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اکبرفقه18-9-98
(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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ى اقتصادى آنمالكيّت چند گونه وفلسفه

ى اقتصادى آنمالكيّت چند گونه وفلسفه•
شىود هىه امىدر در از مجموع آنچه گذشت، به وضوح آشكار مى •

دولتى  شخص ،: هاى مختلف  از مالكيتمكتب اقتصادى خود، گونه
ده وعموم ، را پذيرفته وبراى هر يك به امىتالد  ااىالت قا ى  شى
در امت، بدون آن هه تحالّق يك  از آنها مشروط به شرايط خااى 

. ديگرى، يا در اختيار آن، يا در طو  آن باشد
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ى اقتصادى آنمالكيّت چند گونه وفلسفه
دارى بىىا مىىرمايه» امىىدر«ايىىر رو، شىىهيد اىىدر مستالىىد امىىت از •

  وفىر  ومومياليسم در نوع مالكيت  هىه پذيرفتىه، تفىاوس امامى
.جوهرى دارد

يىك دارى به عنوانمرمايه«: گويدايشان در توضيح اير مطلب م •
ت اعتالىاد دارد ومالكيى» مالكيت شخص «قاعده ى عموم  فالط به 

ا عموم  را تنها در شرا ط خاا  هه ضرورس هاى اجتمىاع  اقت ى
... پذيرد هند، م 
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ى اقتصادى آنمالكيّت چند گونه وفلسفه
م  را ى مالاب  اير تفكر، قاعىده ى عمىودرمت در نالطهمومياليسم •

امتثنا را جز به اورس» مالكيت شخص «داند ومالكيت اشتراه  م 
.»پذيرددر موارد نادر نم 

ى امسىهتىوان جبه اعتالاد شهيد ادر با توجه به اير خصوايّت نم •
يىرا دارى يا مومياليست  دانسىت، زى مرمايهامدم  را يك جامسه

  امدر هيچيك از اشكا  مالكيّت را به عنوان قاعده ى عموم  واا
از اول  مورد پذيرش قرار نداده، بلكه در يك زمان أشكا  مختلفى 

(.279)مالكيت را پذيرفته امت
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ى اقتصادى آنمالكيّت چند گونه وفلسفه
ه اعتالىاد ى امدم  در باب مالكيت، ببهترير شاهد بر برترى نظريه•

در ايىر دارى ومومياليست هاى مرمايهشهيد ادر، شكست انديشه
زمينه در عالم خارج وجهان تجرب  امت هه باعث شد هر يىك بىه

اعىده شك  ديگرى از مالكيت اعتراف هند، درحال  هه آن شك  با ق
(.280)ى عموم  اير طرز تفكّر تسارض وتناف  داشت
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ى اقتصادى آنمالكيّت چند گونه وفلسفه
فيالى  يىك امىر التالىاط  وتل» مكتب و نظار اقتصادى امىدر«البته •

وبىه دارى را بىا مومياليسىم ترهيىبهاي  از مرمايهنيست هه پاره
.مسجون  ناهماهنگ دمت يافته باشد

و بلكه مكتب و نظام  برخامته از اعتالاداس خاص اله ، هماهنىگ•
گشا در بيرون امت وحتى  درهمساز در درون، و هار آمد و مشك 

هىا اشىتراد دارد، درعناارى هه به ظاهر با برخ  مكاتب و نظىار
. واقع متفاوس امت
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ى اقتصادى آنمالكيّت چند گونه وفلسفه
ه پذيرنىد، مىرمايدارى وامدر مالكيت خصوا  را مى مرمايهاگر •

( 281)ى قهىىرى وحىىق طبيسىى  انسىىان مىىدارىدارى آن را نتيجىىه
ه شمارد، در حال  هه امدر آن را موهبت  از موى خالق هست  هم 

. داندمالك همه چيز امت، م 
مالكيت دولت  نيىز امىدر همىير بيىن  را دارد، در حىال  هىه در •

، مالكيت مومياليسم بر اماس اعتالاد به ااالت جامسه در مالاب  فرد
.پذيرددولت را به عنوان نماينده ى جامسه م 
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ى اقتصادى آنمالكيّت چند گونه وفلسفه
سىفه، امدر، با عنايت به ابساد گوناگون انسىان وحيىاس دنيىوى، فل•

ى اقتصىاد ارا ىه هرده،هىه تمىار مكتب و نظام  هامى  را در زمينىه
رش وبىا پىذي. هنىدنيازهاى ماندن  بشر در طو  تاريخ را تأمير م 

