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حق عموم مردم بر 
منابع طبیعی

فقط کار مفید و 
انتفاعی حق ایجاد 

می کند

کار احتکاری حقی 
ایجاد نمی کند

محدودیت زمانی 
حقوق مالکیت 

خصوصی 
راامکاناینبرابربهطورهمهاسالمینظامدر

هکطبیعیمنابعازتالشوکارباکهدارند
ودکننبهرهبرداریاست،کشورهاعمدةثروت
کسببهنامشروعطرقازنبایدکسهیچ

اقدامهااین.کنداقداممنابعاینمالکیت
شکلگیریآغازهمانازکهمیشودموجب
روندیبنگاهها،وافرادخصوصیمالکیت
عیطبیمنابعچپاولازوشودبرقرارعادالنه

.شودجلوگیری
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حق مردم بر منابع طبیعی: قاعده اول

اقتصادیمکتبدیدگاهاز
بهطورانسانهاهمةاسالم،
ابکهدارندراامکاناینبرابر
ازخویشتالشوکار

بهرهبرداریطبیعیثروتهای
.کنند

ثروتهای
طبیعی

زمین

مواد طبیعی و 
معادن موجود 

در زمین

آب های طبیعی  
از قبیل دریاها، 

دریاچه ها

ثروت های 
طبیعی، آبی،  
زمینی ، مانند 

جنگل ها

طبیعی،ثروتهایقسمتچهاراز

.میگیرندقرارعمومیمالکیتدریااستدولتیمالکیتدریااولقسمتسه

یلقبازعمومیثروتهایجنگلهاماننداست،دولتمالکیتدربخشیچهارمقسمت
ووارثبدونارثکوهها،ورودخانهها،دریاها،معادن،شده،رهایامواتزمینهای

.استاسالمیحکومتاختیاردرمیشود،مستردغاصبینازکهعمومیاموال

اینازاتمیشودفراهمهمگانبرایبرابرفرصتامکاناسالمینظامدرترتیب،بدین
.نندکمنعرادیگراننمیتوانندبنگاههاوافرادوکنندبهرهبرداریطبیعیمنابع
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تصدی 
مستقیم 

توسط دولت

بهنظرمیرسداینروش•
دنبیشتردراستخراجمعا
بزرگوحساسچون
عنفتوطالوحافظمناف

ملیهست

استفاده از 
مشارکت 

مردم

برقراریعقدمشارکتبا•
بخشخصوصی

عقدمزارعهومساقات•

عقدجعالهوصلح•

واگذاری به 
بخش  

خصوصی 

واگذاریملکیت•

واگذاریمنافع•

دولت اسالمی به چند طریق 
از این منابع استفاده کندمی تواند 

تاًنسباجارهازناشیدرآمدهایروشنتر،عبارتبه
ادرآمدهاینکهمیدانیمومیشودتوزیععادالنه

.نددارتوزیعدرزیادینقشتوسعهاولیهمراحلدر

نمیتوانندزمینآنازکهمردمیعموموحق
.باشدمحفوظکننداستفاده

یطبیعمنابعوزیادجمعیتکههنگامیالبته
برایدولتهاکهاستطبیعیباشد،محدود
ومیدهندانجاماقدامهاییمنابع،پایداری

برایمنابعتامیگیرندبهکارمحدودیتهایی
.دبمانمحفوظآیندهنسلبهویژهنسلهاتمامی

حق مردم بر منابع طبیعی: قاعده اول

www.foriamooz.ir



فقط کار مفید و انتفاعی حق ایجاد می کند: قاعده دوم

هایکار»یکی:میشودقائلتفاوتکارنوعدوبیناسالم
.است«احتکاریکارهای»دیگرو«انتفاعیومفید

موجدودارداقتصادیجنبةخودخودیبهمفیدکارهای
ازهیزمجمعآوریمثال،بهطور.میشودخصوصیحقوق
.مواتزمیناحیایوصحراازسنگنقلوحملوجنگل
تاسمبتنیاجتماعیغلطروابطوزوربراحتکاریکارهای

