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 چکیده
صادی در زمینه           ساختاری از مالکیت، پیامدهایی اقت ست زیرا هر  ساختاری از مالکیت مبتنی ا صادی بر  هر نظام اقت

و آسییییی دیدف اخ    توزیع درآمد و ثروت دارد. از آنجا که در بسییییاری از موارد به مرا رف ادتادف نعع میومی 

ستی و در نهایت وقوع نابرابر  ستم در نظام   ینومدو صادی و ظلم و شه در  غیاف میل به    ههای اقت ای اجتیامی، ری

ساف  دنبال ارائه ساختاری از مالکیت در جهت دستیابی    ا دارد، هیوارف حاکیاف و مصلحاف اجتیامی، به هتیلک در ان

صحیح از        یاند. ببه حداکثر منادع اجتیامی و دردی، بودف شتی  س می نیز بدوف بردا صاد ا تردید تبیین مدالت در اقت

 ساختار مالکیت اموال در اس م، میسر نیست. 

ای  هتوصیییعی، ابداد مرتلم مدل مالکیت اموال در آموزف -گیری از روش تحلیلیاز این رو در این نوشییتار با بهرف

ست.     سی قرار گردته ا س می، مورد مطالده و برر برای این منظور، ابتدا معهوم مالکیت، انواع حقیقی و امتباری آف  ا

شاف دادف شدف است که           هو رابطه  ولی و مرضی در مالکیت اموال در آموزف  ای اس می مطرح شدف است. سپس ن

 ای منطقی و سازگار دارد.رابطه  ولی در ساختار مالکیت با نظریه مدالت در اقتصاد اس می، رابطه

 ا: مدالت اقتصادی، مالکیت حقیقی و امتباری، مالکیت  ولی و مرضی، مالکیت درد و جامدههفواژکلید

 مقدمه

تواف به ساختن بنایی تشبیه نیود که تحقق هر مرحله، مقدمه پژوهی را میهای ملیی در حوزف مدالتددالیت

در ضومات حوزف مدالت پژوهی های گوناگوف در موو امکانی برای ورود به مراحل بدد است. از این رو نگرش

مهیترین مبانی که در مدالت یکی از ها در مراحل قبلی است. در این میاف ناشی از تعاوت دیدگاف مراحل مؤخّر،

های ساختار مالکیت در نظامهای اس می است. نقش بسزایی دارد، ساختار مالکیت اموال در آموزف اقتصادی اس م

گر ا ترین مسائل مدالت اقتصادی، دارد.توزیع درآمد و ثروت به منواف یکی از مهم اقتصادی، پیامدهایی در زمینه

شد و کییابی وجود نداشت، شاید یبه دراوانی و به  ور نامحدود یادت م به  ور بالعدل، هیه چیز در  بیدت

رقابت  هیین سبیها و مواهی  بیدت نامحدود نیست و به شد اما ثروتکیتر به مسئله مدالت اقتصادی توجه می
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ست ا هاگیرد. میل به تیلک و جستجوی نعع شرصی از جیله امیال ذاتی انسافو تنازع بر سر تصاحت آنها در می

، نامحدود بودف و سیری ناپذیری آف است که بامث به در بشر مادی دور از تدالیم الهی لیکن ویژگی این میل

م های اقتصادی و بروز ظلدر نهایت وقوع نابرابریوستی و دمرا رف ادتادف نعع میومی و آسیی دیدف اخ   نوم

های مدالت محور، مباحث متنومی از فترین دیدگااز این رو در قدیییشود. های اجتیامی میوستم در نظام

 شود.مالکیت و چگونگی تحقق و توزیع آف یادت می

دگی مادی و مدنوی است، بی تردید دار هدایت بشر در هیه ابداد زناز آنجا که دین مبین اس م، مهدف

ابداد  برای دهم صحیحداشته است.  یارزان یتبه بشر یمدالت اقتصاد دربارة مسائل اصلی یارزشیندهای پاسخ

مرتلم نظریه مدالت اقتصادی اس م، ضروری است برداشتی دقیق از چگونگی ساختار مالکیت اموال در اس م 

  حاصل گردد.