مازوهار در هنار اير مجموعه ى جهان شمو  امكان برآورده شىدن 
.حاجاس زمان  را نيز فراهم هرده امت
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مبانى اقتصادى اسالم

بخش سوم

مبانى 
اقتصادى 

اسالم

ماليت وارزش

مالكيّت

آزادى اقتصادى

جايگاه دولت در اقتصاد

توزيع
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اقتصادىآزادى 
آزادى اقتصادى. 3•
هىر . امىت» آزادى اقتصادى«يك  ديگر از مبان  اقتصادى امدر، •

ه تواند در انواع فساليت هىاى اقتصىادى، بىفرد، از ديدگاه امدر، م 
.شرط رعايت حدود ومالرّراس امدم ، وارد شود
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اقتصادىآزادى 
ديدگاه ى فساليت اقتصادى ازبنابر اير، هر چند اا  اول  در زمينه•

امدر، آزادى امت، ول  اير آزادى، براى رميدن بشىر بىه مىسادس
. وهما  واقس ، محدود به حدود اله  شده امت

ادى به باشد، زيرا آدم  در پرتو آزامر هامدً منطال  وعالدن  م واير •
يابد وم  توانىد امىتسدادهاى خىود را، رشد مطلوب خود دمت م 
. چنان هه بايد، به ظهور برماند
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اقتصادىآزادى 
ى وطمع دلي  ناتوان  بشر در تشخيص مصالح واقس  خود وآزمندبه •

اثىر شود تنها به حاا  عاج  هار خود بينديشد وازاو هه باعث م 
ى هىدايت هىاى الهى  آج  آن غفلت هند، اگر آزادى او به ومىيله
اى جىز نىابودى امكانىاس وضوابط شرع  جهت داده نشىود، نتيجىه

چىه تىوجه  هىرمسادس واقس  وتدش براى ملطه بر ديگران، و ب 
. بيشتر از مسنوياس، نخواهد داشت
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اقتصادىآزادى 
صىادى از اير رو، امدر، نه مانند مومياليسم به هل  بىا آزادى اقتو •

با مخالفت وآن را م رّ به حا  جامسه دانسته ونه مانند مرمايه دارى
طرح آزادى بدون قيد وشرط، زمينه فساد وتبىاه  آدمى  را فىراهم

ه آزادى بلكه به تسبير شهيد ادر راه  ميانه را پيموده هى. هرده امت
دح اى براى اىزند واز آن وميلههند وآن را ايال  م را تصفيه م 

(.282)مازدوخير انسانيت م 
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اقتصادىآزادى 
اى همسأله آزادى اقتصادى افراد، در محدوده ى قوانير شرع به گونى•

ر مطلىب، واضح به نظر م  رميده امت هه بيشتر مطرح هنندگان ايى
ن دليل  براى آن از امدر جستجو نكرده و بىه وضىوح و روشىن  آ

يم را به همه اگر بخواهيم آيات  چند از قرآن هربا اير. اندبسنده هرده
شىاره توانيم به آيىاس زيىر اعنوان شاهد بر اير مطلب ذهر هنيم، م 

:نما يم
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اقتصادىآزادى 
؛ .»اهللفإذا ق يت الصلوة فانتشروا في االرض وابتغىوا مىر ف ى «•

يىد از وقت  نماز را بپا داشتيد در روى زمىير منتشىر شىويد و بجو 
(.283)ف   پروردگار

ده در اير آيه به تدش براى هسب مساش اشاره، بلكىه ترغيىب، شى•
ت امت هه اى انسان براى هسب و هار و به دمت آوردن مساش حره

.هر، بدون آن هه ذهرى از محدوديت به ميان آيد
مينىه توان به عنوان دلي  بر پذيرش آزادى انسان در زاير آيه را م •

.هار وتوليد از موى امدر، مطرح هرد
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اقتصادىآزادى 
ى مصرف، براى اثباس آزادى افىراد از ديىدگاه امىدر اما در زمينه•

:توان به نظير اير آيه تمسك هردم 
ايّىاه هلوا ممّا رزقكم اللّه حدالً طيباً واشكروا نسمت اللّه إن هنىتم«•

ت، ؛ از رز  حد  و طيّب  هه خداوند به شما روزى داده ام»تسبدون
(.284)پرمتيدبخوريد ونسمت اله  را شكر هنيد، اگر او را م 

در اير آيه، أه  رز  وروزى اله ، هه شام  تمار أنحا بهره بردارى•
شود واختصىاص بىه خىوردن و بلسيىدن از نسمت هاى خدادادى م 

.ندارند، مجاز شمرده شده امت
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