.اشدنمیبطبیعیسرمایههایرویاقتصادیصحیحتالشو
.استشدهاعالمارزشفاقدلذا

:کهاستاینانتفاعیومفیدکاربهمربوطقاعدة

قّحتولیدیاوّلیهثروتهایومنابعآوردندستبهدربنگاهها،وافرادهمهکهآنجااز
.ببردهرهبمنابعاینازمیتواندتالششوتواناییمیزانبامطابقکسهردارند،برابر

(aزمینیرااحیاکند،ازآناواستهرکس.

(bنمقدمکسزمینیراحفرکندوبهمعدنیبرسد،درانتفاعبردیگراهر
.استوصاحبمحصولیکهبهدستآمده،میشود

(cرکسباحفاریبهچشمهطبیعیدستیابد،دراستفادهازآنبهر
.استسایرینمقدم

(dشخص،حیوانغیراهلیراصیدکندوهیپنجوحزمراباوحرگاهه
جمعآوری،سنگطبیعیراباحملونقل،آبرودخانهرابابرداشت
ختهبهوسیلهظرفوغیرهحیازتکند،بهسببحیازتمالکآنهاشنا

.میشود
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کار احتکاری حقی ایجاد نمی کند: قاعده سوم

ایکارهبهمربوطقاعدةوخصوصیبخشسلبیعمدةوظیفة
:استزیرقراربهاحتکاری

نمیکند،ایجادبنگاهوفردبرایحقیاحتکاریکارهای
ظرنازالزمومتناسبکارانجامبدونبنگاه،وفردبنابراین،
صاحبطبیعی،ثروتهایازیکهیچدربیمقدمه،وقانونی
.نمیشودگرداند،متمایزدیگرانازرااوکهخاصیحق

.اسالمحکمیراملغیاعالمنمودهایننوعازتملکجزدرحقخداورسولشجایزنیست.۱

تهرگاهولیامر،زمینیرابهکسیواگذارکند،مقاطعهکارحقکارکردندرآنرابهدس.۲
وجودمیآورد،اماقبلازانجامکارمفیداقتصادیبرایاوحقمالکانهیاهیچنوعحقدیگریب

.نمیآید

رمنابعورگههایعمقیمعادن،قابلتملکخصوصینیستوبرایهیچکسحقخاصد.۳
ازبنابراین،اگرکسیازسویدیگرمعدنحفاریکند،حقبرداشت.آنهابهوجودنمیآید

.محصولرابرایخودشدارد

قآبهایآزادطبیعی،مثلدریاهاورودخانهها،بهمالکیتخصوصیدرنمیآیندواحدیح.۴
.خاصدرآنهاکسبنمیکند

تشهرگاهمازادآبهایطبیعیبهملککسیداخلودرآنجاجمعگرددبیآنکهبرایحیاز.۵
.کاریانجامدادهباشد،صاحبملک،مالکآبنمیشود

رفدرملکصیادیگرفتارشود،بهص(مانندآهو)هرگاهبدونانجامکاریحیوانوحشی.۶
.همچنیناستدرموردماهی،وقتیبهقایقبجهد.اینوضعیت،مالکآننمیگردد

هادرزیراداخلشدناینثروت.درموردسایرثروتهایطبیعینیزوضعبدینمنوالاست.۷
اممالکبهطورمثال،برفرویپشتب.قلمروشخصبدونانجامکاری،مجوزمالکیتنمیباشد
.خانهبهصرفریزشبهمالکیتصاحبخانهدرنمیآید
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کار احتکاری حقی ایجاد نمی کند: قاعده سوم

منابعازتحیمیتوان.استکارداشتناقتصادیصفتو«بودنمفید»اولشرط:داردشرطدواقتصادیکاراما.استحقمنشأاقتصادیکاراسالمینظریهدر
حیازتودانستمیباشدارزشفاقدکهزوربرمبتنیاحتکاریکارهایردیفدرراچشمههاومعادناراضی،جملهازطبیعی،

