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اسالم

اهداف 
مکتب 
اقتصادی
اسالم
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نظریه اندیشه مدون در اسالم
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مکتب اقتصادی اسالم

مکتبمبانی 

اقتصادی 
اسالم

مکتب اهداف 

اقتصادی 
اسالم

نظریه اندیشه مدون در اسالم

تحقق خارجی
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مکتب اقتصادی اسالم

مکتبمبانی 

اقتصادی 
اسالم

مکتب اهداف 

اقتصادی 
اسالم

نظریه اندیشه مدون در اسالم

تحقیق علمی
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عناصر 
شمولجهان

فلسفه

(مبانی و اهداف)مکتب 

(بالمعنی األخص)نظام 

عناصر موقعيتى 

« باید»قضایاى 

«هست»قضایاى 

دین 

سازوكار

حقوق ثابت

حقوق متغير

اخالق

خدا شناسی
انسان شناسی

هستی شناسی
نظریه اندیشه مدون در اسالم
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مبانى اقتصادى اسالم

ى است همچنان كه در بخش نخست اشاره كردیم، مبانى مكتب، كلیات•
(. 176)شودى خاصى پذیرفته مىكه به عنوان اصل مسلّم در زمینه

ت كه بهه كلياتى اسمبانى اقتصادى اسالم این، بنابر •
ى اقتصهاد از سهوى عنوان اصل مسلّم در زمينهه

ر آن اسالم پذیرفته شده و نظام اقتصادى اسالم به
.بنيان نهاده شده است

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مبانى اقتصادى اسالم

بخش سوم

ى مبانى اقتصاد
اسالم

مالیت وارزش

مالكیّت

آزادى اقتصادى

جایگاه دولت در اقتصاد

توزیع

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش

مال 

مورد رغبت ومیل عقال

كمیاب

القابل تملّك در نزد عق

104مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش

حق

مورد رغبت ومیل عقال 

خاص: كمیاب

قابل تملّك در نزد عقال

104مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش

ارزش 

مالىمصرفى یا استع

اىمبادله

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
مالیّت وارزش. 1•
از یكى از مبانى مهم در هر مكتبب اقتصبادى، تيسبیرى اسبت كبه•

مبال : پاسب  ببه ایبن سب ا  . شبودارائه مى» ارزش«و» مالیّت«
.؟چیست؟ چه چیزهایى مال هستند؟ مالك ارزش چیست

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
بار در قبرآن كبریم، حبدود 68ومشتقا  آن » مال«با اینكه كلمه •

حبار هزار بار در كتاب وسائل الشیعة وحدود دو هزار بار در كتاب ب
وص ا نوار به كار رفته است، ولى هیچ تعریف خاصى از آن در نصب

ن دینى وارد نشده وشارع مقدس به همان ميهومى كه عموم عقال با آ
. اند، اكتيا كرده استآشنا بوده

دقیبق این رو، براى یافتن نظر اسالم در این باب باید ببه تحلیبلاز •
ما به عنوان مبدخلى ببر ایبن. پرداخت» مال«دیدگاه عقال پیرامون 

.كنیمآغاز مى» مال«تحلیل از بررسى معناى لغوى 

104-103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
مال در لغت•
بسبیارى از لغبت (. 177)باشبدمبى» مول«ى از ریشه» مال«كلمه •

ده اند وميهوم آن را شبناخته شبشناسان، معنایى براى مال ذكر نكرده
. اندنیاز از توضیح دانستهوبى

: ویبدگاو مى. در این مورد توضیحى ارائه كرده است» ابن اثیر«ولى •
اى كبه ى لغوى واستعمال اولى خود ببر البال ونقبرهدر ریشه» مال«

ه سپس بر هبر چیبزى كب. شده استشخص مالك آن بوده، گيته مى
(.178)شده استاندوخته ونگهدارى وتملّك شود، االالق 

104مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش

مال 

مورد رغبت ومیل عقال

كمیاب

القابل تملّك در نزد عق

104مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
مال چیست؟•
حال اگر همین معناى اخیبر را تحلیبل كنبیم ومبال را چیبزى كبه •

خبواهیم » مبال«اندوخته وتملّك شود، بدانیم، چنبد ویگگبى ببراى 
:یافت

ه مورد رغبت ومیل عقال است، زیرا آنچه چنین نباشبد، اندوختب. 1•
.شودنمى

ا ّ كمیاب است، یعنى در دسترس همگبان ببه سبهولت نیسبت و. 2•
.كردكسى آن را نگهدارى واندوخته نمى

104مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
اص یا یعنى عقال نوعى حق اختص. قابل تملّك در نزد عقال است. 3•

مالكیّببت نسبببت بببه آن را مببى پذیرنببد و ا ّ انببدوختن آن شببخص 
نمبى نگهدارى كننده را از دیگران در بهره بردارى متمایز و متيباو 

.كرد

104مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
، »مبال«امام خمینى قدس سره بر اساس نگرش عقالیبى در بباب •

رس معتقدند اگر چیزى فاقد خاصیّت ومنيعت یبا فبراوان ودر دسبت
. كنندهمگان باشد، عقال براى آن مالیّتى اعتبار نمى

ه فاقبد ، مالیّت تابع رغبت و میل عقال است و عقال ببه آنچببنابراین•
(. 179)منيعت باشد، رغبتى ندارند

