ي اخالقـ  وي فكـر ية بن شدن محكم سپس و است اجتماع و افرادي مزاجية بن
ة گهوار از و زنديپاخ به بتوانندي روح وي معنوي ها قدرت به اتكا با تا ،]آنان[
 بـا  ١».مهادا اَألرض نجعلِ أَلَم«: شوند آماده ميعظ زيرستاخي برا و ازين يب نيزم
 »ايـ دن«ي اقتصـاد  روابـط  در را مـال  ها انسان كهي شياند عاقبت و نظر گونه نيا

                                                            
 مـوطن  تـوان  ينمـ  را رهگهوا. 6 ،)78(نبأ. »ميا نداده قرار) پرورشگاه( پرورشة گهوار را نيزم ايآ« - 1

 و گـردد  محكـم  او عضـالت  و بـدن  كه است آني برا موقتي زندگ نيا. دانست طفلي زندگ
 دري زندگ كه شوند متوجه آن نيساكن تا خوانده گهواره را نيزم قرآن. زديبرخ خودي پا به بتواند
 إِنَّ«. شـود  جدا آن از و گردد مستقل تا شود، محكمي اخالق وي فكري قوا كه است آني برا آن
وما كَانَ الفَصلِ ييقات17 ،)78(نبأ ».است بوده گاه وعدهيي جدا روز آن همانا ؛م.  
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ي هـا   هـدف  بـه  دنيرسي برا را خودي زندگ توانند يم بنگرند، مقدمه و لهيوس
ي كـاف ة بهـر ي بـرا  وي زنـدگ  ميتنظـ  در نظر نيا شعاع چون. كنند ميتنظ برتر

 ريتأثي مال روابط در و باالتر مراتب به دنيرس راه در عتيطب مواهب از گرفتن
 افكار تيهدا متوجه بزرگ رهبران سخنان و قرآن اتيآ ازي اريبس دارد، بسزا
  . است قتيحق نيا به

 از مثَـل  صـورت  به را نظر و فكر گونه نيا آنكه از پس كهف،ة سور در
 نيـ ا بـه  را ايـ دن قـت يحق كنـد،  يم انيب دو آن كار عاقبت در و شخص دو

 السـماءِ  مـن  أَنزلناه كَماٍء الدنيا احلَياة مثَلَ لَهم واضرِب«: انـد يمان يم صورت
 شـيءٍ  كُـلِّ  على اللَّه وكَانَ الرياح تذروه هشيماً فَأَصبح اَألرضِ نبات بِه فَاختلَطَ
 ثَوابـاً  ربك عند خري الصالحات والباقيات الدنيا احلَياة زِينةُ والبنونَ املالُ  .مقتدراً
ريخالً وا«: اتيآ نيا در و ١».أَمن فَأَمطَغى م .آثَرا؛ احلَياةَ ونيفَإِنَّ الد يماجلَح يه 
 چشـم  و دنيـ برگز ٣»وأَبقَـى  خري واآلخرةُ. الدنيا احلَياةَ تؤثرونَ بل« ٢»املَأوى

 منشـأ  و جهـنم  دري نيگزيجـا  و انيطغ با الزمم را پستي زندگ به دوختن
  . است كرده اعالمي توجه يب وي چيسرپ
 بـا  را مـال  و ايـ دن تيـ واقع مختلـف،  مـوارد  در ،)ع(يعلـ  نيرالمؤمنيام
 و انـدوزان  مـال  چشم ديشا تا كرده، سهيمقا هم با و انيب گوناگون راتيتعب

. كند باز پندارند، يم هدف را آن و دوخته مال به شمچ كه راي انيجو ثروت
 اسـت،  كرده سهيمقا عقل و علم با را مال ،يكوتاه كلمات در حضرت، آن
 رديگي جا ها خاطره در و بگردد ذهن به ذهن كوتاهي ها جمله نيا ديشا تا
 اخلَري لَيس«: اسـت  عبارات نيا جمله آن از. كند باز را صيحري ها چشم و

                                                            
ـ آور فـرود  باال از كهي آب چون كه بنما، آناني برا صورت نيا به را ايدني زندگ داستان« - 1  پـس  م،ي

