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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
المشكلة االقتصادية في نظر اإلسالم، و حلولها-6•
:ما هي المشكلة االقتصادية؟•
أن فاي : تتفق التيارات الفكرية في الحقل االقتصااد  مميااا، ىلا •

فاي -لكباد ذ-و تختلف. الحياة االقتصادية مشكلة يجب أن تاالج
.تحديد طبياة هذه المشكلة، و الطريقة الاامة لاالمها

331: اقتصادنا؛ ص
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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
:تاتقدفالرأسمالية•
، ة نسوبياقلة المووارد الببيييو: أن المشكلة االقتصادية األساسية هي•

التي نظرا إل  أن الطبياة محدودة، فال يمكن أن يزاد في كمية األرض
نوىاة يايش ىليهاا اإلنااان، و ال فاي كمياة التاروات الطبياياة المت
، وفقاا المخبوءة فيها، مع أن الحامات الحياتية لإلناان تنماو بااطراد

بياة لتقدم المدنية و ازدهارها، األمر الذ  يجال الطبياة ىامزة ىن تل
لا  مميع تلك الحامات بالنابة إل  األفراد كافاة، فيايد  ذلاك إ
شاكلة التزاحم بين األفراد ىل  إشباع حاماتهم، و تنشأ ىن ذلك الم

.االقتصادية

331: اقتصادنا؛ ص
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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
ياياة أن الماوارد الطب: االقتصادية في رأ  الرأسمالية، هايفالمشكلة •

ع ما ياتجد للتروة ال تاتطيع أن تواكب المدنية، و تضمن إشباع ممي
.خالل التطور المدني، من حامات و رغبات
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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
: ترىالماركسيةو •
ل اإلنتوا  مشكلة التناقض بين شك: المشكلة االقتصادية دائما هيأن •

االقات، ؛ فمت  تم الوفاق بين ذلك الشكل و هذه الو عالقات التوزيع
ام ساد االستقرار فاي الحيااة االقتصاادية، مهماا كانات نوىياة النظا

.لتوزيعبين شكل اإلنتاج و ىالقات اىن  التوفيق االمتماىي الناتج 

331: اقتصادنا؛ ص
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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
الطبيااة أن المشكلة مشكلة: أما اإلسالم فهو ال ياتقد مع الرأسماليةو •

أن الطبياة قادرة ىل  ضمان كال حاماات: و قلة مواردها، ألنه يرى
.ة اإلناانالحياة، التي ييد  ىدم إشباىها إل  مشكلة حقيقية في حيا

ل اإلنتاج أن المشكلة هي التناقض بين شك: كما ال يرى اإلسالم أيضا•
ل كال قبا-و إنما المشاكلة. و ىالقات التوزيع، كما تقرر الماركاية

.«1»ا  مشكلة اإلنسان نفسه، ال الببيية، و ال إشكال اإلنت: -شي ء
.62، ص 13ج ( الميزان)، و 521، ص 11ج ( الوسائل)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 
إلنااان أن اللّه تاال  قد حشاد ل: فهذه الفقرات الكريمة تقرر بوضوح•

لكافية في هذا الكون الفايح كل مصالحه و منافاه، و وفر له الموارد ا
ل  إلمداده بحياته و حاماته المادية، و لكن اإلناان هو الذ  ضيع ى

انَ ٰ  سإِنَّ الْاِِنْ»نفاه هذه الفرصة التي منحها اللّه له، بظلمه و كفراناه 
الناماة فظلم اإلناان في حياته الاملياة، و كفراناه ب. «ارٌٰ  لَظَلُومٌ كَفّ

.ياة اإلنااناإللهية، هما الاببان األساسيان للمشكلة االقتصادية في ح

331: اقتصادنا؛ ص
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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
. وزيعفي سوء الت: و يتجاد ظلم اإلناان ىل  الصايد االقتصاد •
فه الاالبي في إهماله الستتمار الطبياة و موق: يتجاد كفرانه للنامةو •

.منها
طاقاات يمحّي الظلم من الاالقات االمتماىية للتوزيع، و تجندفحين •

لحقيقياة اإلناان لالستفادة من الطبياة و استتمارها، تزول المشاكلة ا
.ىل  الصايد االقتصاد 