ى ببه آن اعتقاد ایشان اگر چیزى داراى منيعتى باشد كبه دسترسببه •
شود و ى فاقد منيعت محسوب مىممكن نیست، در نزد عقال به منزله

(.180)شمارندنمى» مال«آن را 

105-104مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
ا، فكمبا مالیّة األشیاء متقوّمة بوجود منيعة لها و إمكان ا نتياع بهإنّ •

لعقالء مبا  أنّ الشی ء إذا كان مسلوب المنيعة مطلقا تكوینا   یعتبره ا
قا و لبو و   ملكا، فكذلك إذا كان له منيعة غیر ممكن ا ستیياء مطل

إنّهبا عادة، كدرّة غرقت فی البحر بحیث   یرجى عودها إلى األببد، ف
.  تعتبر ما  و ملكا لمالكه السابق

180: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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ماليّت وارزش
لتبزمین حال التكوین، و محیط التشریع و التقنین كذلك عنبد المهذا •

لبى به، و لهذا تزید و تنقص المالیة بواسبطة الشبرو ، فلبو شبر  ع
الغیر، تحطّ المشتري عدم ا نتياع باليرو فی الشتاء، و عدم انتقاله إلى

.من خمسین إلى خمس
نا، بل الشرو  لدى العقالء أیضبا معتببرة  زم الوفباء عقبال و وجبدا•

عنبد فشر  عدم ا نتياع بالشی ء فی محبیط القبانون و الشبرع، ببل
لخیانبة و العقالء الملتزمین بأحكام العقل و الوجدان و المجتنبین عن ا

العدوان، مناف لمبادلة المال بالمال، و موجبب لسبقو  الشبی ء عبن 
المالیّة

180: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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ماليّت وارزش
ارزش ومال•
ونبانى، در بحث هاى گذشته اشاره كردیم، ارسطو، فیلسوف بزرگ ی•

( 182)اى، ومبادلبه(181)مصرفى، یا اسبتعمالى: ارزش را به دو قسم
بنبدى امبروز از مسبلّما  اقتصباد ایبن البقبه(. 183)كردتقسیم مى

.شودمحسوب مى

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش

ارزش 

مالىمصرفى یا استع

اىمبادله

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش

ارزش اسههتعمالى ارزشههى هببا، بببه اعتقبباد اقتصبباد دان•
ه اى كهء به اعتبهار اسهتفادهاست كه یك شى

آورد، دارد، شخص از استعمال آن بدست مهى
مندى از آن سیر شدن استى بهرهمانند یك قرص نان كه نتیجه

ء اى آن ارزشى است كهه شهىمبادلهوارزش •
(.184)در بازار از نظر مبادله حائز است

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش

ره هر سى امام خمینى قدس با توجه به این اصطالح، اگر به گيته•
اشهد، باشد، حتماً باید منفعتهى داشهته ب» مال«چه 

آنگههاه هههر مههالى لزومههاً داراى ارزش اسههتعمالى 
خواهد بود؛ 

ماليّهت اشهيا در اصهل«: گویدایشان در جاى دیگرى مىولى •
(. 185)»وجود ودر ميزان آن، تابع عرضه وتقاضا اسهت

.اى باشدبنابر این، مال چیزى است كه داراى ارزش مبادله

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
باشبد وفبراوان ودر » ارزش اسبتعمالى«البته هر چیزى كبه داراى •

ا خواهد داشت، زیبر» اىارزش مبادله«دسترس همگان نباشد، حتماً 
ار مبادلبه شود و در نتیجه قیمتبى در ببازنسبت به آن تقاضا پیدا مى

. خواهد یافت

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
به اعتقاد امام خمینى ممكن است، برخبى از اشبیا فاقبد ارزشولى •

: ویدگایشان در این باره مى. اى باشنداستعمالى داراى ارزش مبادله

آنچه هيچ گونه منفعتى ندارد، اگر یهك رهر «•
، یها عقالیى، سياسى یا امثال آن، در خرید و حفظ
ه نابودیش باشد، این امر باعه  رربهت وميهل به
خریههد آن ودر نتي،ههه، پيههدایش ماليّههت در آن 

(.186)»شودمى

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
 منيعة لبه الشی ء تابعة وجودا و مرتبة للعرضة و التقاضی، فما  مالیّة •

یاسبیّ مطلقا لو تعلّق باشترائه و حيظه أو اشترائه و إعدامه غبر  س
ترائه، أو غیره من األغرا  العقالئیّة فصار ذلك منشأ للرغبة إلى اشب

. أوجبت تلك الرغبة و ذلك التقاضی حدوث المالیّة فیه

246: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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ماليّت وارزش
احی تعلّق غر  دولة باشتراء ما   منيعة له من ناحیة مبن النبوفلو •

ا قیمة ألغرا  سیاسیّة فأوجد  بقدرتها السوق لذلك المتاع، صار ذ
، و بالجملبة.لدى العقالء من غیر لحاظ أنّ اشتراءه ببأيّ غبر  كبان

ن الشی ء صار متموّ  بمجرّد حدوث التقاضی، و یخبر  المتمبوّل عب
بعة لكثبرة كونه كذلك بمعدومیّته مطلقا، كما أنّ مراتب التموّل أیضا تا

.العرضة أو التقاضی

246: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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ماليّت وارزش
ه كنبد جبایى اسبت كبمثالى كه ایشان براى چنین موردى ذكر مبى•