چهاگر.کردواردبود،خواهدطبیعیثروتهایدرخصوصیحقوقمنشأیگانهکهانتفاعیومفیدکارهایردیفدررااستنقلوحملقابلکهثرووتهایی
وگرفتهلهفاصیکدیگرازآنمصادیقمیگیرد،صورتآنرویحیازتکهثروتینوعاختالفبرحسبولیاست،کارازواحدنوعیکشکل،وقالبحیثازحیازت
.استشدهدادهقرارمختلفمقرراتمشمول

.دکنکسبطبیعیثروتدرحقوقیطریقاینازوکردهتملکراآنهاعاملکهشودخلقتازهایوویژهامکاناتیاحالتکار،اثردرکهاستآندومشرط
آندراحیاارآثکهوقتیتامیشودآنمالکیتموجباست،نداشتهوجودقبالًکهمیکندایجادزمیندرتازهایامکاناتیاحالتچونمواتزمیناحیایبنابراین،
واشدمیبتولیدشدهمحصولفقطاست،تازهآنچهکهچرامیشود،زراعیمحصولمالکیتموجبفقططبیعیآبادزمینرویبرزراعتاماباشد،موجودزمین
.استنشدهپدیدارآندرویژهایحالتوبودهآبادقبلاززمین
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محدودیت زمانی حقوق مالکیت خصوصی: قاعده چهارم

دودمحمالکزندگانیبهزمانیلحاظازاسالمدرحقوقیوهرمالکیت
نسانااسالم،دربنابراین.نیستبرایشحقاینمطلقبهطورواست
قطفونداردمرگشازبعدبرایراخودشثروتسرنوشتتعیینحق
راهترکتوزیعارثاحکامضمندرکهاستقانونبرایابتداءًحقاین
.میکندتنظیمخویشاوندانبین

تهنکهمیندرسرمایهداریبااسالماقتصادیمکتباصلیتفاوت
حق.دنمیکناعترافسرمایهداریمالکیتآزادیبهاسالم.استنهفته
یاکارشنتیجةمالکیتازفقطخامطبیعیمنبعآندرفرد

این،بنابر.میگیردنشأتمنبعآنازمستقیممستمربهرهبرداری
.میشودزایلحقآننباشند،مبنادواینکههنگامی

ایناست،ابدتااموالشبرمالکسلطةبهمعتقدمعمولبهطور
عمومینظریةنتایجازحقیقتدرخصوصیحقوقزمانیمحدودیت

.تاسخصوصیحقوقآنوضعمبنایکهاستتولیدازقبلتوزیع

. بعداول

ةاحیاایجادفرصتبهرهبرداریازمنبعطبیعیبهوسیل•

. بعددوم

بهرهبرداریمستمرازثروتمشخص،اینکاربه•
هبهرهبردارحقاولویتنسبتبهآنثروترامادامیک

ازآنبهرهبرداریمیکنداعطامیکند
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بهونیستدتولیازقبلتوزیععمومینظریةنتایجازمیکند،تنظیمراآنهامیاندرثروتتوزیعروشومیکندتعیینراجدیدمالکینکهارثاحکامایجابیجنبةاما.۱
.شدخواهدمالحظهآیندهمباحثدرهمبخشیوشدمالحظهرشدمبحثدرقسمتیکهداردارتباطاسالمیاقتصاددیگرنظریههای

شدهاردونیزدیگرحدیثدر.استثلثازبهترخمسوربعبهوصیت:استشدهنقل)صادقاماماز.استزیادثلثاینوثلث:دادندپاسخامام؟داردسلطهایچهمالش
؛نمیکردنددفنتمییافتند،آگاهیبدانبستگانتاگرکهبهنحویپوشاندمراعیوبت.۱:کردمتوبرلطفسه:میفرمایدآدمفرزندبهمتعالخداوند:است