برای این منظور پس از بررسی ای اس می است. ه، مدل مالکیت امول در آموزفمسئله اساسی این پژوهش

ادبیات پژوهش و مبانی نظری مالکیت در اس م، چگونگی تأثیر این مبانی بر نظریه مدالت در اقتصاد اس می 

 گردد.یارائه م

 ادبیات پژوهش

 یاتبر ادب یمرور ،یاس م اقتصاد درتبیین مدل مالکیت  ولی در اس م و نقش آف در نظریه مدالت  یبرا

 .گرددیمموضوع ارائه  یملی یشینهپ معاهیم لغوی و اصط حی و سپس. ابتدا ضروری است ینهزم ینمطرح در ا

 مفهوم مالکیت

در اصط ح دقیهاف شیدی،  .(352، ص5ج تا،یبابن فارس، )به مدنای قوت و صحت شیء است« ک ل م»ریشه 

 مطرح شدف است.مالک و میلوک  ینبخاص  و رابطه و نسبت یت،سلطنت، واجد مالکیت را به سه مدنای

 ز نظر ایشافا اند.فیت و احا ه مالک بر میلوک مطرح کردواجدبرخی از دقیهاف شیدی مالکیت را به مدنای 

« دفج» هجسیى بر جسم دیگر و تحت منواف مقول همبارت است از: هیأت حاصله از احا ماهیت حقیقی مالکیت 

لباس به انساف. مالکیت به این مدنا از امراض  هگیرد. مانند هیأت حاصله از احا در دلسعه مورد بحث قرار مى

تبار ام نیز ناشی از ارىمالکیت امتب از نظر ایشاف باشد.خارجى است که قوام آف نیز به یک موجود خارجى مى

، 1، جق1413نائینی، میرزای  ؛32، ص1ق، ج1418ی، اصفهان)است ء )میلوک(یک شرص )مالک( بر یک شى هاحا 

 .(307، ص2، جق1409؛ آخوند خراسانی، 84ص
 شود.یم« سلطنت شأنی»و « سلطنت ددلی»اند که شامل هدانست سلطنتدر هیین راستا برخی مالکیت به مدنای 

 ی،نمنع قانو یلبه دل یتواند در میلوک تصرف مالکانه کند. اما گاهیم در هنگامی است که مالک یسلطنت ددل



 ید؛که آف مانع هست، در ملک خود تصرف مالکانه نیا یتا مادام دتوان یحال که مالک است، نی ینانساف در م

 نیبلکه به محض بر رف شدف مانع، سلطنتش برقرار خواهد شد. به چن یست،از سلطنت خلع شدف ن یاما به کل

 .(44، ص2، جنرم افزار يی،خو)شود یگعته م «یسلطنت شأن»اصط حاً  یتیوضد

 .(161ق، ص1420 ،ینىامام خم)است، نه مدادل آف یتالزم امم مالک نت،سلطبر این دیدگاف اشکال شدف است که 

 :از چند وجه تعاوت دارد یتسلطه با مالک از نظر ایشاف

 مبدأ حق تصرف. یتسلطه مبدأ خود تصرف است، اما مالک .1

 .یستم زم با قدرت ن یتاما مالک شود،یجر مسلطه از مبدأ قدرت به تصرف من .2

 یست؛ن یگرافمانع سلطه و امکاف تصرف د یءایدرد بر ش یکه و سلط یستن یاختصاص یاسلطه رابطه .3

 است. یاختصاص یارابطه یتاما مالک

درت و حد سلطه ق یگر،د یر. به تدبیریتدبه مستلزم احا  یتقاهرانه است؛ اما مالکه سلطه مستلزم احا  .4

 .یرحکیت و تدب یتقوت است؛ اما حد مالک

اى بین مالک و میلوک ؛ یدنى مالکیت رابطه«جدف» هاست نه مقول« اضاده» همالکیت از مقولاز دیدگاف ایشاف 

