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مبانى اقتصادى اسالم

بخش سوم
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آزادى اقتصادى
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توزيع
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اسباب مالكيّت خصوصى

مالكيّتاسباب
خصوصى

مالكيت 
ابتدايى

حيازت

كار

مالكيت انتقالى

عقود و ايقاعاتاسباب ارادى

اسباب قهرى

ارث

ارتداد

رسيدن اموال به حد 
نصاب خمس وزكات
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اسباب مالكيّت خصوصى

مالكيت ابتدايىىمالكيّت خصوصاسباب

حيازت

كار
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اسباب مالكيّت خصوصى

ىمالكيت ابتداياسباب

حيازت

كار
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مالكيت-2
كار•
(.243)يكى از اسباب مالكيّت اوليه يا ابتدايى است» كار«•
را  ر نظههه بريهههيام  ههام » كههار«البتههه ا ههه م گههرد  ىههته     •

. نيز نرعى كار است» حيازت«نيز خراهد  دم زيها » حيازت«
كنهيام ىذكه م» كار«را به عنران سببى مىتق  از » حيازت«ا ه پس •

ين بها  رو ن  دن ا. معنا  خاصى با د» كار«بايد مها مان از مى
.را مرر  بهرسى قهار  ا » حيازت«و» كار«م گرد بايد ت اوت 

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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اسباب مالكيّت خصوصى

ىمالكيت ابتداياسباب

حيازت

كار

114مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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مالكيت-2

تفاوت كار 
وحيازت

محدوده ى 
اثر

ماهيت 

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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مالكيت-2
:وحيازت  ر  و ناحيه با يكديره مت اوتندكار •
اثهمحدو     . 1•
. ماهيت. 2•

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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مالكيت-2

تفاوت كار 
وحيازت

محدوده ى 
اثر

حيازت
مباحات 
منقول

كار
مباحات غير 

منقول
ماهيت 
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13

مالكيت-2

محدوده ى 
اثر

حيازت
مباحات 
منقول

كار
مباحات غير 

منقول

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 



14

مالكيت-2
مباحهات «م »حيهازت«كه قبالً ا ار   دم محهدو     اثهه همچنان •

(.244) ر است وفقط  ر اين  ائه  مرجب مالكيّت مى» منقرل
ب كند ومرجهتأثيه مى» غيه منقرالت« ر حرز    » كار« ر مقاب  •

. ه  مى) يا حق(تحقق مالكيّت 
لم ويا از اين روم ا ه كىى زمين مراتى را احيا يا معدنى را استحصا•

آن زمهين يها ) يا صاحب حق نىهبت بهه(چاهى را ح ه كندم مالك 
.معدن يا چا  خراهد  د

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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مالكيت-2

تفاوت كار 
وحيازت

محدوده ى اثر

مباحات منقولحيازت

كار
مباحات غير 

منقول

ماهيت 
هر دو عملى 

اقتصادى 

كار
آوردن فراهم 
توليدزمينه

حيازت
بهره بردارى

ى منابع طبيع

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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مالكيت-2

ماهيت 
هر دو عملى 

اقتصادى 

كار
آوردن فراهم 
توليدزمينه

حيازت
بهره بردارى

ى منابع طبيع

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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مالكيت-2
   ر اين نكته كه هه  و عملى اقتصا » حيازت«و» كار«اما ماهيت •

نيز وسر آور هىتندم مشتهك استم هه چند بين آن  و ت اوت مگمى
دم كنه  ترليد را فهاها مىزمينه» كار«وجر   ار  وآن اين است كه 

  حاصه  از فهاينهدبگه  بهه ار  از نتيههه» حيازت« ر حالى كه 
. طبيعى ترليد منابع طبيعى است

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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مالكيت-2
كهه كنهدم زمينهى راعنران مثالم كىى كه زمين مراتى را إحيا مىبه •

ساز  وبا قاب  كشت وزرع نيىتم به زمينى مناسب زراعت تبدي  مى
.كند  ترليد را ايها  مىاين كار زمينه