ور شبوند وحكومبت حشرا  موذى، مانند مل ، به سرزمینى حملبه
ا  براى خالصى از شرّ آنها، وتشویق مردم به جمع آورى این حشبر

. اعالم نماید این حشرا  را به قیمت گزافى خریدارى خواهبد كبرد
ن اى قببل از آدر اثر این عمل دولت، مل  كه هیچگونه ارزش مبادله

نداشت، داراى چنین ارزشى خواهد شبد ودر نتیجبه، داخبل امبوال 
(.187)گرددمى

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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أنحاء ما ال منفعة فيه

أنحاء ما   منيعة فیه

ما   منيعة له مطلقا   عاجال و   
آجال

ما   منيعة فیه مطلقا، لكن كان 
للمشتري غر  عقالئیّ نوعیّ أو

شخصیّ فی اشترائه

ما له منيعة   یعتدّ بها العقالء

240: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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أنحاء ما ال منفعة فيه

أنحاء ما   منيعة فیه

ما   منيعة له مطلقا   
عاجال و   آجال

كما لو توهّم المتعامالن 
أوقعا منيعة فیما   نيع له ف

المعاملة ثمّ انكشف 
.الخالف

یّ أو ما   منيعة فیه مطلقا، لكن كان للمشتري غر  عقالئیّ نوع
شخصیّ فی اشترائه

ما له منيعة   یعتدّ بها 
العقالء

240: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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أنحاء ما ال منفعة فيه

أنحاء ما   منيعة فیه

ما   منيعة له مطلقا   عاجال و   
آجال

كان ما   منيعة فیه مطلقا، لكن
عیّ للمشتري غر  عقالئیّ نو
أو شخصیّ فی اشترائه

كما لو هجمت الهوامّ الم ذیة 
بالزراعا  على مملكة فتعلّق غر 

ثمن الوالی بدفعها من ناحیة اشترائها ب
غال تشویقا إلى جمعها، أو على 
.مزرعة شخصیّة فأراد صاحبها ذلك

ما له منيعة   یعتدّ بها العقالء

240: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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أنحاء ما ال منفعة فيه

ها ما له منيعة   یعتدّ ب
العقالء

نّها تكون له منيعة لك
نادرة قلّما یتّيق 
ا نتياع بها

كما لو سمع أحد أنّ فی
یة أقصى البالد اإلفریق

حیّة كان عال  لذعه لذع
با و العقرب فاشترى عقر

حيظه لذلك مع عدم 
احتمال ابتالئه به

المعاملة سيهیّة فإنّ 
.بااللة

240: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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أنحاء ما ال منفعة فيه

ما له منيعة   یعتدّ بها العقالء

ا تكون له منيعة لكنّها نادرة قلّم
یتّيق ا نتياع بها

دیهمتكون بحیث یعدّ بال منيعة ل

یكون عدم النيع لخسّته

یكون عدم النيع لقلّته

بتذاله تكون له منيعة عقالئیّة لكن ا
و كثرته جعله كما   منيعة له 

240: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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أنحاء ما ال منفعة فيه

ما له منيعة   یعتدّ بها العقالء

یتّيق تكون له منيعة لكنّها نادرة قلّما
ا نتياع بها

یهمتكون بحیث یعدّ بال منيعة لد

كالخنيساءیكون عدم النيع لخسّته

كحبّة من الحنطةیكون عدم النيع لقلّته

تذاله و تكون له منيعة عقالئیّة لكن اب
كثرته جعله كما   منيعة له 

كماء الشطو  لسكّان سواحلها

240: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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أنحاء ما ال منفعة فيه

أنحاء ما   منيعة فیه

ما   منيعة له مطلقا   عاجال و   
آجال

ما   منيعة فیه مطلقا، لكن كان 
للمشتري غر  عقالئیّ نوعیّ أو 

شخصیّ فی اشترائه

ما له منيعة   یعتدّ بها العقالء

تّيق تكون له منيعة لكنّها نادرة قلّما ی
ا نتياع بها

همتكون بحیث یعدّ بال منيعة لدی

كالخنيساءیكون عدم النيع لخسّته

كحبّة من الحنطةیكون عدم النيع لقلّته

ذاله و تكون له منيعة عقالئیّة لكن ابت
كثرته جعله كما   منيعة له 

كماء الشطو  لسكّان سواحلها

240: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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أنحاء ما ال منفعة فيه
أنحاء ما   منيعة فیهسرد •
:ثم إنّ ما   منيعة معتدّ بها لدى العقالء على أنحاء•
س ما   منيعة له مطلقا   عاجال و   آجال، و   یرجى منه المنيعة كذلك، و   یكون فبی نيب: منها•

عبة فیمبا   المعاملة به منيعة عقالئیة، أو غر  عقالئیّ نوعیّ أو شخصی، كما لو توهّم المتعامالن مني
.نيع له فأوقعا المعاملة ثمّ انكشف الخالف

رائه، كما لو ما   منيعة فیه مطلقا، لكن كان للمشتري غر  عقالئیّ نوعیّ أو شخصیّ فی اشت: و منها•
ثمن غال هجمت الهوامّ الم ذیة بالزراعا  على مملكة فتعلّق غر  الوالی بدفعها من ناحیة اشترائها ب