لک و خاص بین ما یرابطه و نسبتاز این رو ایشاف مالکیت را  .دهداست که به نومى آناف را به یکدیگر ربط مى

 .(127، ص2، جق1406، محقق داماد)ر.ک: ددهدانسته اند که امکاف تصرّف مالک در مِلک را نشاف میمِلک 

 پیشینه علمی موضوع

تلم پردازی در ابداد مرهدر  ول تاریخ، اندیشینداف بسیاری با توجه به تدریم خود از مدالت، سدی در نظری

تواف یاین نوشتار خارج است لیکن برای این منظور مه حوصل اند. مرور تیامی این نظریات ازهمسئله مالکیت داشت

 به آثار زیر مراجده نیود:

یشینه پ« حقو  مالکیت در تاریخ اندیشه اقتصادی: از الک تا جاف استوارت میل»ه در مقال (2001)ادوین وستی

کیت مالف د سعه دربارتاریری معهوم حقو  مالکیت و مباحث ا راف آف را با مروری بر کارهای اقتصادداناف و 

 نیاید.یاز قرف هعدهم تا قرف نوزدهم بررسی م

 راف آف را با مروری بر کارهای اقتصادداناف و د سعه دربارههی یشینه تاریری معهوم  (2007)پیتر گارنسی

 سعه، دای تاریری، کارهای هدر مطالد« تعکر دربارف مالکیت: از دوراف باستاف تا مصر انق ب» مالکیت در کتاب

ای مرتلم مالکیت، منشأ مالکیت خصوصی و نحوف انتقال از هداناف را دربارف رژیمدانشینداف الهیات و حقو 

اولیه به مالکیت خصوصی، دالیل مشرومیت وحقانیت مالکیت خصوصی را از دوراف باستاف تا  نظام اشتراکی

 کند.یمصر انق ب درانسه، بررسی و تحلیل م

با بررسی موامل درهنگی در « حقو  مالکیت و ایجاد مالم مسیحیت»ه در مقال (1992)فویلیام کینگ استو



گیری حقو  مالکیت و تأثیر موامل مذهبی بر تحوالت این حقو  به ویژف تحت تأثیر تحوالت مسیحیت، شکل

 دالنه؟ اوتواف حقو  مالکیتی بدست آورد که هم کارا باشد و هم مایکند که چگونه میاین پرسش را مطرح م

دهد که باید اوالً نعع شرصی در هنگام میل در چارچوب قوانین رمایت یبرای پاسخ به این پرسش پیشنهاد م

 دوستی باید هنگام تدوین قوانین مرامات گردد.شود و ثانیاً نوع

چارچوب جدیدی بر مبنای نظریه « ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی»در کتاب  (1379)داگ س نورث

 کند.یهزار ساله اقتصاد از زماف شروع کشاورزی تا قرف بیست ارائه م فنهادگرایی برای تحلیل تاریخ د

های مدروف راجع به مالکیت و سیر تکاملی آف را بدوف هنظری« تاریخ مالکیت»در کتاب  (1328)دلیسین شاله

نظری مالکیت را در بین اقوام بدوی، کند. شاله تحوالت یای تشریح مهاظهار نظر شرصی یا جانبداری از نظری

 کند.ییوناف و روم قدیم، قوم بنی اسرائیل، قروف وسطا، دورف رنسانس و دوراف مداصر تا قرف بیستم، بررسی م

 ضین« تحقیق در رابطه نظام حقوقی و توسده اقتصادی و اجتیامی ایراف»در کتاب  (1355)مهدی پازوکی

از اص حات ارضی، بر این باور است که مالکیت خصوصی یکی از ارکاف  بررسی ساختار مالکیت در ایراف قبل

نظام حقوقی ایراف است که اساساً از نظر ماهیت با توسده اقتصادی و اجتیامی منادات و تضادی ندارد ولی به 

سیار بای بزرگ به ویژف در اموال غیر منقول و باقی ماندف قشر همرور زماف و در اثر تحوالت و گسترش مالکیت