بُههد  رو  وبهخهى از  رختهان آن را مهىاما آن كه بهه جنره  مهى•
رختان  ر   فهايند طبيعى پيدايش ور د  كندم از نتيههوحيازت مى
.نمايدبه ار  مىجنر  بگه 

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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مالكيت-2
ايهن كهه اسهالد :  ريهد گيد صدر با ترجه بهه همهين ت هاوت مهى•

مرجب مالكيت  انىتهم ولهى آن» مباحات منقرل«را  ر » حيازت«
ستم را  ر غيه منقرالتم مانند زمينم سبب مالكيت محىرب نكه   ا

.  ر اين  و مرر  است» حيازت«به  لي  ت اوت 
ا اولىم حيازت نرعى بگه  به ار  وعملهى اقتصها   اسهتم زيهه ر •

م و ايهن ترانىتند از اين منهابع طبيعهى اسهت ا   كننهد يرهان ها مى
.  خص  ر بين آنگا از اين فهصت بگه  جىته است

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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مالكيت-2
ا  از إعمهال قهدرت حالى كهه  ر  ومهىم حيهازت جهز جلهر  ر •

ه  بهه با دم زيها  هخص بها سهي وزور ريى نىبت به  يرهان نمى
ون آن خراهد جلر  است ا    يرهان را بريه م بهدبخشى از زمين مى

.رو  زمين انهاد  ا   با د» كار «كه 
مين كس  يره  نبر م او هه ز اقداد به حيازت زاز اين روم ا ه هيچ•

رختان  ر حالى كهم حتى  ر نبر   يرهان نيز او به حيازت  . كه نمى
بها  سرخت يا ساختمانم و احيا  زمين بها  كشهاورز  مبها رت

(.245)ورزيدمى

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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مالكيت-2
ت بهه  ر م مگمتهين  لي  به ثبهرت مالكيهبا اين وصفم آ كار مى•

» كار« خص با:  ريدهمان ارتكاز عقاليى است كه مى» كار«سبب 
بهه ا  را  ر ترليد ايها  كه  م پس خر  او نىهبتخر  فهصت تاز 

. يرهان  ر بگه  به ار  از اين فهصتم اولريت  ار 

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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مالكيت-2
م نهه اين ارتكاز كه  ر زمان معصرمان عليگا الىالد نيز وجر   ا ته•

كال تنگا مرر  ر ع وانكار آنگا قهار نرهفته استم بلكه آنهان بهه   ه
. اند رنا رن آن را تائيد كه  

ا ا  ركىى كه زمين مهه  (» من  حيى  رضاً مراتا فگى له«  وجمله•
به ا كال مختلهف از رسهرل اكههد) زند  كندم آن زمين از آنِ اوست

  اهه  البيهت علهيگا الىهالد نقه   هد صلى اهلل عليه وآله وائمهه
(.246)است

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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كار

كار

براى خود 

براى ديگرى بدون وكالت و اجاره

به عنوان وكيل 

به عنوان أجير

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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كار
  كال مت اوت كار•
:تمتصرّر اس» كار« ر اينها نيز مانند حيازت چگار صررت بها  •
دم  خصى بها  خر  كار  را انهاد  هدم مثالً زمينى را احيا كنه. 1•

حاص  از ايهن عمه  از آنِ خهر  او ) يا حق(كه بدون  ك مالكيّت 
.خراهد بر 

ا  خصى بها   يره  كار  را انهاد  هدم بدون آن كه وكي  يه. 2•
) يها صهاحب حهق(اجيه او با دم  ر اين صهررتم خهر  او مالهك 

.تراند آن را به  يره  ببخشدخراهد بر م هه چند مى

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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كار
ال  خصى به عنران وكي  بها   يره  كار كندم كهه  ر ايهن حه. 3•

.مالك خراهد بر » مركّ «
حقهق  خصى به عنران  جيه بها   يره  كار كندم كهه سهبب ت. 4•