 اهيـ گ صورت به كه دينپا شيبي اندك سپس گردد؛ ختهيآم باهم آبة ليوس به نيزم گوناگون اهيگ
ي بسـ ي زيـ چ هـر  بـر  خداونـد . كننـد  اش پراكنده سو هر به بادها كه گرددي ا شده خرد خشك

 تـو  پروردگـار  شگاهيپ در ستهيشاي ها يماندن و استيدني زندگ شيآرا فرزندان و مال. تواناست
 .46 و 45 ،)18(كهف ».استيي آرزو تر دهيگز وي پاداش تر دهيگزي دارا

» .اسـت  گـاه يجا همـان  جهـنم  گمان يب پس نديبرگز را ايدن يزندگ و كند انيغط كه كس آن اما« - 2
 .39- 37 ،)79(نازعات

  .16و15، )87(اعلي» .تر است گزينيد زندگي دنيا را، با آنكه آخرت بهتر و باقي بلكه مي« - 3
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 العلـم « ١».حلمک يعظُم و علمک يکثُر أَن اخلَري ولکن ولَدک و کمالُ يکثُر أَن
کسحري و أَنت سحراملالُ« ٢».املالَ ت هنقُصفَقَـةُ  تالن و  زکُـوا  العلـمـ  ي ی علَ
 و أَحياٌء هم و اَألموالِ خزانُ هلَک« ٤».محکُوم املالُ و حاکم العلم« ٣».اإلنفاقِ
ـ « ٦».بِزواله يزولُ املالِ صنيع« ٥».الدهر یمابق باقُونَ العلَماُء  و کَالعقـلِ ی الغن
کَاجلَهلِ الفَقر رياثَ وبِ المالَ« ٧».کَاَألدالم ودأَع نقلِ مالع ةَ وجارـلِ  التمکَالع 
  ٨».الصالح
 تـا  اسـت،  آن روابـط  و مـال  به نسبت اسالمي اياول نظر ازيي ها نمونه نيا
 و اسـتعدادها  شدن داريب قيطر در را ثروت و بازگرددي بشر عقل چشم ديشا
يـة  فد پـرارزش  مواهب نيا نكهيا نه برد، كار به ها انسان مواهب افتادن كار به
  .گردد ثروتة ريذخ و جمع وي مال التيتما
 تيـ مالك خـاص  ازاتيامت اصول) نگارنده نظر به كه( اصل، چهارده نيا
ة گذشـت ي ها بحث و مطالب ازي قسمتة خالص است، اسالمي مال روابط در
 نيـ ا از رمنصـوص يغ و منصوصي قيتطب اتيجزئ و فروع. است كتاب نيا

 ديـ با كـه  خـاص،  وصف به ،ياسالم كمحا ن،يبنابرا. گردد يم عيتفر اصول
 دو جهـت  نيـ ا از رد،يـ گ الهام زمان مجتهد از يا باشد اجتهاد قدرتي دارا
 و اسـتخراج  گـر يد و منصـوص  احكـام ي اجـرا ي يكـ : داردي اساسة فيوظ

                                                            
خير در اين نيست كه مال و فرزندت بسيار شود؛ همة خير در اين است كـه دانشـت بسـيار و    « - 1

غررالحكم ، عبدالواحد، ؛ آمدي تميمي183، 1ج، محمدباقر، همان، مجلسي ».ردت بزرگ شودخ
 .285، ص1366، قم، دفتر تبليغات اسالمي، اول، و دررالكلم

 .147حكمت ،البالغه نهج» .يپاسبان را مال تو و كند يمي پاسبان را تو دانش« - 2
، محمـدباقر،  مجلسـي » .گـردد  كاهد و دانش با بخشش پاك و افزوده مي ميمال را بخشش « -3

 ، 187، ص1ج، همان
 .همان» .دانش حاكم و مال محكوم است« -4
» .انـد  اندوزان با وجود زنده بودن نابود شدند و دانشمندان تا روزگار باقي اسـت بـاقي   مال« -5

 .47احد، همان، ص، عبدالوآمدي تميمي
، 23، محمدباقر، همان، جمجلسي. »رود پروردة دارايي با از ميان رفتن مال از ميان مي دست« -6

 .؛ آمدي، تميمي، عبدالواحد، همان44ص
» .نيازي چون عقل و هيچ نيازمندي چون جهل و هـيچ ميراثـي چـون ادب نيسـت     هيچ بي« -7

