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مکتب اقتصادی اسالم

مکتبمبانی 
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اسالم

نظریه اندیشه مدون در اسالم

تحقیق علمی



6

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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ماليّت وارزش
مالیّت وارزش. 1•
از يكى از مبانى مهم در هر مكتبب اقتصبادى، تيسبیرى اسبت كبه•

مبا  : پاسب  ببه ايبن سب ا  . شبودارائه مى» ارزش«و» مالیّت«
.؟چیست؟ چه چیزهايى ما  هستند؟ مالك ارزش چیست

103مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص 
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ماليّت وارزش
بار در قبرآن كبريم، وبدود 68ومشتقا  آن » ما «با اينكه كلمه •

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

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

دقیبق اين رو، براى يافتن نظر اسالم در اين باب بايد ببه تحلیبلاز •
ما به عنوان مبدخلى ببر ايبن. پرداخت» ما «ديدگاه عقال پیرامون 

.كنیمآغاز مى» ما «تحلیل از بررسى معناى لغوى 

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

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

: ويبدگاو مى. در اين مورد توضیحى ارائه كرده است» ابن اثیر«ولى •
اى كبه ى لغوى واستعما  اولى خود ببر البال ونقبرهدر ريشه» ما «

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
ما  چیست؟•
وا  اگر همین معناى اخیبر را تحلیبل كنبیم ومبا  را چیبزى كبه •

خبواهیم » مبا «اندوخته وتملّك شود، بدانیم، چنبد ويگگبى ببراى 
:يافت

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

ا ّ كمیاب است، يعنى 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 يا يعنى عقال نوعى وق اختص. قابل تملّك در نزد عقال است. 3•

مالكیّببت نسبببت بببه آن را مببى پذيرنببد و ا ّ انببدوختن آن شببخص 
نمبى نگهدارى كننده را از ديگران در بهره بردارى متمايز و متيباو 

.كرد

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

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

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

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

(.180)شمارندنمى» ما «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 تكوينا   يعتبره ا
قا و لبو و   ملكا، فكذلك إذا كان له منيعة غیر ممكن ا ستیياء مطل

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

180: ، ص1؛ ج (لإلمام الخميني)المکاسب المحرمة 
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ماليّت وارزش
لتبزمین وا  التكوين، و محیط التشريع و التقنین كذلك عنبد المهذا •

لبى به، و لهذا تزيد 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 أيضبا معتببرة  زم الوفباء عقبال و وجبدا•

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

العدوان، مناف لمبادلة الما  بالما ، و موجبب لسبقو  الشبی ء عبن 
المالیّة

180: ، ص1؛ ج (لإلمام الخميني)المکاسب المحرمة 