. ر مالكيت بها  مىتأجه مى
الكيهت م«البته  ر تماد اين صرر ما به كارهايى نظه  اريا كه سبب •

حقهق  رندم يعنى نىبت بهه مباحهات غيهه منقهرل تتلقّى مى» اوليه
.يابند وسايه انراع كار از مح  فعلى بحث ما خارج استمى

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 
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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
المشكلة االقتصا ية في نظه اإلسالدم و حلرلگا-6•
:ما هي المشكلة االقتصا ية؟•
 ن فهي : تت ق التيارات ال كهية في الحق  االقتصها   جميعهام علهى•

فهي -لكبعد ذ-و تختلف. الحياة االقتصا ية مشكلة يهب  ن تعالج
.تحديد طبيعة هذ  المشكلةم و ال هيقة العامة لعالجگا

331: اقتصادنا؛ ص
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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
:تعتقدفالرأسمالية•
م ة نسوبياقلة المووارد الببيييو:  ن المشكلة االقتصا ية األساسية هي•

التي نظها إلى  ن ال بيعة محدو ةم فال يمكن  ن يزا  في كمية األرض
نرعهة يعيش عليگها اإلنىهانم و ال فهي كميهة الثههوات ال بيعيهة المت
م وفقها المخبرءة فيگام مع  ن الحاجات الحياتية لإلنىان تنمهر بهاطها 

بيهة لتقدد المدنية و از هارهام األمه الذ  يهع  ال بيعة عاجزة عن تل
لهى جميع تلك الحاجات بالنىبة إلى األفها  كافهةم فيهي   ذلهك إ
شهكلة التزاحا بين األفها  على إ باع حاجاتگام و تنشأ عن ذلك الم

.االقتصا ية

331: اقتصادنا؛ ص
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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
يعيهة  ن المهرار  ال ب: االقتصا ية في ر   اله سماليةم ههيفالمشكلة •

ع ما يىتهد للثهوة ال تىت يع  ن تراكب المدنيةم و تضمن إ باع جمي
.خالل الت رر المدنيم من حاجات و رغبات

331: اقتصادنا؛ ص
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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
: ته الماركسيةو •
ل اإلنتوا  مشكلة التناقض بين شك: المشكلة االقتصا ية  ائما هي ن •

عالقاتم ؛ فمتى تا الرفاق بين ذلك الشك  و هذ  الو عالقات التوزيع
اد سا  االستقهار فهي الحيهاة االقتصها يةم مگمها كانهت نرعيهة النظه

.لترزيعبين  ك  اإلنتاج و عالقات اعن  الترفيق االجتماعي الناتج 

331: اقتصادنا؛ ص
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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
ال بيعهة  ن المشكلة مشكلة:  ما اإلسالد فگر ال يعتقد مع اله سماليةو •

 ن ال بيعة قا رة على ضمان كه  حاجهات: و قلة مرار هام ألنه يه 
.ة اإلنىانالحياةم التي يي   عدد إ باعگا إلى مشكلة حقيقية في حيا

  اإلنتاج  ن المشكلة هي التناقض بين  ك: كما ال يه  اإلسالد  يضا•
  كه  قبه-و إنما المشهكلة. و عالقات الترزيعم كما تقهر الماركىية

.«1»ا  مشكلة اإلنسان نفسه، ال الببيية، و ال إشكال اإلنت: - ي ء
.62م ص 13ج ( الميزان)م و 521م ص 11ج ( الرسائ )الحظ ( 1)•

331: اقتصادنا؛ ص
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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 

:ةو هذا ما يقرره اإلسالم في الفقرات القرآنية التالي

ُ الَِّذي َخلََق السَّٰماٰواتِ  َض، َو أَنأَزلَ ّٰللاه َرأ  ِمَن َو اْلأ
َرَج بِِه مِ  ً السَّٰماِء ٰماًء، فَأَخأ قا ، َو َن الثََّمٰراِت ِرزأ لَُكمأ

