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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
ن أن جماعة من المسلمين قررت  أن سسرتن ن منة رة مر: فلنفترض•

 رة األتض، كانت ال سزال غيرر مسرترمر ، فشنترش  فرك سلرن المنة
أن : نتمجتمعا إسالميا، و أقامت عالقاسها على أساس اإلسالم، و لنتص

العالقا ، و ي نم بتنظيم سلن( أو الخليفة( ص)النبك )الحاكم الترعك 
لفكرية و سجسيد اإلسالم فك ذلن المجتمع بكل خصائصه و م نماسه ا
جتمرع الحضاتية و التتريعية فما ذا سنف يكنن منقف الحراكم و الم

؟من األتض؟ و كيف سنظم ملكيتها

457: اقتصادنا؛ ص
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
. مناهاالجناب على هذا السؤال جاهز، فك ضنء التفصيال  التك قردو •

تمرع فإن األتض التك قدّت لهرا فرك فرضريتنا أن سصربن و نراج للمج
تضراج اإلسالمك، و سنمن على سربتها حضات  السماء، قرد افترضرناها أ

: عد، و معنى هذا بيعية غير مسترمر  لم يتدخل العنصر اإلنسانك فيها ب
أن هذه األتض سناجه اإلنسان و سدخل فرك حياسره، ألول مرر  فرك 

.الفتر  المنظنت  من التشتيخ

 458: اقتصادنا، ص



5

األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
فيهرا ف: من الةبيعك أن سن سم هذه األتض فك الغالب إلرى قسرمينو •

مراء و األتاضك التك و فر  لها الةبيعة شروط الحيا  و اإلنتاج، مرن
يهرا و ف. دف ء و مرونة فك التربة، و ما إلى ذلن، فهك عرامر   بيعيرا
حاجة إلرى األتاضك التك لم سظفر بهذه المميزا  من الةبيعة، بل هك ب

عررف جهد أنسانك ينفر لها سلن التروط، و هك األتض الميتة فرك ال
مرع فراألتض الترك افترضرنا أنهرا سرنف سترهد والد  المجت. الف هك

:اإلسالمك، هك إذن
.و ال ينجد قسم ثالث. أما أتض عامر   بيعيا، و إما أتض ميتة•
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األرض

اعامرة طبيعي

أرض ميتة
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
ملرن : العامر  بيعياج من سلن األتض ملن للدولة، أو بتعبير آخررو •

-بنراكما مر-و خلفاؤه الترعينن( ص)المنصب الذي يماسره النبك 
العالمرة ( سرذكر )وف اج للنصنص التتريعية و الف هية، حتى جراء فرك 

.«1»أن إجماع العلماء قائم على ذلن : الحلك
•______________________________

، كتراب إحيراء المرنا ، بحرث س سريم 402، ص 2ج ( التذكر ( )1)
.األتاضك، ال سم الرابع
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
اج فرك كذلن أيضاج األتض الميتة، كما عرفنا ساب ا، و هن واضن أيضو •

دد النصررنص التتررريعية و الف هيررة، حتررى ذكررر الترريخ اإلمررام المجرر
إنها : قيلأن النصنص بذلن مستفيضة، بل(: المكاسب)األنصاتي فك 

.«2»متناسر  
وضرعها حين ينظر إليها فك-فاألتض كلها إذن، يةبق عليها اإلسالم•

.«3»مبدأ ملكية اإلمام، و بالتالك ملكية ذا   ابع عام-الةبيعك
.325، ص 7ج ( إيصال الةالب( )2)•
.5و 4، ص 16ج ( جناهر الكالم)الحظ ( 3)•
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
ن نلرة عرن علك هذا الضنء نستةيع أن نفهم النصنص التتريعية، المو •

ا ملرن أن األتض كلهر: أئمة أهل البيت بشسانيد صحيحة، التك سؤكرد
اإلمام؛ فإنها حين س ررت  ملكيرة اإلمرام لر تض، سنظرر إلرى األتض 

.«1»بنضعها الةبيعك، كما س دم 
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
•______________________________

ه فرك هرذ-أن فك اإلمكان سفسير ملكية اإلمرام لر تض كلهرا: و بهذا نعرف( 1)
بة على على أساس كننها حكماج شرعياج و ملكية اعتباتية، ما دامت منص-النصنص

ترك ء النضع الةبيعك ل تض من حيث هك، و ال ستعاتض مع سملن غير اإلمرام ل
ء أو من األتض، بشسباب شرعية  اتئة على النضع الةبيعرك لر تض، مرن إحيرا
نيراج ال غيره، فال ضروت  لتشويل الملكية فك سلن النصرنص و اعتباتهرا أمرراج معن
حرظ فال. حكماج شرعياج، مع أن هذا التشويل يعاتض سياق سلن النصنص بنضرن 

