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اکبرفقه10-12-98
(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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توزيع بعد از توليد در اسالم
امان اين حاالت گوناگون ومتنوع در پرتو چند امر كلى در اسالم س•

:كندپيدا مى
: ثبات مالكيت. 1•
امى كسى مالك چيزى شد، مالكيّت او نسبت به آن چيزز مزادهرگاه •

.ماندمىكه عامل انتقال مالكيّت تحقّق پيدا نكرده است، ثابت باقى
هزر اين امر يك اصل كلى در اقتصاد اسالمى است كه بر اساس آن•

ا گونه تحوّلى كه روى ماده ى اوليه رخ دهد، باعز  انتقزال تمزام يز
.ودشقسمتى از مالكيّت آن به كارگر يا صاحب ابزار توليد نمى
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توزيع بعد از توليد در اسالم
:احترام كار. 2•
ى از اين رو، اگر كسى كار. كار در اسالم محترم وداراى ارزش است•

بايست اجرت او از سوى كسزىانجام داد استحقاق اجرت دارد ومى
.كه منفعت كار به او رسيده است، پرداخت شود



توزيع بعد از توليد در اسالم

سامان حاالت گوناگون در پرتو
چند امر كلى در اسالم

ثبات مالكيت. 1

احترام كار. 2

احترام مالكيت. 3

آزادى قرار داد. 4

سختگيرى بر غاصب. 5



9

توزيع بعد از توليد در اسالم

:احترام مالكيت. 3•
شود، بزه ايزندراسالم مالكيت امرى محترم وارزشمند محسوب مى•

د، كسى كه دليل، اگر از ابزار توليد كسى براى انجام كارى استفاده شو
.بايست اجرت آن را بپردازداز آن بهره برده است، مى
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توزيع بعد از توليد در اسالم
(:345)دادآزادى قرار . 4•
كل اى بزه شزاند وادلزهقراردادها در اسالم به طور كلى پذيرفته شده•

(.346)عام بر صحّت آنها از ديدگاه شرع داللت دارند
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توزيع بعد از توليد در اسالم
ى از كنند كه صاحب مزاده ى اوليزه بتوانزد قسزمتاين ادله اقتضا مى•

بزا حاصل توليد را به عنوان اجرت كارگر يا ابزار در ضمن قزرارداد
حاصزل كارگر يا صاحب ابزار توليد تعيين كند و در نتيجزه آنهزا در

. توليد با او شريك شوند
ت، نيز در مواردى كه كار روى ثروت طبيعى كه ملزك كسزى نيسزو •

د در ضمن انجام مى گيرد، اين اصل اقتضا مى كندكه نيروى كار بتوان
قرارداد مشروع، قسمتى از حاصل توليد را بزه عنزوان اجزرت ابززار

.قرار دهد و صاحب ابزار را با خود در حاصل توليد شريك نمايد
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توزيع بعد از توليد در اسالم
:سختگيرى بر غاصب. 5•
ن وجزه تريدر اسالم با كسى كه مال ديگران را غصب كند، به سخت•

(. 347)شودبرخورد مى
د، پس اگر كسى ماده ى اوليه را غصب و بر روى آن كارى انجام ده•

اجرتى ولو با ابزار توليدى كه ملك خود اوست، استحقاق هيچ گونه
را نه در ازاى كار و نه در برابر ابزار توليد نخواهزد داشزت وتمزامى

.حاصل توليد از آنِ مالك ماده ى اوليه خواهد بود
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حالتتوضيح چند 
حالتتوضيح چند •
ا در تزوان نحزوه ى توزيز  رى مزبور مىبا توجه به اصول پنجگانه•

ز تمامى حاالت توليد توضيح داد، ما به عنوان نمونزه چنزد حالزت ا
مزاده ى اوليزه، كزار : صورت هاى توزي  را در فرضى كه سه عامزل

دهزي  يح مىوابزار توليد، در فرايند توليد مشاركت داشته باشند، توض
.ومجموع حاالت را در قالب نمودارى نشان خواهي  داد
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حالتتوضيح چند 
اگر ماده ى اوليه مِلك حسن باشد و او با علزى قزراردادى بزراى . 1•

د قزرار توليد چيزى با آن ماده ببندد واجرت را يك سوم حاصل تولي
كار دهد و على براى انجام كار از ابزار محمد استفاده كند وبراى اين

.قرار دادى با او به مبلغ خاص منعقد نمايد
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حالتتوضيح چند 
ا پس از توليد، دو سوم حاصل، مِلك حسن خواهد بود كه اين امر ر•

. كنداقتضاء مىثبات مالكيت قاعده ى 
ام احترر«ى سوم حاصل توليد از آنِ على است كزه ايزن نتيجزهيك •

باشد وبر عهده ى على است كه اجرت مى» قراردادآزادى«و» كار
آزادى«و » مالكيرتاحتررام«محمد را بپردازد كه اين امر حاصل 