ياع و و قد كفل اإلسالم محو الظلم، بما قدمه من حلول لماائل التوز•
.التداول

331: اقتصادنا؛ ص
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حلولهاواإلسالم االقتصادية في نظر المشكلة 
هذا و. ىالج مانب الكفران، بما وضاه لإلنتاج من مفاهيم و أحكامو •

ن ما سنشرحه فيماا يلاي، بالمقادار الاذ  يتصال بالاابب األول ما
توزيع المشكلة االمتماىية في نظر اإلسالم، و هو الظلم في مجاالت ال

و هاو كفاران -و أما موقف اإلساالم مان الاابب التااني. و التداول
، أىددناه لاارض «1»فاوف نتناوله بالدرس في بحث مقبل -النامة

.موقف اإلسالم من اإلنتاج و أحكامه و مفاهيمه ىنه
•______________________________

.من الكتاب617ص « وسائل اإلسالم في تنمية اإلنتاج»( 1)

 333: اقتصادنا، ص
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التوزيعجهاز 
:مهاز التوزيع•
أريخ باألوان إل  مجاالت التوزيع منيت اإلناانية ىل  مر التفبالنابة •

من الظلم، لقيام التوزيع 
ىل  أساس فرد  بحت، : تارة•
.ىل  أساس ال فرد  خالص: أخرىو •
وق فكان األول تاديا ىل  حقوق الجماىة، و كان التااني بخااا لحقا•

.الفرد
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التوزيعجهاز 
الاذ  قد وضع اإلسالم مهاز التوزيع للمجتمع اإلسالمي، بالشاكلو •

رد و حقاه و تلتقي فيه حقوق الفرد بحقوق الجماىة، فلم يحل بين الف
هادد إشباع ميوله الطبياية، كما لام ياالب الجماىاة كرامتهاا و لام ي
هاا حياتها، و بذلك امتاز ىان أمهازة التوزياع المختلفاة، التاي مرب

.اإلناان ىل  مر التأريخ

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

 333: اقتصادنا، ص
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التوزيعجهاز 
.ماىيةلكل من األداتين دورهما الفاال في الحقل الاام للتروة االمتو •
دياه و سوف نتناول كال من األداتين بالدرس، لنارف دورها الاذ  تي•

هااز في مجال التوزيع، مع المقارنة بين مكانة الامل و الحامة فاي م
يات األخرى التوزيع اإلسالمي للتروة، و مكانتهما في التصاميم و النظر
.ماليةللتوزيع، التي تقوم ىل  أسس شيوىية و اشتراكية و رأس

 333: اقتصادنا، ص
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التوزيعدور اليمل في 
:الامل في التوزيعدور •
ماىياة لكي نارف دور الامل في التوزيع، يجب أن ندرس الصلة االمت•

ف الماواد فالامل ينصبّ ىلا  مختلا. و التروة التي ينتجهاالامل  بين 
ن األشجار، الطبياية؛ فياتخرج المادن من األرض، و يقتطع الخشب م

يار و يغوص ىل  الليلي في البحر، و يصطاد طائرا من الجاو، إلا  غ
اية ىن ذلك من التروات و المواد، التي يحصل ىليها اإلناان من الطبي

مااذا تكتااب: و الايال الذ  ناالجه بهذا الصادد هاو. طريق الامل
تروة المادة من طابع امتماىي بابب الامل؟ و ما هي ىالقة الاامل بال

التي حصل ىليها ىن طريق ىمله؟

 334: اقتصادنا، ص
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التوزيعدور اليمل في 
لاامال و بانقطاع الصلة االمتماىية بين الامل و ا: الرأ  القائلفهناك •

ماا موضوىه، فليس للامل أو الاامل من حق إال في إشباع حامته مه
مجتمع، كان ىمله، ألن الامل ليس إال وظيفة امتماىية ييديها الفرد لل

.فيكافئه ىليها المجتمع بضمان حاماته

 334: اقتصادنا، ص
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التوزيعدور اليمل في 
الشيوىي يتفق هذا الرأ  مع ومهة نظر االقتصاد الشيوىي، فِن االقتصادو •