.تشویقا إلى جمعها، أو على مزرعة شخصیّة فأراد صاحبها ذلك
، و أخبرى تكبون ما له منيعة   یعتدّ بها العقالء، فحینئذ تارة تكون بحیث یعدّ بال منيعة لدیهم: و منها•

.له منيعة لكنّها نادرة قلّما یتّيق ا نتياع بها
عة بمقدارها لكبن ثمّ قد یكون عدم النيع لخسّته كالخنيساء مثال، أو لقلّته كحبّة من الحنطة فإنّ لها مني•

.  تعدّ منيعة عقالئیّة
لك بالمال، كمباء   یقابل لذله  و و قد تكون له منيعة عقالئیّة لكن ابتذاله و كثرته جعله كما   منيعة •

.الشطو  لسكّان سواحلها

240: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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مبادلة ما ال منفعة فيه
الصورة األولى ممّا   منيعة فیهحكم •
اإلشبكال فعلى أوّل اليرو  فإن كان عدم المنيعة لخسّته فال ینبغبی•

و  فی بطالنها، و هو المتیقّن من معقد اإلجماع المحكبی عبن المبسب
.و غیره« 1»

•______________________________
ه ، فی بیع ما   ینتيع بب40-4الحاكی هو صاحب ميتاح الكرامة ( 1)

، كتاب البیبوع، فبی 167و 166-2و راجع المبسو  . من المتاجر،
.حكم ما یصحّ بیعه و ما   یصحّ

241: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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مبادلة ما ال منفعة فيه
و یدلّ علیه مضافا إلى ذلك، عدم صدق واحد من عناوین المعامال •

دیل علیها، ألنّ حقیقة المعاوضة و نحوها كالهببة مجّانبا متقوّمبة بتبب
.اإلضافا  الخاصّة

نّ المبادلة فإ-عبارة عن مبادلة مال بمال، أو عین بعین   مطلقافالبیع •
 فبی و   فی ذاتهما أو أوصافهما الحقیقیّبة و  -المطلقة   معنى لها

عبمّ مطلق اإلضافا ، بل فی إضافة خاصّة هی إضافة الملكیّبة أو األ
.منها و من إضافة ا ختصاص

241: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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مبادلة ما ال منفعة فيه
، و و الهبة عبارة عن تملیك عین مجّانا أو مقابل تملیبك عبین مبثال•

تيصبیل فبی و سیأتی ال. حقیقتها أیضا نقل اإلضافة الخاصّة أو تبدیلها
و یأتی أیضا بیان الحبال فبی بیبع. «2»-إن شاء اللّه تعالى-مظانّه

ضبافة إنّه لیس من قبیل التببادل فبی إ: الكلّی فی الذمّة ممّا قد یقال
.الملكیّة

و ما بعدها، فبی 12-1-قدّس سره-راجع كتاب البیع للم لّف( 2)•
.بیان حقیقة البیع

241: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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مبادلة ما ال منفعة فيه
ب فرقبا لو قلنا بأنّ البیع تملیك عین بعو  و أمثال ذلك،   یوجو •

.فیما نحن بصدده
شبی ء و كیف كان، فمع عدم اعتبار العقالء الملكیّبة أو ا ختصباص ل•

ا و هبو شخص،   یمكن تحقّق العنباوین المتقوّمبة بهمببالنسبة  إلى 
العقالء واضح، و   ریب فی أنّ اعتبار الملكیّة و كذا ا ختصاص لدى

صبالح لالعتبارا  العقالئیّبة كلّهبا مناشب  و مبل لیس جزافا و عبثا 
.نظامیّة و نحوها

 242-241: ، ص1؛ ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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مبادلة ما ال منفعة فيه
هبی منبه فاعتبار الملكیّة و ا ختصاص فیما   ینتيع به و   یرجبى•

ف و رأسا و   یكون موردا لغر  عقالئیّ نوعیّ أو شخصیّ، لغو صر
.عبث محض

فمثل البرغوث و القمّل لیس ملكا ألحد، و   ألحد حبقّ اختصباص•
.متعلّق به

، «1»ته إنّ لإلنسان حقّ اختصاص بالنسبة إلى فضبال: فما ربّما یقال•
.لیس وجیها على إالالقه

فالنخامة الملقاة على األر  لیسبت ملكبا لصباحبها، و   لبه حبقّ•
.اختصاص بها، أعر  عنها أم لم یعر 

 242: ، ص1، ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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له منفعة نادرةما مبادلة 
ء كبال و یلحق به أیضا ما له منيعة نادرة جدا بحیث تعدّ لبدى العقبال•

ة حیّة كان منيعة لندوره، كما لو سمع أحد أنّ فی أقصى البالد اإلفریقی
عال  لذعه لذع العقرب فاشبترى عقرببا و حيظبه لبذلك مبع عبدم 

.احتمال ابتالئه به، فإنّ المعاملة سيهیّة بااللة

 245: ، ص1، ج (لإلمام الخمينی)المکاسب المحرمة 
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ماليّت وارزش
اى لهپس هر چه به آن غرضى عقالیى تعلّق گیرد، داراى ارزش مباد•

» مالیّبت عقالیبى«اینگونه مالیّبت را . خواهد بود» مال«ودر نتیجه 
. نامندمى

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
همبان نظبر عقبال را » مالیّبت«چند شارع مقدّس اسالم، در امر هر •

پذیرفته است، ولى در برخبى مبوارد، آنچبه را عبرف و عقبال مبال 
مشبهور آن مثبال شمارند، از زمره ى اموال خار  كبرده اسبت، مى