. باشدمى» قرارداد
).حالت يازده  در نمودار شماره يك(•
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حالتتوضيح چند 
ا آن اگر ماده ى اوليه از آنِ حسن باشد و او براى توليد چيزى بز. 2•

ز محمزد قراردادى با على به اجرت معيّنى منعقد كند وابزار توليد را ا
چهزار پزنج  حاصزل. در ازاى يك پنج  از حاصل توليد كرايه كند

نج  از آنِ حسزن ويزك پز» ثبات مالكيت«توليد به استناد قاعده ى 
د مِلزك محمز» آزادى قرارداد«و» احترام مالكيت«ديگر به مقتضاى 

» آزادى قزرارداد«و» احترام كار«خواهد بود واجرت على بر اساس 
).حالت هشت  در نمودار شماره يك. (باشدى حسن مىبر ذمّه
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حالتتوضيح چند 
ى حسن را غصزب كنزد وبزا ابززار توليزداگر على ماده ى اوليه. 3•

محمد روى آن كارى انجام دهد ودر قزرار داد بزا محمزد بخشزى از 
سزتناد حاصل توليد را به عنوان اجرت ابزار تعيين كزرده باشزد، بزه ا

اشزد بتمامى حاصل توليد از آنِ حسن مزى» ثبات مالكيت«ى قاعده
وليزد هيچ سهمى از حاصزل ت» سختگيرى بر غاصب«وعلى به دليل 

امزا محمزد چزون . كس الزم نيست اجرتزى بزه او دهزدندارد وهيچ
يزد ، ولى مالكيتش نسبت به ابززار تول(348)قراردادش با على باطل
از را دارد وآن را بايد از على ب» اجرت مثل«محترم است، استحقاق 

).حالت بيست ويك  در نمودار شماره يك. (ستاند
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حالتتوضيح چند 
اگر حسن ماده ى اوليه خود را در اختيار محمد قرار دهد كزه بزا آن . 4•

ا بزه چيزى توليد نمايد ودر قرارداد فيما بين يك سزوم حاصزل توليزد ر
ى عنوان اجرت تعيين كند و محمد با على قراردادى براى كار روى ماده

اوليه با ابزار توليد خود محمد منعقزد نمايزد ونيمزى از سزه  خزود را از
دو » ثبزات مالكيزت«به اسزتناد . حاصل توليد به عنوان اجرت قرار دهد

» ادآزادى قرارد«سوم حاصل توليد مِلك حسن ويك شش  آن بر اساس 
»آزادى قزرارداد«و » احترام كزار«مِلك محمد ويك شش  ديگر به دليل 

).حالت بيست وسوم در نمودار شماره يك. (از آنِ على خواهد بود
ضزيح توانيد بر اين اساس توزي  را در ساير حزاالت متصزور توشما مى•

مزاده ى اوليزه، : ى اين حاالت در فرض وجود سه عامزلمجموعه. دهيد
قبالً چنانكه. كار، وابزار توليد در نمودار شماره يك نشان داده شده است

:گفتي  اين نمودار مبتنى بر فروض زير است
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حالتتوضيح چند 
.ماده ى اوليه، كار وابزار توليد: انحصار عوامل در سه عنصّر. 1•
.هادر نظر نگرفتن واسطه. 2•
دار بزه در نظر نگرفتن صورت غصب كار، يعنى حالتى كه شزخ  بزه زور وا. 3•

.شودانجام كار مى
•

•

1از آن خود او   •
2ملك عامل كار وابزار توليد                  بين آن دو عقد صحيح   •
3از آن ديگرى      بين آن دو عقد باطل   •
4)   غصب(هيچگونه عقدى•
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5بين او وكارگر عقد صحيح   •
6ملك صاحب ابزار توليد         بين او وكارگر عقد باطل   •
7كارگر غاصب ماده ى اوليه وابزار توليد   •
8بين او وصاحب ابزار عقد صحيح   •
9بين او وصاحب ابزار عقد باطل   •
10مادّه اوليه                  بين او وكارگر عقد صحيح      مالك ماده ى اوليه غاصب ابزار   •
11بين كارگر وصاحب ابزار عقد صحيح   •
12بين كارگر وصاحب ابزار عقد باطل   •
13ملك شخ  ثال                         كارگر غاصب ابزار توليد   •
)غير كارگر وغير صاحب ابزار توليد(•
14بين او وصاحب ابزار عقد صحيح   •
15بين او وكارگر عقد باطل      بين او وصاحب ابزار عقد باطل   •
16مالك ماده ى اوليه غاصب ابزار   •
17بين كارگر وصاحب ابزار عقد صحيح   •
18بين كارگر وصاحب ابزار عقد باطل   •
19كارگر غاصب ابزار توليد   •
•
20بين كارگر وصاحب ابزار عقد صحيح   •
21كارگر غاصب ماده ى اوليه      بين كارگر وصاحب ابزار عقد باطل   •
22كارگر غاصب ابزار توليد   •
•
23بين مالك ابزار وكارگر عقد صحيح   •
24بين او ومالك ابزار عقد صحيح         بين مالك ابزار وكارگر عقد باطل   •
•
25بين مالك ابزار وكارگر عقد صحيح   •
26بين او ومالك ابزار عقد باطل         بين مالك ابزار وكارگر عقد باطل   •
•
27بين مالك ابزار وكارگر عقد صحيح   •
28مالك ابزار غاصب ماده ى اوليه         بين مالك ابزار وكارگر عقد باطل   •
•
(1نمودار (•
•
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اسالمدستگاه توزيع در 
دستگاه توزي  در اسالم•
» ز توليزدتوزي  بعد ا«و» توزي  قبل از توليد«در دو بخش قبلى از •