حتل كال فارد ينظر إل  المجتمع بوصفه كائنا كبيرا يذوب فيه األفراد، و ي
رة و ىل  أسااس هاذه النظا. منه موضع الخلية في الكائن الاضو  الواحد

ي الاماالق التي تصهر األفراد في البوتقة االمتماىية الكبرى، و تاذيبهم فا
اد، ألن الكبير، ال تبدو األىمال التي يقوم بها أفراد المجتماع أىمااال ألفار

ة الاامال فتنقطاع باذلك صال. األفراد قد ذابوا ممياا ضمن الكائن الكبير
اج ىمال بنتائج ىمله، و يصبح المجتمع هو الاامل الحقيقي، و المالك لنتا
-شيوىيةاألفراد ممياا، و ليس لألفراد إال إشباع حاماتهم، وفقا للصيغة ال

فقا لطاقته، من كل، و»: -التي مرت بنا سابقا في دراستنا للمادية التأريخية
. «و لكل، وفقا لحامته

 334: اقتصادنا، ص
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التوزيعدور اليمل في 
تكون منها في المجتمع الشيوىي يشبهون تماما األمزاء التي يفاألفراد •

ماا مهاز ميكانيكي، فِن كل مزء في الجهاز له الحق فاي اساتهالك
د تاتهلك يحتامه من زيت، و ىليه القيام بوظيفته الخاصة، و بذلك ق

م مان األمزاء الميكانيكية ممياا، حظوظا متااوية من الزيت، باالرغ
. اختالف وظائفها، في أهميتها و تاقيدها

 334: اقتصادنا، ص
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التوزيعدور اليمل في 
يوىي، كذلك أفراد المجتمع، ياط  كل منهم في نظاام التوزياع الشاو •

اج وفقا لحامته، و إن اختلفوا في مدى ماااهمتهم الاملياة فاي إنتا
يخاتصال  فالشخص يامل و لكنه ال يملاك ثمارة ىملاه، و . التروة

ملاه بنتائجه، و إنما له الحق في إشباع حامته، سواء زاد ذلك ىل  ى
.«1»أم قل ىنه 

•______________________________
ة فلها هذا في االتجاهات الشيوىية غير الماركاية، و أما الماركاي( 1)

ىان طريقتها الخاصة في تبرير ذلك ىل  ضاوء مفهومهاا التااريخي
(من الميلف. )من هذا الكتاب217رامع ص . المرحلة الشيوىية
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التوزيعدور اليمل في 
و فاي ىل  هذا األساس يصبح موقف الامل من التوزيع سالبيا، فهاو •

ها، و إنما ضوء المفهوم الشيوىي أداة إنتاج للالع، و ليس أداة توزيع ل
لع ىلا  الحامة وحدها هي التي تقرر الطريقة التي يتم بها توزيع الا

زياع، أفراد المجتمع، و لهذا يختلف أفراد المجتمع في حظهام مان التو
.وفقا الختالف حاماتهم، ال الختالف أىمالهم
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التوزيعدور اليمل في 
جاة ىملاه أما االقتصاد االشتراكي الماركاي، فهو يحدد صلة الاامل بنتيو •

ق أن الاامل هو الاذ  يخلا: في ضوء مفهومه الخاص ىن القيمة؛ فهو يرى
دون الامال القيمة التبادلية للمادة التي ينفق فيها ىمله، فال قيمة للماادة با

مة، فيجاب و ما دام الامل هو الينبوع األساسي للقي. البشر  المتجاد فيها
اس الامل، أن يكون توزيع القيم النتيجة، في مختلف فروع التروة، ىل  أس

صبحت فيملك كل ىامل نتيجة ىمله، و المادة التي أنفق ىمله فيها، ألنها أ
اب أن لكل، حاب ىمله، ال ح: ذات قيمة بابب الامل، و ينتج ىن ذلك

حامته، ألن من حق كل ىامل أن يحصل ىل  ما خلق من قيم، و لما كان
ماا كانات فبين. الامل هو الخالق الوحيد للقيم، فهو األداة الوحيدة للتوزياع

توزياع أداة التوزيع في المجتمع الشيوىي هي الحامة، يصبح الامال أداة ال
.األساسية في المجتمع االشتراكي