رِ  َر لَُكُم الأفُلأَك ِلتَجأ ِر بِأَمأ َسخَّ َر َي فِي الأبَحأ ِرِه، َو َسخَّ
َر لَكُ  َنأٰهاَر، َو َسخَّ َس َو الأقَمَ لَُكُم اْلأ َر ٰدائِبَيأِن، ُم الشَّمأ
َر لَُكُم اللَّيأَل َو النَّ  ّلِ ٰما ٰهاَر، َو آٰتاُكمأ ِمنأ كُ َو َسخَّ
صُ َسأَلأتُُموهُ، َو إِنأ تَعُدُّوا نِ  ِ ٰٰل تُحأ إِنَّ . وٰهاعأَمَت ّٰللاه
نأٰساَن لََظلُوٌم َكفهاٌر  ِ .«34-32/ راهيمإب»اإلأ

331: اقتصادنا؛ ص
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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
إلنىهان  ن اللّه تعالى قد حشهد ل: فگذ  ال قهات الكهيمة تقهر برضرح•

لكافية في هذا الكرن ال ىيح ك  مصالحه و منافعهم و وفه له المرار  ا
لى إلمدا   بحياته و حاجاته الما يةم و لكن اإلنىان هر الذ  ضيع ع

اند ٰ  سإِنَّ الْهِِنْ»ن ىه هذ  ال هصة التي منحگا اللّه لهم بظلمه و ك هانهه 
النعمهة فظلا اإلنىان في حياته العمليهةم و ك هانهه ب. «ارٌٰ  لدظدلُردٌ كدفّ

.ياة اإلنىاناإللگيةم هما الىببان األساسيان للمشكلة االقتصا ية في ح

331: اقتصادنا؛ ص
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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
. رزيعفي سرء الت: و يتهىد ظلا اإلنىان على الصعيد االقتصا  •
 ه الىهلبي في إهماله الستثمار ال بيعة و مرق: يتهىد ك هانه للنعمةو •

.منگا
طاقهات يمحّي الظلا من العالقات االجتماعية للترزيعم و تهندفحين •

لحقيقيهة اإلنىان لالست ا ة من ال بيعة و استثمارهام تزول المشهكلة ا
.على الصعيد االقتصا  

يهع و و قد ك   اإلسالد محر الظلام بما قدمه من حلرل لمىائ  الترز•
.التداول

331: اقتصادنا؛ ص



34

حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
هذا و. عالج جانب الك هانم بما وضعه لإلنتاج من م اهيا و  حكادو •

ن ما سنشهحه فيمها يلهيم بالمقهدار الهذ  يتصه  بالىهبب األول مه
ترزيع المشكلة االجتماعية في نظه اإلسالدم و هر الظلا في مهاالت ال

و ههر ك ههان -و  ما مرقف اإلسهالد مهن الىهبب الثهاني. و التداول
م  عد نا  لعههض «1»فىرف نتناوله بالدرس في بحث مقب  -النعمة

.مرقف اإلسالد من اإلنتاج و  حكامه و م اهيمه عنه
•______________________________

.من الكتاب617ص « وسائ  اإلسالد في تنمية اإلنتاج»( 1)

 333: اقتصادنا، ص
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التوزيعجهاز 
:جگاز الترزيع•
أريخ بهألران إلى مهاالت الترزيع منيت اإلنىانية على مه التفبالنىبة •

من الظلام لقياد الترزيع 
على  ساس فه   بحتم : تارة•
.على  ساس ال فه   خالص:  خه و •
رق فكان األول تعديا على حقرق الهماعةم و كان الثهاني بخىها لحقه•

.ال ه 

 333: اقتصادنا، ص
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التوزيعجهاز 
الهذ  قد وضع اإلسالد جگاز الترزيع للمهتمع اإلسالميم بالشهك و •