.باشدشراب و خوك مى
یبى تواند مالیت عقالشارع نمى«: گویدامام خمینى در این مورد مى•

ت كه تواند انجام دهد، این اسء سلب كند، بلكه آنچه مىشىرا از یك
ا لذا اگر كسبى شبراب یبا خبوكى ر. آثار مالیّت را از آن نيى نماید
(.188)»اتالف كند، ضامن نخواهد بود

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
با این وصف، هرچه در نظر عقال مال باشد، از دیبدگاه اسبالم مبال •

شبود، مگبر مبواردى كبه محسوب وتمام آثار مال بر آن مترتب مى
. شارع مقدّس آثار مالیّت را سلب كرده باشد

. اى داشبته باشبددر نظر عقال چیزى اسبت كبه ارزش مبادلبهومال •
ه وچنین چیزى غالباً ارزش استعمالى هم دارد وكمیاب است وهر چب

. شودتر باشد، از مالیّت آن كاسته مىفراوان
اى با مقبدار ارزش اسبتعمالى تناسبباین رو، میزان ارزش مبادلهاز •

(.189)مستقیم وبا فراوانى تناسب معكوس دارد

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
تعریف دیگرى براى مال•
ان را در انسنيازمال، چیزى است كه : اندبرخى در تعریف مال گيته•

سبان سازد وتأثیر آن در رفع نیباز انمرتفعحال حاضر، یا در آینده 
ىكميهابنوع مردم ببوده، و داراى قبولومورد مشروعشده، شناخته

(.190)نسبى باشد

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
ى مثبل مطرح شده، تا اشبیای» شناخته شده بودن نيع«در این بیان، •

قببل از كشبف فائبده ى آن، از دایبره ى امبوال خبار  » اورانیوم«
، (191)شود

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
گونه كه گذشت یكى از ویگگى هاى مبال آن اسبت كبه مبورد همان•

ته گونه كه اگبر چیبزى منيعبت داشبرغبت و میل عقال باشد و همان
عقبال باشد ولى دسترسى به آن ممكن نباشد، متعلق میبل و رغببت

تش قرار نمى گیرد؛ چیزى كه منافع ناشناخته دارد مادامى كبه منيعب
این، عرضه بنابر. شناخته نشده است، متعلق رغبت و میل عقال نیست
جبه، اى ودر نتیو تقاضایى براى آن وجود ندارد و فاقد ارزش مبادله

.بودمالیّت خواهد 

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
ء در ىاز سوى دیگر، در اینجا به این نكته اشاره شده كه تبأثیر شب•

ود رفع نیاز انسان مورد قبول نوع مردم باشد، این قید باعث مبى شب
د قی. ء در نزد نوع مردم، یعنى عموم عقال، مال محسوب شودآن شى

ن ء را در حوزه ى شرع تبأمیمشروعیت این تأثیر مال بودن آن شى
(192.)مى كند

105مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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جایگاه مال در اقتصاد
جایگاه مال در اقتصاد•
در اىمال، به عنوان محور اساسى مباحث اقتصادى، از جایگاه ویگه•

نبى در اینجا به دو نقبش علمبى وعی. نظام اقتصادى برخوردار است
:كنیممال در اقتصاد اشاره مى

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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جایگاه مال در اقتصاد
لى مال، از حیث تولید، توزیع ومصرف آن، معیار اساسى ومایز اصب•

. در بازشناسى مسائل اقتصادى از غیر اقتصادى است
دارنبد، از اى با تولید، توزیع ومصرف مال ارتبا كه به گونهمسائلى •

.آیندجمله مسائل اقتصادى به شمار مى

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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جایگاه مال در اقتصاد
ه از سوى دیگر، نوع نگرش مردم نسببت ببه ارزش مبال تبأثیر بب•

. سزایى در ركود یا شكوفایى اقتصادى آنان دارد
دانبد ببا اى كه مال را منيبور وكسبب آن را ضبد ارزش مبىجامعه•

شبمارد، در اى كه مال را ببا ارزش وكسبب آن را نیكبو مبىجامعه
.فعالیت هاى اقتصادى یكسان نخواهند بود

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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جایگاه مال در اقتصاد
اى كبه كسبب مبال وانباشبت همچنین ساختار اقتصادى در جامعبه•

ثرو  را هدف اصلى خود قرار داده است، با اجتماعى كه مال را ببه
نگبرد، متيباو عنوان ابزارى براى نیل به اهداف عبالى انسبان مبى

. خواهد بود
  این رو، سزاوار است به دیدگاه قرآن كریم درباره ى مال وثبرواز •

.اشاره كنیم

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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البَلَاءُ الفِتْنة و 
فتن•
.الياء و التاء و النون أصلٌ صحیح یدلُّ على ابتالءٍ و اختبار•
لنّبار، إذا و فَتَنْبتُ البذّهبَ با. فتَنْتُ أفْبتِنُ فَتْنباً: یقال. من ذلك اليِتْنة•

. امتحنتَه
.و هو ميتونٌ و فَتِین•

472: ، ص4مع،م مقائيس اللغة؛ ج 
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البَلَاءُ الفِتْنة و 
بلوى•
الشب ، و « 2»أحبدهما إخبالق : الباء و الالم و الواو و الیاء، أصالن•

