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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 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 مالكیىت خداونىد نسىبت بى: ى واقعى وحقیقىى دارد، ماننىدسلطه

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

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مفهوم سيره و ارتکاز
: خريد و فروش اعضای بدن. ب•
خريد و فروش اعضای بدن از جمله امور مرتكز در ذهىن عقىال در •

. گذشته بود
قىت ی بروز پیدا نكرد؛ زيرا هیچ واين امر ارتكازی تا زمان ما زمینه•

. ايدشد كه انسان بتواند از عضو بدن خود استفاده نمتصور نمی
ن شىد، آناىا چنىیاگر اين زمینه هزار سال پیش برای عقال فراهم می•

.شمردندامری را جايز می
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مفهوم سيره و ارتکاز
ش اعضىا در مباحث قبل به اين مثال پرداختیم و گفتیم خريد و فرو•

:ی زير جايز استبر اساس دو مقدمه
مالكیت انسان نسىبت بىه اعضىای خىودش تكىوينی اسىت، نىه. 1•

.اعتباری
.دانندعقال مالكیت تكوينی را برای صحت معامله كافی می. 2•
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مالکيت-2
لىك اى بىین مارابطىه وسىلطه: گاه اين سلطه اعتبارى است؛ يعنىى•

ت، شود، وآنچه جدا و گسیخته از مالك اسىومملوك، 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 اعىم ا(هىاى اقتصىادى مورد شايع استعمال كلمه مالكیت در بحث•

یقىى نوع اعتبارى آن است؛ زيىرا مالكیىت حق) حقوقى وغیر حقوقى
ر منحصراً در مالكیت خداوند بر ساير موجودات ومالكیت انسىان بى

م در حىالى كىه بخىش اع ى. نفس واعضا وكار خود پذيرفتنى است
ل مباحث اقتصادى را مالكیت اشیاى خىارجى ومنىافع آناىا ت ىكی

.دهدمى
•

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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!مالکيت دزدی است
La propriété, c'est: فرانسىوی! )مالكیت دزدی اسىت• le 

vol ه در ژوزف پرودون در كتىابی كى-شعاريست كه توسط پیر (!
ل اصٔ  با عنوان مالكیت چیست؟ يا پرس وجويی درباره1۸۴۰سال 

.حق و حكومت تألیف كرد، بیان شده است
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!مالکيت دزدی است
ت؟ و از من بخواهند به اين پرسش پاسخ دهم كه برده داری چیساگر •

دن من مجبور باشم در يك كلمه پاسخ دهىم می گىويم بىه قتل رسىان
هیچ دلیىل ديگىری الزم. ، معنی اين جمله فوراً درك می شود!است

نیست تا ن ىان دهىد كىه قىدرتی كىه ذهىن انسىان، آرزوهىايش و 
مىان شخصیتش را از بین می برد قدرت مرگ و زندگی است و اين ه

اسخ بىه اما در پ. كاريست كه تبديل كردن انسان به برده با او می كند
ش اين پرسش كه مالكیت چیست؟ اجازه دهید جىواب م ىابه پرسى

، قبىول بدون يقینِ ناشی از نفامیىدن"!مالكیت دزديست". قبل ندهم
ل؟قبٔ  داريد گزاره دوم چیزی نیست جز تغییر شكل دادن گزاره

چيست؟پرودون، مالکيت ژوزف -پير
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!مالکيت دزدی است
ت تصىري  می كنىد كىه مخىالفتش بىا مالكیىت، بىه مالكیىپرودون •

یىدا اختصاصی ثروت به دسىت آمىده توسىط كىارگران، گسىترش پ
.نمی كند



16

!مالکيت دزدی است
عبارت اعترافات انقالبی پرودون عالوه بر اين، استفاده اش از ايندر •

[1:]را شرح می دهد
در اولین يادداشىت هايم در حملىه ای روبىه جلىو بىه ن ىم موجىود •

اعتراض نیتم منزل دادن يك! چیزهايی شبیه مالكیت دزديست گفتم
در آن زمان اين تناىا. و در نتیجه ن ان دادن پوچی ناادهای ما بود

نگیز همچنین در يادداشت هايی كه آن گزاره شىگفت ا. مقصود من بود
را با علم ساده حساب ن ىان دادم، بىرايم ماىم بىود تىا علیىه هىر 

.نتیجه گیری كمونیستی حرف بزنم

Pierre-Joseph Proudhon. No Gods, No Masters: An Anthology of Anarchism. Edited by Daniel 
Guerin, translated by Paul Sharkey. 2005. AK Press. ISBN 1-904859-25-9 p. 55-56

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/1-904859-25-9
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!مالکيت دزدی است
اگرچه در آغاز ن ر مسىاعدی راجع بىه اثىر پىرودون ماركسكارل •

ت مالكیى"بىین بقیىه چیزهىا اصىطالح : داشت اما بعدها انتقاد كىرد
. تخودش، خودش را رد می كند و بیخودی گیج كننده اس"دزديست

بهه عنهوان ن هج اربهاری مالکيهت بهه 'دزدی'... "وی می نويسىد 
"…صورت پيشفرض ورود مالکيت را می پذیرد 

↑ 3٫0:پهر  بهه بهاه بهه "، كهار  مهارك 3٫1 Letter to J. B. Schweizer", from Marx Engels Selected Works, Volume 2, first 
published in Der Social-Demokrat, Nos. 16, 17 and 18, February 1, 3 and 5, 1865

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA!#cite_ref-marx1_3-0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA!#cite_ref-marx1_3-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1865/letters/65_01_24.htm
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!مالکيت دزدی است
ه و ايىن گذشىت.شديداً به پرودون و اثرش منتقد بىوداشتیرنرماكس •