.نکردیخیراتاماگرفتم،نظردرتونفعبهمهلتیمالتثلثدرمرگتهنگام.۳نکردی؛خیراتتوولیخواستم،قرضتوازودادمتوبهمالیوسعت.۲

اعطااوبههاشبندمرگهنگامخداوندکهاستتفضلیولیهست،هماندازهازبیشونکنداستفادهآنازمالکاستبهترکهاستحقیاحادیثاینپرتودرثلثبنابراین،
استثناییکمیحثلثبهنسبتمیتبودنمجاز:میکننداشارهاحادیثاینتمامیترتیب،بدین.نمیباشداست،کردهکسبزندگیحالدرکهحقوقیطبیعیادامهوکرده
جهانرایبثروتشازکهمیشوددادهاوبهدنیابافردوداعهنگامدراجازهاینزیرااست،اجتماعیعدالتجدیدراههایبهنیلاستثنایی،حکماینوضعازاسالمهدف..است
.کنداستفادهآخرتجدید

محدودیت زمانی حقوق مالکیت خصوصی: قاعده چهارم
بهرهبرداریفرصتزیرانیست،برقراراولمبناینیستند؛برقرارمرگازبعدمبنادواین

دممنعاوبهنسبتباالخرهفرصتاینزیراندارد،وجودمرگازبعدطبیعیبهطور
فردربفرصتچوننمیشود،محسوبسرقتمنبعآنازدیگرفرداستفادهومیشود
.استرفتهدستازطبیعیبهطورمرده
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وارکبازارهایمورددراسالمتکلیفیووضعیاحکام
افزایشمانعکهاستشدهوضعبهنحویسرمایه
.شدهسرمایهصاحبوکارنیرویبیننابرابری

رایبثابتیقواعداسالم،اقتصادیمکتبدیدگاهاز
وجود(تولیدازپستوزیع)شدهتولیدثروتتوزیع
میاسالفرهنگیـاجتماعینظامیکدراگرکهدارند
أمنشکهکاربرسرمایهسلطةدیگرشوند،پیاده

یاشدنخواهدایجاداستکارکردینابرابریهای
فاهیممبرمبتنیکهقواعداین.بودنخواهدتأثیرگذار
تمامیدرعدالتند،ازاسالمتصوراتومکتبی
قاعدهاما.بودخواهندحاکمسرمایهوکاربازارهای
ت،اسساریوجاریقواعداینتمامیدرکهبنیادین

مددرآبرایاساسیمجوزتنهاکار:کهاستاصلاین
www.foriamooz.ir.استتوزیععمومینظریهدر



دیدگاهوتولیدازبعدتوزیعاسالمیدیدگاهبینمحوریتفاوتبهقاعدهاین
درانسانمحورینقشدلیلبهتفاوتاین.دارداشارهموردایندرسرمایهداری

این.تاسسرمایهداریدیدگاهدرانسانابزارینقشواسالمیدیدگاهدرتولیدعملیات
.استمبتنیاستخدامودستمزدینظامبرمکتب

خصوصیمالکیتوکارنهاددومیانسرمایهداریفرهنگیـاجتماعینظامهایدر
روهگدوبهجامعهتقسیمموجبامراین.آمدپدیدآشکاروبارزافتراقیبهتدریج

راتقسیمیچنینهرگززمانآنتاجامعهکهحالیدر.شدکارگرانوکارفرمایان
ازآمادهایمجموعهترتیب،بدین.شدآغازانگلستانازتفکیکاین.بودنکردهتجربه
کیتمالوکارنهاددوبینافتراقاین.گرفتقرارکارفرمایاندسترسدرکارنیروی