أن األتض كلها ملن اإلمام، و انتهت مرن ذلرن إلرى: تواية الكابلك، كيف قرت 
لةسرق بشن لإلمام حق الةسق، على أن يحيك شيئاج من األتض، فإن فرض ا: ال نل

معناهرا أن الملكية هنرا ب: أو األجر  لإلمام، سفريعاج على ملكيته، يدل بنضن  على
(المؤلفمن. )التتريعك، الذي سترسب عليه هذه اآلثات، ال بمعنى آخر توحك بحت
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
الرذي -لننظر اآلن إلرى مرا يرشذن بره اإلسرالم ألفرراد المجتمرعو •

أن و فك هذا المجال يجب. من ألنان االختصاص باألتض-افترضناه
ختصراص نستعبد الحياز  و االستيالء المجرد، بنصفه مبرتاج أصريلجا ال

اج الفرد باألتض التك يحنزها و يسرتنلك عليهرا، ألنرا ال نملرن نصر
ك ء صحيحاج يؤكد ذلن فك التريعة، كمرا ألمعنرا سراب ا، و إنمرا التر

: ، أي«2»اإلحياء : النحيد الذي عرفنا أنه يبرت االختصاص شرعا، هن
.هاإنفاق الفرد جهداج خاصّاج على أتض ميتة، من أجل بعث الحيا  في

.63، ص 38ج ( جناهر الكالم)الحظ ( 2)•
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
يعة سربباج مماتسة هذا العمل، أو العمليا  التمهيدية له، سعتبر فك التررفإن •

د تقبرة لالختصاص، و لكنه بالرغم من ذلن ال يكنن سربباج لتملّرن الفرر
فرد، األتض، ملكية خاصة سخرج بها عن مبدأها األول، و إنما ينتج ح ا لل

سبب الجهند يصبن بمنجبه أولى باالنتفاع باألتض التك أحياها من غيره، ب
ضرريبة التك بذلها فك األتض، و يظل لإلمام ملكية الرقبة، و حق فررض ال

بير، محمرد برن على المحيك، وف اج للنص الف هك الذي كتبه التيخ الف يه الك
فشمرا »(: المبسرنط)الحسن الةنسك، حين قال فك فصل الجهاد من كتاب 

رف فإن أحياها أحد كان أولرى بالتصر. المنا  فإنها ال سغنم، و هك لإلمام
.و قد مر بنا النص ساب ا« 3« »فيها، و يكنن لإلمام  س ها

.29، ص 2ج ( المبسنط( )3)•
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
ك يستمر الحق الذي يمنن للفرد باإلحياء، ما دام عملره مجسرداج فرو •

األتض، فإذا استهلن عمله، و احتاجرت األتض إلرى جهرد جديرد 
مناصرلة للحفاظ على عمرانها، فال يمكن للفرد أن يحتفظ بح ره، إال ب

أعماتها و س ديم الجهند الالزمة لذلن، أما إذا أهملهرا و امتنرع عرن 
.عمرانها، حتى خربت، س ط ح ه فيها
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األرضنظرة اإلسالم العامّة إلى 
عامرة؛ اآلن أن نستنعب الصنت  كاملة، و أن نحردد النظرر  النستةيع •

صرلن فاألتض بةبيعتها ملن اإلمام، و ال يملن الفرد تقبتهرا، و ال ي
أي اختصاص فردي بها، إال على أسراس مرا ينف ره الترخص علرى

.األتض من عمل ألجل أعدادها و استرماتها
هرا، ال و هذا االختصاص أو الحق الذي يكسبه الفرد نتيجرة لعملره في•

يمنع اإلمام عرن فررض الةسرق أو الضرريبة علرى األتض المحيرا ، 
اتض هرذا لتساهم اإلنسانية الصالحة كلها فك االستفاد  منها، و ال يتع
كما جاء فك مع العفن عن الةسق أو الضريبة أحيانا، لظروف استرنائية،

.أخبات التحليل
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ى اقتصادى آنمالكيّت چند گونه وفلسفه

ى اقتصادى آنمالكيّت چند گننه وفلسفه•
شرند كره اسرالم دت از مجمنع آنچه گذشت، به وضن  آشكات مرى•

دولترى شخصى،: هاى مختلفى از مالكيتمكتب اقتصادى خند، گننه
ده وعمنمى، تا پذيرفته وبراى هر ين به اسرت الل اصرالت قائرل شر
دت است، بدون آن كه سح ّق يكى از آنها متروط به شرايط خاصرى

. ديگرى، يا دت اختيات آن، يا دت  نل آن باشد
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