.الثانى نوعٌ من ا ختبار، و یحمل علیه اإلخبار أیضا
حبان، أمّا األصل اآلخَر فقولهم بُلىَ اإلنسانُ و ابتُلِىَ، و هذا من ا متو •

:و قال. و هو ا ختبار
رُ و كم مِن كریمٍ یُبْتَلى ثم یَصببُلِیتُ و فِقْدانُ الحبیبِ بَلِیَّةٌ •

293-292: ، ص1مع،م مقائيس اللغة؛ ج 
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البَلَاءُ الفِتْنة و 
الءً حسبناً و تعالى یُبْلى العَبْدَ باللّه و . یكونُ البَلَاءُ فى الخیر و الشرّو •

.شُكْرِهبَالءً سِیِّئا، و هو یرجع إلى هذا؛ ألن بذلك یُختَبَر فى صَبْرِه و

293: ، ص1مع،م مقائيس اللغة؛ ج 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
مال از دیدگاه قرآن كریم•
در آیا  متعددى از قرآن كریم دنیا اللبى وثبرو  انبدوزى مبورد•

و  در اما این بدان معنا نیست كه مال وثر. نكوهش قرار گرفته است
ه، اسالم منيور وضد ارزش است؛ بلكه آنچه در این آیا  مذمّت شد

. باشدهدف قرار دادن مال وثرو  مى

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
اند، در این رو، آنان كه مال اندوزى را هدف زندگى خود قرار دادهاز •

. اندقرآن غافل وگمراه به شمار آمده
یكبى تعبیر شده است كه این نشان از ن» خیر«حالى كه از مال به در •

راً كُتِبَ علیكم إذا حضر أحَدَكُم المَو ُ إنْ ترك خی«: وحسن آن دارد
ت كبه ؛ بر شما مقررّ شبده اسب»الوصیةُ للوالدین وا قربین بالمعروف

چون یكى از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالى بر جاى گذارد، ببراى
(. 193)به الور پسندیده وصیّت كند] خود[پدر و مادر وخویشاوندان 

.باشدگر دیدگاه معتدل قرآن در باب مال وثرو  مىواین نشان

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم

مال از دیدگاه قرآن 
كریم

ابتال

وسیله

ناپسندیدي مال اندوزى

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
وثرو  گیرى اساسى پیرامون مالبه الور كلى قرآن كریم سه موضع•

:كندارائه مى
.مال ابتال است. أ•
.مال وسیله است. ب•
.مال اندوزى پسندیده نیست.  •

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
: مال ابتال است. أ•
: ار شودبارزترین ابزار براى ابتال و امتحان الهى است تا آشك» مال«•

وجب ها شكر گزارى مى كند، و یا آنها مآیا بشر در مقابل این نعمت
الغیان او خواهند شد؟ و در صبورتى كبه آن را از دسبت داد، صببر 

؟خواهد كرد و یا از خداوند متعال سلب اعتماد مى نماید

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
؛ وبدانیببد كببه امببوال »واعلمههوا أَنامهها امههوالکم واوالدكههم فِتْنَههة«•

(.194)هستند] شما[آزمایش ] ىوسیله[وفرزندانتان 
مبوده قطعاً در مالهبا وجانهایتبان آز» لَتُبلَوُنّ فی اموالکم وانفسکم«•

(.195)خواهید شد

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
ر باشبد، چنانكبه دمىدادن، یا ندادن نعمت هر دو امتحان الهى البته •

ان إذا فَأمّها اننسه«: آیه ذیل نیز به همین مطلب تصریح شده است
ذا مها ما ابتليه ربّهُ فَأَكرمه ونَعامه فيقول ربّی أكهرمنِ وأَمّها إ

نگامى كه ؛ اما انسان، ه»ابتليه فَقَدَر عليه رِزقَه فيقول ربّی أَهانن
دارد و نعمت فراوان بهآزماید، و عزیزش مىپروردگارش وى را مى

وامّا چبون» پروردگارم مرا گرامى داشته است«: گویددهد، مىاو مى
: گویبدگردانبد، مبىاش را بر او تنب  مبىآزماید وروزىوى را مى

(.196)»پروردگارم مرا خوار كرده است«

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
: وسيله است» مال«. ب•

كریم تمامى مواهب مادى واز جمله مال قرآن •
وثرو  را، به عنبوان اببزارى ببراى نیبل ببه 
درجا  عبالى اخبروى، ودنیبا را ببه عنبوان 

رفى كشتزارى براى برداشت ثمرا  اخروى مع
.  كرده است

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم

ه، نه تنها مال را امرى دور انداختنى ندانسبتاسالم •
نمبوده ترغیبها را به اكتساب آن نیز بلكه انسان

هبب است، ولى در عین تشویق به اسبتياده از موا
دارددنیوى توجه آنان را به این معنا معطوف مبى

اى ببراى رسبیدن ببهكه، تمامى این امور وسبیله
باشبند، آیبا  ذیبل، ببه آرمان هاى اُخروى مبى

:وضوح، گواه بر این معنا است
103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
؛ »الدنياوابتغ فيما اتيك اللّه الدار اآلخرة والتَنس نصيبك من«. 1•

وبا آنچه خدایت داده سراى آخر  را بجوى وسهم خبود را از دنیبا 
(.197)فراموش نكن

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
د ها واموال به قبارون دارآیا ِ قبل از این آیه اشاره به اعطاى گنج•