.شددیوانساالریتوسعهباعث(سرمایه)خصوصی

زیرمطلبسهحیازتمورددروکالتواجارهبهمربوطاسالمیاحکامموجببه
خامطبیعیثروتهایدروکیلشکارثمراتازنمیتواندموکلـ:میآیدبهدست
ثمراتازنمیتواندنیزمستأجرواستوکالتعقدمثلاجارهعقدـ.کندبرداشت
روتهایثبامرتبطتولیدکنندةـ.کندبهرهبرداریطبیعیثروتهایدراجیرشحیازت
راآناجارهبایدفقطبگیرد،کاربهرادیگریتولیدابزارکارشدرکههنگامیطبیعی
.استخودشمالثروتآنکلوبپردازد
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:کهمیکنندکشفمطلباینازقاندهایندرسهگانةنکات
.دارددیکلینقشتولیدازناشیکارکردیتوزیعوتولیددرانساناسالم،دیدگاهاز

سهامدارنوانبهعنهمیشود،خامطبیعتازتولیدیشثروتمالکتولیدکنندهبنابراین،
استیدتولازناشیخدمتازمقصوداواینکهبهخاطربلکهخدمتگذاریاش،وتولیددر
درزارهایابونیروهادیگرومیگیردکارنیرویراشدهتولیدثروتتمامیبنابراین،و

.ندارندسهمیمالکیتدرتولیدخدمت

.میکندنپیدامشکلینظریهحالاینبامیگذارد،فرقاجارهووکالتبینصدرشهید
حیازتهنگامکهداردراحقاینوکیلکهمیپذیریموکالتدر:کهاستمعتقدایشان

رمایهسکهاستاینسرمایهداریفکر.ببخشدموکلشبهوکردهصرفنظرحقشاز
کهشوند،انانسکارجایگزینوکنندپیداثروتتملکدرمستقیمحقتولیدیونقدی
.میدهدرخاجارهمورددراین
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ند،میککارعمومییاخصوصیازاعمغیرآزادطبیعیمنابعدرکههنگامیکارروی
کهاریکاساسبرمیتواندفقطوشودسهامداریامالکتولیدیمحصولدرنمیتواند

.شوددستمزدمستحقداده،انجام
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دارندندستمزدجزبهحقیازادغیرطبیعیمنابعبهنسبتکارنیرویکههمانطور
االیکازدارد،نقششدهتولیدکاالیایمبادلهارزشایجاددرکهنیزتولیدیابرار
تولیددفرایندرخدماتشبامتناسبفقطونداردسهمیاسالمیتوزیعدرشدهتولید

وسرمایهداریاقتصادیمکتبدوهرباقاعدهاین.میگیردپاداشکاالصاحباز
مامیتبرایمکتباینزیراسرمایهداریباسو،یکاز.میکندمخالفتمارکسیسم

ست،اداشتهنقشمحصولتولیددرسرمایهچونوداردیکسانینقشتولیدعوامل
است،الفمخمارکسیسمباقاعدهایندیگر،سویاز.ببردراتولیدازسهمشمیبایست

هکمبادلهایارزشاندازهبهمحصولدرراعواملازیکهرسهمنیزمارکسیسمزیرا
«لهمبادارزشازمالکیتتفکیک»بهاسالماقتصادیمکتب.میداندکردهایجاد
.استگرفتهجدامبادلهارزشازرامالکیتاسالم.استمعتقد
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کاریدیگرملکدرکارنیرویکهداردوجودامکانایناسالماقتصادیمکتبازمنظر
وم،سقاعدهمطابقکهاستحالیدراین.ببردشدهتولیدمحصولازسهمیوکند
)راودخمناسبپاداشفقطوآوردبهدستمالکیتنمیتواندوجههیچبهتولیدابزار
.میگیرد(اجاره
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سرمایهداریعرفدرکهبهره.کردتحریمرابهرهباهمراهقرضانواعتمامیاسالم
ره،غیوتجاریپروژههایبرایسرمایهدارانکهاستنقدیسرمایهاجرتاست،قانونی