ه  و حقهه و تلتقي فيه حقرق ال ه  بحقرق الهماعةم فلا يح  بين ال 
گهد  إ باع ميرله ال بيعيةم كما لها يىهلب الهماعهة كهامتگها و لها ي
گها حياتگام و بذلك امتاز عهن  جگهزة الترزيهع المختل هةم التهي جهب

.اإلنىان على مه التأريخ

ن و جهاز التوزيع في اإلسالم يتكوون مو•
.حاجةالو اليمل: أداتين رئيسيتين، و هما

 333: اقتصادنا، ص
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التوزيعجهاز 
.ماعيةلك  من األ اتين  ورهما ال عال في الحق  العاد للثهوة االجتو •
 يهه و سرف نتناول كال من األ اتين بالدرسم لنعهف  ورها الهذ  تي•

گهاز في مهال الترزيعم مع المقارنة بين مكانة العم  و الحاجة فهي ج
يات األخه  الترزيع اإلسالمي للثهوةم و مكانتگما في التصاميا و النظه
.ماليةللترزيعم التي تقرد على  سس  يرعية و ا تهاكية و ر س
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التوزيعدور اليمل في 
:العم  في الترزيع ور •
ماعيهة لكي نعهف  ور العم  في الترزيعم يهب  ن ندرس الصلة االجت•

ف المهرا  فالعم  ينصبّ علهى مختله. و الثهوة التي ينتهگاالعم   بين 
ن األ هارم ال بيعية؛ فيىتخهج المعدن من األرضم و يقت ع الخشب م

يهه و يغرص على الليلي في البحهم و يص ا  طائها من الههرم إلهى غ
عية عن ذلك من الثهوات و المرا م التي يحص  عليگا اإلنىان من ال بي

مهاذا تكتىهب: و الىيال الذ  نعالهه بگذا الصهد  ههر. طهيق العم 
ثهوة الما ة من طابع اجتماعي بىبب العم ؟ و ما هي عالقة العام  بال

التي حص  عليگا عن طهيق عمله؟
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التوزيعدور اليمل في 
لعامه  و بانق اع الصلة االجتماعية بين العم  و ا: اله   القائ فگناك •

مها مرضرعهم فليس للعم   و العام  من حق إال في إ باع حاجته مگ
مهتمعم كان عملهم ألن العم  ليس إال وظي ة اجتماعية يي يگا ال ه  لل

.فيكافئه عليگا المهتمع بضمان حاجاته
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التوزيعدور اليمل في 
الشيرعي يت ق هذا اله   مع وجگة نظه االقتصا  الشيرعيم فِن االقتصا و •

حت  كه  فهه  ينظه إلى المهتمع برص ه كائنا كبيها يذوب فيه األفها م و ي
هة و على  سهاس ههذ  النظه. منه مرضع الخلية في الكائن العضر  الراحد

ي العمهالق التي تصگه األفها  في البرتقة االجتماعية الكبه م و تهذيبگا فه
ا م ألن الكبيهم ال تبدو األعمال التي يقرد بگا  فها  المهتمهع  عمهاال ألفهه

ة العامه  فتنق هع بهذلك صهل. األفها  قد ذابرا جميعا ضمن الكائن الكبيه
اج عمه  بنتائج عملهم و يصبح المهتمع هر العام  الحقيقيم و المالك لنته
-شيرعيةاألفها  جميعام و ليس لألفها  إال إ باع حاجاتگام وفقا للصيغة ال

فقا ل اقتهم من ك م و»: -التي مهت بنا سابقا في  راستنا للما ية التأريخية
. «و لك م وفقا لحاجته
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التوزيعدور اليمل في 
تكرن منگا في المهتمع الشيرعي يشبگرن تماما األجزاء التي يفاألفها  •

مها جگاز ميكانيكيم فِن ك  جزء في الهگاز له الحق فهي اسهتگالك
د تىتگلك يحتاجه من زيتم و عليه القياد برظي ته الخاصةم و بذلك ق