 .54، حكمتالبالغه نهج
  .113، حكمت البالغه نهج. ».تر از عقل و هيچ تجارتي مانند عمل صالح نيست ده  مالي بهره هيچ« - 8
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 وصـف  جهـت  از و. موضوعات بر آن قيتطب و رمنصوصيغ فروع استنباط
 و ديـ تول بر و است زباي عموم منابع تصرف در دستش كه همچنان ت،يوال
 و كفالـت  دارد، اريـ اخت دولـت  وي عمـوم  ديعوا در و كامل نظارت عيتوز
 بـر  حـاكم  دولـت،  حق مبنا، نيا بر. دارد عهده به زين را افرادي زندگ نيتأم

  .است افراد حقوق
 طلـوع  آغـاز  در كه استي شكلي اسالم حكومت و اجتماع كاملة نمون

 در ،نـه يمد به اطراف مسلمانان و )ص(اكرم رسول هجرت از پس و ماسال
ي بـرا . گرفت خود به دولت ئتيه با و گرييكد با مسلماناني عموم روابط

 خوانـده » لالرسو مدينة« يثرب شهر بماند، خاطرها در وستهيپ شكل نيا نكهيا
 داده نيمهاجر به انصاري خصوص اموال ازي قسمت نمونه، شهرِ نيا در. شد
 و بـود،  دولـت  نظـارت  تحت اموال ،يخصوص اندكي درآمدها جز و شد
 اجيـ احتة انداز به شد، يم داده نيمجاهد به جهاد در كهي خاص سهام از ريغ
 رحـاكم، يغ و حاكم و هم از افراد. ديگرد يم ميتقس همه انيم در هيبالسو و

 فرق زين لباس و خانه در نداشتند؛ي ازيامت شدن، اداره و كردن اداره در جز
 كيشـر  و مسـئول  را خود همهي عمومي كارها در. نبود انيم دري مشهود

ـ  نيا خلفا زمان تا شده، اشاره نيا از شيپ كه چنان. دانستند يم ي عـال ة نمون
 رنـگ  اسـالم  طيمحـ  سپس،. ماند محفوظي حد تا ديعوا و كار در اشتراك
ـ  آن و اصـول  از و گرفـت  خـود  بـه  يدار هيسرما  منحـرف  نينخسـت ة نمون
 گـذارد؛  اثـر  فقهـا  ازي بعضـ  اسـتنباط  و اجتهاد در طيمح رنگ نيا. ديگرد
 نـدارد،  اصول به روشن استناد وي وستگيپ كهي فروع ازي بعض در كه چنان
  ١.است آشكار طيمح ريتأث گرن و آثار
 است رونيب نگارندهيي توانا و قدرت از] مطلب دادن بسط[ نيا از شيب
 آنچـه  .اسـت  نشده ليتكم و منظم و مرتب مطالب كه دارد اعتراف خود و
 و مـدارك  و منـابع  از شـده،  گـذارده  نظـر  اهـل  و خواننده نظر معرض در

                                                            
ـ با خـود ي جا به كه شود يم افتيي يها مثالي اختالف فروع گونه نيا دادن نشاني برا - 1 ي بررسـ  دي

ـ  و كننـده  ميتنظ ذهن و فكر نه برد، يم سر به آن در نگارنده كهي طيشرا و وضع دري ول شود،  هن
  .دارد لزوم مورد مدارك و كتب بهي دسترس نه و كار كمكة حافظ
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 روابـط  و اصـول ة دربـار  را اسالم روش و راهي حد تا تواند يم ها، استنتاج
ي آسـودگ  وي آزاد نعمـت  از كـه ي نظـر  و قيتحق اهل تا اند،يبنما تيمالك

 رفع آمده شيپي اشتباه اگر دارند،ي دسترس مدارك به و برخوردارند خاطر
  .كنند ليتكم را نواقص و

 عمومـاً  عصـر  نيـ اي اقتصـاد  نظـران  صاحب وي اجتماع محققان چون
ي مـال  روابـط  و تيـ مالكي چگـونگ  ازي ناشـ  راي بردگ وي طبقات ازاتيامت
 موضـوع  دو نياة دربار كه ديرس نظر به الزم مطلب، ليتكمي برا دانند، يم
  .شود بحث آنة دربار اسالم نظر زين و