رده به آنچه كه خداوند به تو عطا كب«: فرمایدودر این آیه خداوند مى
تا توجه را ببه ایبن» آخر  را اللب كن) یعنى اموال وثرو (است 

ه كما   ى رسیدن بمعنا جلب كند كه اموال بایستى به عنوان وسیله
.ودرجا  اُخروى مدّ نظر قرار گیرد

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
م تؤمنون باللّه ورسهوله وت،اههدون فهی سهبيل اللّهه بهأموالک«. 2•

اش، اده؛ ببه خبدا وفرسبت»وأنفسکم ذلکم خير لکم ان كنتم تعلمهون
ن ایمان آورید ودر راه او با اموال وجانهایتان جهاد كنیبد وآن برایتبا

(.198)اگر بدانید بهتر است
در راه » مبال«در این آیه به دنبال ایمان به خدا ورسول، جهباد ببا •

ه ى وسیله بودن مال در راه رضایت خداوند ارائبخدا مطرح واندیشه
.شده است

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
ن آمن وما أموالکم وال أوالدكم بالّتی تُقرّبکم عندنا زُلفى إالّ م«. 3•

؛ و هرگز اموال واو د شما چیزى كه شما را به درگاه»وعمل صالحاً
لح ما نزدیك گرداند، نیست، مگر كسانى كه ایمان آورده وعمبل صبا

(.199)انجام داده باشند

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم

و او د به خودى خبود » اموال«كند كه این آیه بیان مى•
به در دیدگاه الهى ارزشمند نیستند و موجب قرب

شوند، بلكه این ایمان و عمل صبالح اسبتاو نمى
آن ى این معنا،  زمهكندكه انسان را به خدا نزدیك مى

زش است كه اگر مال واو د در راستاى عمل صالح قرار گیرند، با ار
تبوان مبال را لبذا مبى. شبوندوموجب نزدیكى انسان به خداوند مى

.اى براى رسیدن به قرب الهى دانستوسیله

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
مبورد »مبال«در بعضى از آیا  دلبستگى وتعلّق ببه دنیبا وببویگه •

. ستمذمّت ونكوهش قرار گرفته وسبب شقاو  انسان شمرده شده ا
:ى ذیل بر این معنا د لت دارددو آیه

شما را غافل كبرده ...) اموال و (؛ زیاده خواهى »الهکُم التَکهاثُر«. 1•
(.200)است

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
ى ؛ ومال را دوست دارید، دوست داشتن»وتحبّون المال حبّاً جمّاً«. 2•

(.201)بسیار
ى زیاده خواهى وجمع آورى مالى نخست، غيلتِ در نتیجهدر آیه•

توجّهى ببه اهبدافمذمت شده، یعنى توجه بیش از حدّ به مال و بى
اصلى حیا ، مورد نكوهش قرارگرفته است، و در آیه دوم، دوسبت

هباى انسبان غافبل كبه ى مير  به آن از ویگگىداشتن مال وعالقه
.باشد، شمرده شده استسرانجامش جهنم مى

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
ا خدا، ى تجارتى سود بخش بدر آیاتى دیگر، مال به عنوان سرمایه•

رسبد وحتبىى آن در دنیا وآخر  ببه چنبدین براببر مبىكه نتیجه
:معرفى شده است( 202)اى براى جهاد در راه خدا،وسیله

؛ در »بأن لهم الجنةواموالهمإنَّ اللّه اشترى من الم منین انيسهم «. 1•
ت اینكبه بهشب] بهاى[حقیقت، خداوند از م منین جان ومالشان را به 

(.203)براى آنان باشد، خریده است
آن ؛ كیسبت»من ذا الذي یقر  اللّه قرضاً حسناً فیضباعيه لبه«. 2•

دان براى وى دو چن] اش رانتیجه[كس كه به خدا وامى نیكو دهد، تا 
(.204)گرداند

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
در مقابل از مخاليت با دستورا  مالى اسبالم وسبود جبوئى هباى •

:تعبیر شده است... و » تباهى«و» خسار «نامشروع به 
كاهبد، ربا مى] بركت[؛ خدا از »یمحق اللّه الربا ویربی الصدقا «. 1•

(.205)افزایدوبر صدقا  مى

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
ا ؛ بخشش هباى خبود را بب»  تبطلوا صدقاتكم بالمنّ واألذى«. 2•

(.206)منّت گذاردن وآزار كردن باالل نكنید

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
این شیوه ى هدایت وارشاد، كه از ویگگى هاى ادیبان الهبى اسبت، •

مواره الالب انسان به البیعت خود ه. باشدمبتنى بر فطریا  انسان مى
شان و این امر رمز حركت انسانها بوده ودر البیعت. نيع و لذّ  است

.نهيته است

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
حصبر اسالم در تضاد بین منافع شخصى ومصالح اجتماعى راهى من•

عه ونيبع را توسب» سبود«به فرد را پیمبوده، بدینگونبه كبه مصبداق 
ى سود را تا زنبدگى دیگبر و دنیباى پبس از مبرگ انسبان ودامنه

.گسترش داده است

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
ادى و بنابر این، یك فرد مسلمان به حكم منطق اسالمى از سودى م•

تر در محدود در این جهان، براى به دست آوردن سود بیشتر و پایدار
جهان دیگر، و یا رسیدن به لذّتى ذاتبى ومعنبوى در آن سبرا چشبم