ا مهن األجزاء الميكانيكية جميعام حظرظا متىاوية من الزيتم بهالهغ
. اختالف وظائ گام في  هميتگا و تعقيدها
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التوزيعدور اليمل في 
يرعيم كذلك  فها  المهتمعم يع ى ك  منگا في نظهاد الترزيهع الشهو •

اج وفقا لحاجتهم و إن اختل را في مد  مىهاهمتگا العمليهة فهي إنته
يخهتصال  فالشخص يعم  و لكنه ال يملهك ثمههة عملههم و . الثهوة

ملهه بنتائههم و إنما له الحق في إ باع حاجتهم سراء زا  ذلك على ع
.«1» د ق  عنه 

•______________________________
ة فلگا هذا في االتهاهات الشيرعية غيه الماركىيةم و  ما الماركىي( 1)

عهن طهيقتگا الخاصة في تبهيه ذلك على ضهرء م گرمگها التهاريخي
(من الميلف. )من هذا الكتاب217راجع ص . المهحلة الشيرعية
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التوزيعدور اليمل في 
ر فهي على هذا األساس يصبح مرقف العم  من الترزيع سهلبيام فگهو •

گام و إنما ضرء الم گرد الشيرعي   اة إنتاج للىلعم و ليس   اة ترزيع ل
لع علهى الحاجة وحدها هي التي تقهر ال هيقة التي يتا بگا ترزيع الى

زيهعم  فها  المهتمعم و لگذا يختلف  فها  المهتمع في حظگها مهن التر
.وفقا الختالف حاجاتگام ال الختالف  عمالگا
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التوزيعدور اليمل في 
ههة عملهه  ما االقتصا  اال تهاكي الماركىيم فگر يحد  صلة العام  بنتيو •

ق  ن العام  هر الهذ  يخله: في ضرء م گرمه الخاص عن القيمة؛ فگر يه 
دون العمه  القيمة التبا لية للما ة التي ين ق فيگا عملهم فال قيمة للمها ة به

مةم فيههب و ما  اد العم  هر الينبرع األساسي للقي. البشه  المتهىد فيگا
اس العم م  ن يكرن ترزيع القيا النتيهةم في مختلف فهوع الثهوةم على  س

صبحت فيملك ك  عام  نتيهة عملهم و الما ة التي  ن ق عمله فيگام ألنگا  
ىب  ن لك م حىب عملهم ال ح: ذات قيمة بىبب العم م و ينتج عن ذلك

حاجتهم ألن من حق ك  عام   ن يحص  على ما خلق من قيام و لما كان
مها كانهت فبين. العم  هر الخالق الرحيد للقيام فگر األ اة الرحيدة للترزيهع

ترزيهع   اة الترزيع في المهتمع الشيرعي هي الحاجةم يصبح العمه    اة ال
.األساسية في المهتمع اال تهاكي
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التوزيعدور اليمل في 
.عا ما اإلسالد فيختلف عن االقتصا  الشيرعي و اال تهاكي مو •
ائج عملهم و فگر يخالف الشيرعية في ق عگا الصلة بين عم  ال ه  و نت•

فهها  تأكيدها على المهتمع برص ه المالك الرحيد لنتهائج  عمهال األ
يها يخت ي من جميعام ألن اإلسالد ال ينظه إلى المهتمع بص ته كائنا كب

ال وراء األفها م و يحهكگا في هذا االتها  و ذاكم ب  ليس المهتمهع إ
األفهها م فالنظهة الراقعية إنما تنصب علهى. الكثهة الكاثهة من األفها 

ال  ن برص گا بشها يتحهكرن و يعملرنم فال يمكن بحهال مهن األحهر
.تنق ع الصلة بين العام  و نتيهة عمله
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التوزيعدور اليمل في 
ل ه  ههر إن ا: يختلف اإلسالد  يضا عن االقتصا  اال تهاكيم القائ و •