انتقاد م ابای به پىرودون قبىل از نقىد مىاركس بىا ايىنمال ماست
پرسش است كه 

را بدون اینکه كسی حق مالکيهت چيه ی'دزدی'آیا اصالً مفهوم »•
داشته باشد ممکن اسهت؟ چوونهه یهف نفهر می توانهد بهدزدد ا هر

امها بر این اسها  مالکيهت دزدی نيسهت... مالکيتی پدیدار نشود؟
[۶]«.دزدی تنها از طریق پذیرفتن مالکيت ميسر می شود

↑ Stirner, Max. The Ego and Its Own. Edited by David Leopold. p. 223

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA!#cite_note-6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA!#cite_ref-6
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مالکيت-2
مالكیت. 2•
. استمالكیت به عنوان مامترين مبنا در هر مكتب اقتصادى مطرح•
اى اى كىه در مكاتىب اقتصىادى بىريا انكار آن، ونیز حیطهپذيرش •

 ىام ترين عامل بىراى شىكل گیىرى نگیرند، ماممالكیت در ن ر مى
.باشندى اهداف آن مكاتب مى هايى است كه تأمین كننده

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

114مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالکيت-2
خاستگاه مالكیت•
هر چند مالكیت، به معنايى كىه در اقتصىاد مطىرح اسىت، از امىور •

باشىد، ولىى در عىین حىال، داراى من ىأ قراردادى واعتبىارى مىى
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 حاصى: عامل فطرى. 1•

از كار او، يا جمع آورى شده توسط او، از آنِ وى بوده واختصىا  
اين ك ىش فطىرى، كىه مىا بىه ورىوح در . به خودش داشته باشد

ى پیىدايش مفاىومها حتى كودكان شىاهد آن هسىتیم، زمینىهانسان
كامىل البته هر چند ب ر در فرايند ت.  را فراهم كرده است» مالكیّت«

د فرهنگى خويش در پرتو خىرد وديىن كوشىیده اسىت، بىا قانونمنى
ها را حفى  واز آثىارساختن اين امر حقوق فردى، واجتماعى انسان

.مخرّب اين تمايل طبیعى جلوگیرى كند

115مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالکيت-2
كند كىه اگىر عقل عملى حكم مى: ادعا شده است: عامل عقلى-2•

كسى زحمت ك ید وچیزى را تولیىد كىرد ومحصىول او را شىخص
ديگرى كه كارى انجام نداده، تصاحب نمود، اين فرد عملىى خىالف

.عدل وقبی  انجام داده است
اى هىتوان آن را يكىى از زمینىهاگر چنین حكمى پذيرفته شود، مى•

.در فرهنگ ب رى دانست» مالكیّت«پیدايش مفاوم 

115مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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مالکيت-2
د، در اين كه عقل، و نه عرف عقال، چنىین حكمىى داشىته باشىالبته •

: ى شىريفه، هرچند برخىى حتىى آيىه(21۴)جاى تأمّل وجود دارد
هىاى سىرمايه( (215)»فلكم رؤُوس اموالكم الت لمون والتُ لمىون«

أيیىد را ت) بینیىدكنید ونه سىتم مىىنه ستم مى. شما از خودتان است
ى در حىالى كىه ايىن آيىه بىه مسىأله(. 216)انىدهمین امر دانسىته

ده اصل سرمايه از آنِ قرض دهن» ربا«ن ر دارد واينكه در » سرمايه«
ه بىر خىود 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•

كنىد تىا هىرم ومىرم ر  ى امور اقتضا مىواين نكته ن مى در همه
. هاستگیرى از اموال وثروتترين اين امور بارهيكى از مام. ندهد

ينهه اى براى تنظيم روابط افهراد رامههه در ایهن زمشيوه» مالکيت«•
. است

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

، يكىى البته نحوه ى پذيرش اين اعتبار، واحكام مربوط بىه آن. است
.از امورى است كه ن ام هاى اقتصادى را از هم جدا مى سازد

11۶مکتب و نظام اقتصادی اسالم ، ص 
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ارتکازات ع الیی و احکام ع ل
: مثال زير يكی از اين موارد است•
ی مالكیت، حیازت را به عنىوان يكىی از عوامىل پیىدايش در حوزه•

د و جزو اگر مالی، مالكی ندار»: گويیمبريم و میمالكیت اولیه نام می
مباحات اولیه است، هر كس آن را به دست آورد، مالك آن مال بىه 

كىه ...بنابراين پرندگان آسمان، حیوانات وح ىی و. «آيدحساب می
ك امر صید ي. آيندمالكی ندارند، با صید صیاد به ملكیت وی در می

امىر در ارتكاز عقىال ايىن. تكوينی است و مالكیت يك امر اعتباری
ی عقىال در ايىن ارتكىازتكوينی من أ آن امر اعتباری است و همىه

.م ترك هستند
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ارتکازات ع الیی و احکام ع ل
ا انسىان بى. اما چنین ارتكازی به حكم عقل به وجود نیامىده اسىت•

. استرسد كه حیازت من أ مالكیتمقدمات عقلی به اين نتیجه نمی
زم از اين رو، اگر حیازت من أ مالكیت نباشد، هیچ محىال عقلىی ال

ا از ن ر عقل ررورت ندارد در پىی حیىازت، مالكیىت پیىد. آيدنمی
ی عقىال در همىه. شود؛ اما از ن ر عقال چنین چیزی رروری اسىت
رفىت تىا انسىانتمام طول تاريخ از انسان اولیه كه بىه شىكار مىی

امروزی، همین ارتكاز را داشتند و حیىازت كننىده را صىاحب مىال 
.پذيرفتندشمردند و خالف اين حكم را اصالً نمیمی