 335: اقتصادنا، ص
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التوزيعدور اليمل في 
.ااأما اإلسالم فيختلف ىن االقتصاد الشيوىي و االشتراكي مو •
ائج ىمله، و فهو يخالف الشيوىية في قطاها الصلة بين ىمل الفرد و نت•

فاراد تأكيدها ىل  المجتمع بوصفه المالك الوحيد لنتاائج أىماال األ
يرا يختفي من ممياا، ألن اإلسالم ال ينظر إل  المجتمع بصفته كائنا كب

ال وراء األفراد، و يحركها في هذا االتجاه و ذاك، بل ليس المجتماع إ
األفاراد، فالنظرة الواقاية إنما تنصب ىلا . الكترة الكاثرة من األفراد

ال أن بوصفهم بشرا يتحركون و ياملون، فال يمكن بحاال مان األحاو
.تنقطع الصلة بين الاامل و نتيجة ىمله
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التوزيعدور اليمل في 
لفرد هاو إن ا: يختلف اإلسالم أيضا ىن االقتصاد االشتراكي، القائلو •

كالخشاب و الذ  يمنح المادة قيمتها التبادلية بامله؛ فالمواد الطبياياة
رأ  الماادن و غير ذلك من ثروات الطبيااة، ال تااتمد قيمتهاا فاي
الاامة اإلسالم من الامل، بل قيمة كل مادة حصيلة الرغبة االمتماىية
.أريخيةفي الحصول ىليها، كما أوضحنا ذلك في دراستنا للمادية الت
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التوزيعدور اليمل في 
مله، و هذه إنما الامل في نظر اإلسالم، سبب لملكية الاامل لنتيجة ىو •

ياي فاي الملكية الخاصة القائمة ىل  أساس الامل، تابير ىن ميل طب
رد اإلناان إل  تملك نتائج ىمله، و مرد هذا الميل إل  شاور كال فا
إلا  بالايطرة ىل  ىمله، فِن هاذا الشااور ياوحي طبياياا بالميال

ة القائماة الايطرة ىل  نتائج الامل و مكاسبه، و بذلك تكون الملكيا
. ىل  أساس الامل حقا لإلناان، ناباا من مشاىره األصيلة
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التوزيعدور اليمل في 
ة الخاصاة حت  المجتماات التي تحدثنا الشيوىية ىن انادام الملكيو •

تابيارا فيها، ال تدحض حق الملكية القائم ىل  أساس الامل، بوصفه
أن الامال فاي تلاك : ىن ميل أصايل فاي اإلنااان، و إنماا تاناي

ماة ىلا  المجتماات كان يحمل طاباا اشتراكيا، فكانت الملكياة القائ
يااي إلا  فالحقيقة هي الحقيقاة، و الميال الطب. أساسه اشتراكية أيضا

ىياة التملك ىل  أساس الامل ثابت ىل  أ  حال، و إن اختلفات نو
.ياالملكية الختالف شكل الامل، من ناحية كونه فرديا أو امتماى
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التوزيعدور اليمل في 
إذن أساس لتملك الاامال فاي نظار اإلساالم، و ىلا  هاذا فالامل •

امال األساس فهو أداة رئياية في مهاز التوزيع اإلسالمي، ألن كال ى
متلكهاا وفقاا يحظ  بالتروات الطبياية التي يحصل ىليها بالامال، و ي

.إن الامل سبب الملكية: لقاىدة
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التوزيعدور اليمل في 
مختلفاة، هكذا ناتطيع أن ناتخلص في النهاية المواقف المذهبياة الو •

.من الصلة االمتماىية بين الفرد الاامل و نتيجة ىمله
تمع ال إن الامل سبب لتملك المج: فالقاىدة الشيوىية في هذا المجال•

.الفرد
سابب إن الامل سبب لقيماة الماادة، و بالتاالي: و القاىدة االشتراكية•

.تملك الاامل لها
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التوزيعدور اليمل في 
س إن الامل سبب لتملك الاامال للماادة، و لاي: القاىدة اإلسالميةو •