كالخشهب و الذ  يمنح الما ة قيمتگا التبا لية بعمله؛ فالمرا  ال بيعيهة
ر   المعا ن و غيه ذلك من ثهوات ال بيعهةم ال تىهتمد قيمتگها فهي
العامة اإلسالد من العم م ب  قيمة ك  ما ة حصيلة الهغبة االجتماعية
.أريخيةفي الحصرل عليگام كما  وضحنا ذلك في  راستنا للما ية الت
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التوزيعدور اليمل في 
ملهم و هذ  إنما العم  في نظه اإلسالدم سبب لملكية العام  لنتيهة عو •

يعي فهي الملكية الخاصة القائمة على  ساس العم م تعبيه عن مي  طب
ه  اإلنىان إلى تملك نتائج عملهم و مه  هذا المي  إلى  عرر كه  فه
إلهى بالىي هة على عملهم فِن ههذا الشهعرر يهرحي طبيعيها بالميه 
ة القائمهة الىي هة على نتائج العم  و مكاسبهم و بذلك تكرن الملكيه
. على  ساس العم  حقا لإلنىانم نابعا من مشاعه  األصيلة
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التوزيعدور اليمل في 
ة الخاصهة حتى المهتمعات التي تحدثنا الشيرعية عن انعداد الملكيو •

تعبيهها فيگام ال تدحض حق الملكية القائا على  ساس العم م برص ه
 ن العمه  فهي تلهك : عن مي   صهي  فهي اإلنىهانم و إنمها تعنهي

مهة علهى المهتمعات كان يحم  طابعا ا تهاكيام فكانت الملكيهة القائ
يعهي إلهى فالحقيقة هي الحقيقهةم و الميه  ال ب.  ساسه ا تهاكية  يضا

عيهة التملك على  ساس العم  ثابت على    حالم و إن اختل هت نر
.ياالملكية الختالف  ك  العم م من ناحية كرنه فه يا  و اجتماع
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التوزيعدور اليمل في 
إذن  ساس لتملك العامه  فهي نظهه اإلسهالدم و علهى ههذا فالعم  •

امه  األساس فگر   اة رئيىية في جگاز الترزيع اإلسالميم ألن كه  ع
متلكگها وفقها يحظى بالثهوات ال بيعية التي يحص  عليگا بالعمه م و ي

.إن العم  سبب الملكية: لقاعدة
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التوزيعدور اليمل في 
مختل هةم هكذا نىت يع  ن نىتخلص في النگاية المراقف المذهبيهة الو •

.من الصلة االجتماعية بين ال ه  العام  و نتيهة عمله
تمع ال إن العم  سبب لتملك المه: فالقاعدة الشيرعية في هذا المهال•

.ال ه 
سهبب إن العم  سبب لقيمهة المها ةم و بالتهالي: و القاعدة اال تهاكية•

.تملك العام  لگا
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التوزيعدور اليمل في 
س إن العم  سبب لتملك العامه  للمها ةم و لهي: القاعدة اإلسالميةو •

.سببا لقيمتگا
ا يملكهه فالعام  حين يىتخهج الليلي ال يمنحه بعمله هذا قيمته و انم•

.«1»بگذا العم  
•______________________________

.116م ص 38ج ( جراهه الكالد)الحظ ( 1)
•________________________________________

ليغهات صدرم  گيدم سيد محمد باقهم اقتصا نام  ر يك جلدم  فتهه تب
قه  1417ايهانم اولم - عبه خهاسانم قا -اسالمى 
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التوزيعدور الحاجة في 
:الحاجة في الترزيع ور •
 ساسها إن العم  هر األ اة الهئيىية األولى في جگاز الترزيعم برصه ه•

ي عملية و األ اة األخه  التي تىاها ف. للملكيةم كما عهفنا قب  لحظة
.الحاجة: الترزيع مىاهمة رئيىيةم هي

ر و الدور المشتهك الذ  يي يه العم  و الحاجة معا في هذا المهالم ه•
.يالذ  يحد  الشك  األولي العاد للترزيع في المهتمع اإلسالم
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التوزيعدور الحاجة في 

أفراد المجتمع

ية و بما تتمتع به من مواهب و طاقات فكر-فئة قادرة
ني،على توفير معيشتها في مستوى مرفه غ-عملية