.پوشدمى

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم

الب با این وصف، حيظ وتضمین مصالح عمومى جامعه كه به الور غ•
مستلزم صرف نظر كردن از برخى سود جبوئى هباى فبردى اسبت،

ى گردد واین تضباد، در سبایه دیبدگاه قبرآن یعنبمعقول ومنطقى مى
(.207)شودوسیله بودن مال براى رسیدن به اهداف الهى، حل مى

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
:پسندیده نیست» مال اندوزى«.  •
یعنبى (در قرآن كریم، جمع آورى مال و زراندوزى به خودى خود •

ه مذموم شمرده شد) در ماهیت خود بدون توجه به عناوین ثانوى آن
ى است، چرا كه تكاثر وانباشبت مبال موجبب تمركبز آن در حیطبه

شود واین امر ببا دو عنصبر عبدالت قدر  فرد یا افرادى خاص مى
تضاد اقتصادى كه یكى از اهداف اقتصادى اسالم است ناسازگار ودر

.باشدمى

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
:یعنى•
مانع از كياف اقتصبادى دیگبر افبراد جامعبه ورفباه عمبومى : او ً•

.شودمى
ر وغنبى مانع از تعدیل ثرو  وموجب افزایش فاصله بین فقیب: ثانیاً•

.گرددمى

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
:م كردتوان به دو دسته تقسیرا كه در این باره وارد شده، مىآیاتى •
:مال استهاى اقتصادى ناشى از انباشتآیاتى كه بیانگر كاستى. 1•

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
بقدر مها ولو بسط اهلل الرزق لعباده لبغوا فی االر  ولکن ینزّل«. أ•

مین ؛ واگر خدا روزى را بر بندگانش فراخ گرداند، مسلّماً در ز»یشاء
ه كب(اى دارند، لیكن آنچه را بخواهبد ببه انبدازهسر به عصیان بر مى

(.208)فرستدفرو مى) مصلحت است

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
ما افاء اهلل على رسوله من اهل القُهرى فللهه وللرسهول ولهذی«. ب•

ةً بهين القُربى واليتامى والمساكين وابهن السهبيل كهی الیکهون دُوْلَه
یامبر ها به پساكنان آن قریه] دارایى[؛ آنچه خداوند از »االرنياء منکم

نان و باز گرداند، براى خدا و رسول و خویشانش و یتیمان و مسبكی
در راه ماندگان است تا آنكه میان ثروتمندان شما دسبت ببه دسبت

(.209)نگردد

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
اء بر ى نخست، یا مراد از عصیان، ظلم اقتصادى و فشار اغنیدر آیه•

ق و فقراء است و یا مقصود از آن غيلت از خدا و فرو رفبتن در فسب
باشد، كه در صور  اوّل، این آیه در زمره ى ایبن دسبته وفجور مى

ى دوم، دست ببه در آیه. در صور  دوم، جزء گروه بعد خواهد بود
ى معرفبى دست گشتن مال در بین ثروتمندان، به عنوان آفتى اقتصاد

از آن به گونه اى كه در آیه بیبان شبده،) انيال(شده كه توزیع ثرو 
.كندجلوگیرى مى

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 



87

مال از دیدگاه قرآن كریم
انبدوزى آیاتى كه بیانگر انحطا  اخالقى وتربیتى ناشى از مبال. 2•

:است
 فبشرهم الذین یکنزون الذهب والفضة وال ینفقونها فی سبيل اهلل«. أ•

اه كننبد و در ر؛ و كسانى كه الال و نقره جمع آورى مبى»بعذاب أليم
(.210)كنند، آنان را به عذابى دردناك خبر دهخدا انياق نمى

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
، شبما را غافبل ]ثبرو  واو د[؛ زیاده خواهى »ألهكم التكاثر«. ب•

(.211)كرده است
ى دوم، اشاره به غيلت در اثر زیاده خواهى دارد كه ببه وضبوحآیه•

ر ى اول اگاما آیه. كندانحطا  اخالقى در پى مال اندوزى را بیان مى
واگبر ناظر به آفت اقتصادى كنز وانباشت مال باشد، در گبروه قببل
.ردگیمتوجه ضررهاى اخالقى این امر باشد، در گروه حاضر قرار مى

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مال از دیدگاه قرآن كریم
ده با این وصف، مال اندوزى به البیعت اولى خود، مبذموم و نكوهیب•

مى اگر رسيدن به یکى از اهداف اقتصادى اسالاست؛ اما 
عنوان انداز آن باشد، اینمستلزم انباشتن ثروت و پس

.بردثانونى قبح اولى جمع مال را از بين مى
انداز و جمع مال محبدود والبته روشن است كه در این صور  پس•

منحصر به حدودى كه تأمین كننده ى اهداف مزببور اسبت، خواهبد 
تى بود؛ از سوى دیگر، عنوان تكاثر و زیاده خواهى كه مسبتلزم مسب

.كنداندازى صدق نمىثرو  است، بر چنین پس

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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عناصر 
شمولجهان

فلسفه

(مبانی و اهداف)مکتب 

(بالمعنی األخص)نظام 

عناصر موقعيتى 

« باید»قضایاى 

«هست»قضایاى 

دین 

سازوكار

حقوق ثابت

حقوق متغير

اخالق

خدا شناسی
انسان شناسی

هستی شناسی
نظریه اندیشه مدون در اسالم
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مال •
یك امر اعتباري–