.سببا لقيمتها
ا يملكاه فالاامل حين ياتخرج الليلي ال يمنحه بامله هذا قيمته و انم•

.«1»بهذا الامل 
•______________________________

.116، ص 38ج ( مواهر الكالم)الحظ ( 1)
•________________________________________

ليغاات صدر، شهيد، سيد محمد باقر، اقتصادنا، در يك ملد، دفتار تب
قه  1417ايران، اول، -شابه خراسان، قم -اسالم  
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التوزيعدور الحاجة في 
:الحامة في التوزيعدور •
أساساا إن الامل هو األداة الرئياية األول  في مهاز التوزيع، بوصافه•

ي ىملية و األداة األخرى التي تااهم ف. للملكية، كما ىرفنا قبل لحظة
.الحامة: التوزيع مااهمة رئياية، هي

و و الدور المشترك الذ  ييديه الامل و الحامة ماا في هذا المجال، ه•
.يالذ  يحدد الشكل األولي الاام للتوزيع في المجتمع 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 
، أن يمكننا إليضاح هذا الدور المشترك، الذ  تااهم فياه الحاماةو •

: ادة ىل نقام أفراد المجتمع إل  ثالث فئات؛ فِن المجتمع يحتو  ى
ىلا  -بما تتمتع به من مواهب و طاقات فكرية و ىملية-فئة قادرة

يع أن تامل، تاتط: توفير مايشتها في ماتوى مرفه غني، و فئة أخرى
حاماتها و لكنها ال تنتج في ىملها إال ما يشبع ضروراتها، و يوفر لها

اهة ىقلية، ال يمكنها أن تامل لضاف بدني أو ى: األساسية، و فئة ثالتة
ه و ما إل  ذلك من األسباب التي تشل نشاا  اإلنااان، و تقاذف با

.خارج نطاق الامل 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
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التوزيعدور الحاجة في 
اب نصايبها أساس االقتصاد اإلسالمي تاتمد الفئة األول ، في كفال  •

ية لتوزياع، من التوزيع، ىل  الامل، بوصفه أساسا للملكية و أداة رئيا
كاناتاه فيحصل كل فرد من هذه الفئة ىل  حظه من التوزيع، وفقا إلم

الخاصة، و إن زاد ذلك ىل  حاماته، ما دام ياتخدم إمكاناتاه فاي 
. ية لألفرادالحدود التي يضاها االقتصاد اإلسالمي، للنشاطات االقتصاد
مال هاو فالحامة إذن ال تامل شيئا بالنابة إل  هذه الفئة، و إنماا الا

.أساس نصيبها من التوزيع
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التوزيعدور الحاجة في 
ئة التالتاة بينما تاتمد الفئة األول  ىل  الامل وحده، يرتكز دخل الفو •

ذه و كيانها االقتصاد  في اإلسالم، ىل  أساس الحامة وحدها، ألن ه
ضامن الفئة ىامزة ىن الامل، فهي تحصل ىل  نصيب من التوزياع ي

حياتها كاملة، ىل  أساس حامتهاا، وفقاا لمباادل الكفالاة الااماة و
.التضامن االمتماىي في المجتمع اإلسالمي
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التوزيعدور الحاجة في 
دن  من أما الفئة التانية، التي تامل و ال تجني من ىملها إال الحد األو •

ل المايشة، فهي تاتمد في دخلها ىل  الامال و الحاماة مااا؛ فالاما
لكفالاة و وفقا لمبادل ا-يكفل لها مايشتها الضرورية، و الحامة تدىو

إل  زيادة دخل هذه الفئة، بأسااليب و طارق محاددة فاي-التضامن
اايش ليتااح ألفاراد هاذه الفئاة ال-كما سيأتي-االقتصاد اإلسالمي

.بالدرمة الاامة من الرفاه
ة و من خالل هذا ناتطيع أن ندرك أومه االختالف، بين دور الحاما•

ب في االقتصاد اإلسالمي بصافتها أداة توزياع، و دورهاا فاي الماذاه
.االقتصادية األخرى

 338: اقتصادنا، ص



49

كار

كاريا حيازت

براى خود 

براى ديگرى بدون وكالت و اجاره

به عنوان وكيل 

به عنوان أجير

127مكتب و نظام اقتصادي اسالم ، ص 