وامراآنشدهدادهواممالازدرصدینسبتبامعلومیسالیانهپاداشقبالدر
.مینامندبهرهراپاداشایناسمومیدهند،
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سرمایهداریعرفدرکهبهره.کردتحریمرابهرهباهمراهقرضانواعتمامیاسالم
ره،غیوتجاریپروژههایبرایسرمایهدارانکهاستنقدیسرمایهاجرتاست،قانونی

وامراآنشدهدادهواممالازدرصدینسبتبامعلومیسالیانهپاداشقبالدر
.مینامندبهرهراپاداشایناسمومیدهند،
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.داردوجودمالشدرتصرفبرمالکسلطةبرایمتعددیمحدودیتهایاسالمدر
ولیدتازقبلتوزیعنظریهازبرخیمیباشند؛متفاوتمحدودیتهاایننظریمنابع
میگیرندنشأت

یتمحدودمانندهستند،تولیدازبعدتوزیعنظریهنتیجةمحدودیتها،آنازبرخی
هکبهرهباوامتجویزعدموربویدرآمدازمنعشیاسرمایهاش،برسرمایهدارسلطه
.میگیردنشأتتولیدازبعدتوزیعنظریهازمحدودیتاین

خصوصیمالکیتاخالقیودینیمفهومبااسالمیاقتصاددرمحدودیتهابرخی
.استمرتبط
.استاسالمدیدگاهعکسسرمایهداری،مبنایبرمالکیتحق
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ادایجدرآمدکسبجهتریسککنندهبرایحقیاحتمالی،خطریاریسکبهاقدام
طالبةمبرایغیربهریسککنندهکهاستکاالنهریسکحقیقت،درزیرا.نمیکند
ایراآنتملکحقتاکندصرفمادهایبراوکهاستکارینهوکندعرضهثمنش
.باشدداشتهرامالکشازپاداشیمطالبةحق

:میباشندزیرشرحبهریسکمواردازبرخی

.نندکتفسیروتوجیهریسکعنصراساسبررابهرهدارندعادتبسیاری:بهره.۱
عتشریقلمروهایازدیگریجنبةقماربرمبتنیدرآمدتحریموقمارحرمت:قمار.۲

،میکنداستداللریسکعنصربهنسبتشریعتسلبیجایگاهبرکهاست
یکهرماقدابربیشتریانفردوکهاستاینشرکتاینازمنظور:ابداندرشرکت.۳
ثلمکنند،توافقمیآورند،بهدستکهدرآمدهاییدرشراکتوخاصکاریبهآنهااز

ـماهایانپدرودهندانجامراطبابتکاریکهراینکهبربگذارندقرارپزشکدواینکه
.بگیرندآوردند،بهدستماهآنطولدردوهرکهدستمزدهاییمجموعنصفـمثالً

7

www.foriamooz.ir



وهستندطمربواسالماقتصادیمکتببحثبهشدهتولیدثروتتوزیعهفتگانةقواعد
آنینهاداقتصادادبیاتدرسخناینمفهوم.میباشندجدااقتصادیعلمیمباحثاز

نایباکسهروگرفتهنظردرحقوقیجامعهآحادبرایقبلازقواعد،اینکهاست
اینفرضبافرهنگیـاجتماعینظامایندروشدهاسالمیجامعةواردحقوق

سرمایه،خدمات،وکاالهاتقاضایوعرضهمحلکهبازارسازوکارحقوقی،ارزشهای
.داشتخواهدراخودشکارکرداست،ارزوپولکار،نیروی

بهارسازوکاینتوسطقیمتتعیینواستعلمیمبحثیبازارقیمتهایسازوکار
.استشارزنظریهازمنفکاسالمدرتولیدازبعدتوزیعنظریه.نداردارتباطیمکتب
رزشاتاشودپرداختوامبهرةسرمایه،بهکهنیستواجباسالمدیدگاهازبنابراین
.شوددرستآیندهکاالیبهنسبتفعلیکاالیبیشتر

8

www.foriamooz.ir



www.foriamooz.ir


