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مبانى اقتصادى اسالم

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

ت كه بهه كلياتى اسمبانى اقتصادى اسالم اين، 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

جايگاه دولت در اقتصاد

توزيع

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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مالکيت-2
مالكیت. 2•
. استمالكیت به عنوان مهمترين مبنا در هر مكتب اقتصادى مطرح•
اى اى كهه در مكاتهب اقتصهادى بهريا انكار آن، ونیز حیطهپذيرش •

ظهام ترين عامل بهراى شهكل گیهرى نگیرند، مهممالكیت در نظر مى
.باشندى اهداف آن مكاتب مى هايى است كه تأمین كننده

ام مهورد در اين بخش، ابتدا به تعريف مالكیت پرداخته، سپس اقسه•
.كنیمقبول آن را در اسالم بررسى مى

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالکيت-2
مالكیت چیست؟•
الت مالكیّت در نزد عرف داراى يك معناست، وشارع نیز در استعما•

اى لطهرابطه وس: خود مالكیت را به همان معنا بكار برده است؛ يعنى
.دارد) مملوك(نسبت به مورد مالكیت ) مالك(كه شخص 

ر مملوك مالك، ب: اين رابطه وسلطه، گاه حقیقى و واقعى است؛ يعنى•
ه مالكیهت خداونهد نسهبت به: ى واقعى وحقیقهى دارد، ماننهدسلطه

.مخلوقات خود، ومالكیت انسان بر نفس، اعضا وكار خويش

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالکيت-2
لهك اى بهین مارابطهه وسهلطه: گاه اين سلطه اعتبارى است؛ يعنهى•

ت، شود، وآنچه جدا و گسیخته از مالك اسهومملوك، فقط اعتبار مى
در واقع نوعى (. 212)شودى آنچه مرتبط به اوست فرض مىبه منزله

.گیردى اعتبار، صورت مىشبیه سازى با عالم واقع در عرصه
ت از نوع به مالكیت از سنخ اول اصطالحاً مالكیت حقیقى وبه مالكی•

.شوددوم مالكیت اعتبارى گفته مى

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالکيت-2
ز اعهم ا(ههاى اقتصهادى مورد شايع استعمال كلمه مالكیت در بحث•

یقهى نوع اعتبارى آن است؛ زيهرا مالكیهت حق) حقوقى وغیر حقوقى
ر منحصراً در مالكیت خداوند بر ساير موجودات ومالكیت انسهان به

م در حهالى كهه بخهش اعظه. نفس واعضا وكار خود پذيرفتنى است
ل مباحث اقتصادى را مالكیت اشیاى خهارجى ومنهافع آنهها ت هكی

.دهدمى
•

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالکيت-2
خاستگاه مالكیت•
هر چند مالكیت، به معنايى كهه در اقتصهاد مطهرح اسهت، از امهور •

باشهد، ولهى در عهین حهال، داراى من هأ قراردادى واعتبهارى مهى
طرى، ف: خاستگاه مالكیت را سه عامل. وخاستگاهى واقعى نیز هست

(.213)اندعقلى واجتماعى، دانسته

115مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالکيت-2

تخاستگاه مالكی

فطرى

عقلى

اجتماعى

115مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالکيت-2
ل میل فطرى هر انسانى اين است كه اشیاى حاصه: عامل فطرى. 1•

از كار او، يا جمع آورى شده توسط او، از آنِ وى بوده واختصها  
اين ك هش فطهرى، كهه مها بهه ورهوح در . به خودش داشته باشد

ى پیهدايش مفههومها حتى كودكان شهاهد آن هسهتیم، زمینههانسان
كامهل البته هر چند ب ر در فرايند ت.  را فراهم كرده است» مالكیّت«

د فرهنگى خويش در پرتو خهرد وديهن كوشهیده اسهت، بها قانونمنه
ها را حفه  واز آاهارساختن اين امر حقوق فردى، واجتماعى انسان

.مخرّب اين تمايل طبیعى جلوگیرى كند

115مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 



15

مالکيت-2
كند كهه اگهر عقل عملى حكم مى: ادعا شده است: عامل عقلى-2•

كسى زحمت ك ید وچیزى را تولیهد كهرد ومحصهول او را شهخص
ديگرى كه كارى انجام نداده، تصاحب نمود، اين فرد عملهى خهالف

.عدل وقبیح انجام داده است
اى ههتوان آن را يكهى از زمینههاگر چنین حكمى پذيرفته شود، مى•

.در فرهنگ ب رى دانست» مالكیّت«پیدايش مفهوم 

115مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 



16

مالکيت-2
د، در اين كه عقل، و نه عرف عقال، چنهین حكمهى داشهته باشهالبته •

: ى شهريفه، هرچند برخهى حتهى آيهه(214)جاى تأمّل وجود دارد
ههاى سهرمايه( (215)»فلكم رؤُوس اموالكم التظلمون والتُظلمهون«

أيیهد را ت) بینیهدكنید ونه سهتم مهىنه ستم مى. شما از خودتان است
ى در حهالى كهه ايهن آيهه بهه مسهأله(. 216)انهدهمین امر دانسهته

ده اصل سرمايه از آنِ قرض دهن» ربا«نظر دارد واينكه در » سرمايه«
ه بهر خهود است، نه بی تر كه بر قرض گیرنده ظلم شود، و نه كمتر ك

.قرض دهنده ستم گردد

115مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالکيت-2
، است) مدنى بالطبع(انسان موجودى اجتماعى : عامل اجتماعى-3•

كنهد تها ههرم ومهرم ر  ى امور اقتضا مىواين نكته نظمى در همه
. هاستگیرى از اموال واروتترين اين امور بهرهيكى از مهم. ندهد

ينهه اى براى تنظيم روابط افهراد اامههه در ایهم زمشيوه» مالکيت«•
. است

و » مالكیّهت«اين رو، اساسى ترين عامل در اقدام انسان به اعتبار از •
وده پیدايش چنین مفهومى در فرهنگ ب رى همین عامل اجتماعى به

، يكهى البته نحوه ى پذيرش اين اعتبار، واحكام مربوط بهه آن. است
.از امورى است كه نظام هاى اقتصادى را از هم جدا مى سازد

116مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 