. سخن گفتي 
:اين بود» توزيع قبل از توليد«سخن در حاصل •
.در اشياء منقول مباح عامل مالكيت است» حيازت«. أ•
در امور غير منقول مباح يا مأذون از سوى دولزت منشزأ » كار«. ب•

(.349)باشدمالكيت مى

174،ص (هادوى تهرانى)اسالماقتصادى نظام مكتب و 
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اسالمدستگاه توزيع در 
به عنوان عامل مالكيزت » كار«غير از » حيازت«چند در حقوق هر •

» كزار«نيز نوعى » حيازت«شود، ولى از ديدگاه اقتصادى معرفى مى
كزار عزاملى«: توان نتيجزه گرفزتاز اين رو، مى. گرددمحسوب مى

.»آورداست كه مناب  طبيعى را به تملّك اشخاص در مى

174،ص (هادوى تهرانى)اسالماقتصادى نظام مكتب و 
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اسالمدستگاه توزيع در 
:ديدي » توزيع بعد از توليد«در بح  •
اده مالك ماده ى اوليه مالك حاصل توليد است، مگر آن كه به ار. 1•

ى خود قسمتى از حاصل توليزد را در قالزب قزراردادى بزه عنزوان 
.اجرت به كارگر يا مالك ابزار توليد تمليك كند

174،ص (هادوى تهرانى)اسالماقتصادى نظام مكتب و 
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اسالمدستگاه توزيع در 
سزه  خزود را از توليزد در قالزب دسزتمزد ) عامل كزار(كارگر . 2•

ليزد كند، وممكن است اين دستمزد بخشزى از حاصزل تودريافت مى
.باشد

مالك ابزار توليد، مانند كارگر، سه  خود را بزه صزورت اجزرت. 3•
ستاند، هر چند امكزان دارد ايزن اجزرت را بخشزى ازابزار توليد مى

.حاصل توليد تشكيل دهد

174،ص (هادوى تهرانى)اسالماقتصادى نظام مكتب و 
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اسالمدستگاه توزيع در 
ا ى اوليه اين ماده را يا از كار مستقي  به دسزت آورده يزمالك ماده•

حاصززل كززار خززود را در ازاى آن پرداختززه اسززت،پس او در پرتززو 
.شودوسپس حاصل توليد مىاوليهكار،مالكِ ماده ى

ى خزويشصاحب ابزار توليد نيز يا ابزار را خود با مزاده ى اوليزه•
پزس او نيزز. ساخته ويا به نحوى در ازاى كار مالك آن شده اسزت

بعد ومالك ماده ى اوليه در پرتو كار سهمى از توزي » كارگر«مانند 
.آورداز توليد را به دست مى

174،ص (هادوى تهرانى)اسالماقتصادى نظام مكتب و 
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اسالمدستگاه توزيع در 
مل كزار، با اين وصف، از ديدگاه اسالم در توزي  بعد از توليد نيز عا•

ساسى را ايفا به شكل مستقي  يا غير مستقي ، در فرايند توزي  نقش ا
.كندمى

سزتنتا  حال اگر اين نتيجه را با آنچه در باب توزي  قبل از توليزد ا•
كه ى كلى خواهي  رسيدكردي ، در نظر بگيري ، به اين نتيجه

اسالمكار عامل اساسى در توزيع ثروت از ديدگاه «•
.»شودمحسوب مى•

174،ص (هادوى تهرانى)اسالماقتصادى نظام مكتب و 
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اسالمدستگاه توزيع در 
كزه بيان شد، ارزشزى» ماليّت وارزش«البته همان گونه كه در باب •

از » كزار«هرچنزد خزود -باشزد ى كار نمزىشود، نتيجهحاصل مى
ه بلكه كار در واق  عاملى است ك-ديدگاه اسالم داراى ارزش است 

.كندمالكيت يا حق را ايجاد و در توزي  نقش ايفا مى

174،ص (هادوى تهرانى)اسالماقتصادى نظام مكتب و 
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اسالمدستگاه توزيع در 

اما آيا تنها عامل توزي  ثزروت در مكتزب اقتصزادى اسزالم همزان •
: گويددهد ومىاست؟ شهيدصدر به اين پرسش پاسخ منفى مى» كار«

د دارد عامل اساسى ديگرى نيز وجو» كار«در فرايند توزي  غير از «•
(.350)»است» نياز«وآن 

174،ص (هادوى تهرانى)اسالماقتصادى نظام مكتب و 