 ما تستطيع أن تعمل، و لكنها ٰل تنتج في عملها إٰل
يشبع ضروراتها، و يوفر لها حاجاتها اْلساسية،

ما ٰل يمكنها أن تعمل لضعف بدني أو عاهة عقلية، و
تقذف إلى ذلك من اْلسباب التي تشل نشاط اإلنسان، و

.به خارج نطاق العمل و اإلنتاج
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التوزيعدور الحاجة في 
م  ن يمكننا إليضاح هذا الدور المشتهكم الذ  تىاها فيهه الحاجهةو •

: ا ة علىنقىا  فها  المهتمع إلى ثالث فئات؛ فِن المهتمع يحتر  ع
علهى -بما تتمتع به من مراهب و طاقات فكهية و عملية-فئة قا رة

يع  ن تعم م تىت : ترفيه معيشتگا في مىتر  مهفه غنيم و فئة  خه 
حاجاتگا و لكنگا ال تنتج في عملگا إال ما يشبع ضهوراتگام و يرفه لگا

اهة عقليةم ال يمكنگا  ن تعم  لضعف بدني  و ع: األساسيةم و فئة ثالثة
ه و ما إلى ذلك من األسباب التي تش  نشها  اإلنىهانم و تقهذف به

.خارج ن اق العم  و اإلنتاج
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التوزيعدور الحاجة في 

أفراد 
المجتمع

العملفئة قادرة

اع تستطيع أن تعمل ٰلشب
ضروراتها

العمل و 
الحاجة

الحاجةٰل يمكنها أن تعمل

 337: اقتصادنا، ص



56

التوزيعدور الحاجة في 
ىب نصهيبگا  ساس االقتصا  اإلسالمي تعتمد ال ئة األولىم في كفعلى •

ية لترزيهعم من الترزيعم على العم م برص ه  ساسا للملكية و   اة رئيى
كاناتهه فيحص  ك  فه  من هذ  ال ئة على حظه من الترزيعم وفقا إلم

الخاصةم و إن زا  ذلك على حاجاتهم ما  اد يىتخدد إمكاناتهه فهي 
. ية لألفها الحدو  التي يضعگا االقتصا  اإلسالميم للنشاطات االقتصا 
مه  ههر فالحاجة إذن ال تعم   يئا بالنىبة إلى هذ  ال ئةم و إنمها الع

. ساس نصيبگا من الترزيع
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التوزيعدور الحاجة في 
ئة الثالثهة بينما تعتمد ال ئة األولى على العم  وحد م يهتكز  خ  ال و •

ذ  و كيانگا االقتصا   في اإلسالدم على  ساس الحاجة وحدهام ألن ه
ضهمن ال ئة عاجزة عن العم م فگي تحص  على نصيب من الترزيهع ي

حياتگا كاملةم على  ساس حاجتگهام وفقها لمبها ل الك الهة العامهة و
.التضامن االجتماعي في المهتمع اإلسالمي
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التوزيعدور الحاجة في 
 نى من  ما ال ئة الثانيةم التي تعم  و ال تهني من عملگا إال الحد األو •

  المعيشةم فگي تعتمد في  خلگا على العمه  و الحاجهة معها؛ فالعمه
لك الهة و وفقا لمبا ل ا-يك   لگا معيشتگا الضهوريةم و الحاجة تدعر

إلى زيا ة  خ  هذ  ال ئةم بأسهاليب و طههق محهد ة فهي-التضامن
عهيش ليتهاح ألفهها  ههذ  ال ئهة ال-كما سيأتي-االقتصا  اإلسالمي

.بالدرجة العامة من الهفا 
ة و من خالل هذا نىت يع  ن ندرك  وجه االختالفم بين  ور الحاجه•

ب في االقتصا  اإلسالمي بصه تگا   اة ترزيهعم و  ورهها فهي المهذاه
.االقتصا ية األخه 
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