بزرگی از مردم به صورت زارع و مزدور، بنا بر دالیل سیاسی و اجتیامی واقتصادی، این نظام قابلیت اندطاف 

خود را نسبت به توسده اقتصادی و اجتیامی از دست دادف و برای بقای خود به اجبار باید تددی ت اساسی و 

اف مطلق و نامحدود نیست و از دو جهت بر آف بنیادی را بپذیرد. از نظر او حدود اختیارات مالکین در ایر

ایی وارد شدف است، نرست از جهت حعظ منابع خصوصی مالکیت مجاور و دیگری از جهت حعظ همحدودیت

 وصیانت مصالح میومی. 

به دنبال « های اقتصادیهمالکیت، مدالت و رشد: در تحول اندیش»در کتاب  (1392)محید جواد نوراحیدی

است که معهوم مطلوب مالکیت در اندیشه متعکراف بزرگ، در واکنش به شرایط موجود اقتصادی  اثبات این درضیه

های دلسعی، به منظور ردع موانع رشد اقتصادی و برقراری مدالت فدر مصرشاف و مُلهم از رشد و توسده دیدگا

رسد که یبه این نتیجه م های اس میفدر توزیع درآمد، تغییر یادته است. او هیچنین ضین بررسی برخی دیدگا

 داری مداصر، با موازین مدالت در اقتصاد اس می ناسازگار است.های نظام مالکیت در سرمایهها و پیامدیویژگ

یاهنگی های اس می و هفگعتنی است نوآوری این مقاله، تبیین مق نی ساختار مالکیت  ولی و مرضی در آموز

 اس می است. منطقی آف با نظریه مدالت در اقتصاد

 کیفیت تحقق مالکیت  

د و شویچگونگی و کیعیت تحقق رابطه خاص مالک و میلوک، بر اساس ماهیت وجودی هر کدام، تدیین م



 تواند به صورت حقیقی مطلق، حقیقی محدود و امتباری محقق شود. یدارای اقسامی است. این رابطه م

 مالکیت حقیقی مطلق

است و آف مالکیتِ نامحدودِ خدای سبحاف نسبت به مالم است. « حقیقی مطلق مالکیّتِ»، برترین قسم مالکیت

شهرت دارد و مبارت است از اینکه وجود تیام « اضاده اشراقیه»متدالى، نسبت به تیام میکنات به  ایلکیت خدام

ه، مالک هیه هیاف گونه که ملت تامّ شود.موجودات از وجود خداوند متدال است و به آف تدلق دارد و مربوط مى

شئوف هستی مدلولِ خویش است، خدای سبحاف نیز قیّوم سراسر نظام هستی و مالک هیه شئوف آف است و هیه 

 .(24، ص2، جنرم افزارخوئى، )موجودات، مِلک و مدلول و متقوّم به او هستند

القیت او پذیرش خ اثبات مالکیت حقیقی برای خداوند به دلیل قرآنی یا روایی نیاز ندارد؛ بلکه نتیجه قهری

کنند که مالکیت حقیقی پروردگار، به شأف داللت می نیز آیات قرآف (123ص، 1378)هادوی تهرانی،  .آیدبه شیار می

رود؛ به جا که وی خالق و ربّ هیه اشیا است مالک آناف نیز به شیار میگردد؛ یدنی از آفخالقیت وی باز می

، 27ج، 436، ص17ج ،1353)مكارم شیرازی، شود. تصرّدات را شامل میسبی این مالکیت مطلق بودف، هیه هیین

 سورف زمر است: 26و  25کند، آیات را ترسیم می« مالکیت»و « خالقیت». از آیاتی که رابطه (449ص

ُ َخالُِق كلِّ شي) ِ أُولَئك هُُم اْلخِسُرونَ ًء َوِكيلٌ لههُ َمقَالِيُد الّسَمَوتِ َو األَْرضِ َو ًء َو ُهَو َعلي كلِّ شيَّللاه ، خداوند؛ (الهِذيَن َكفَُروا بِآياتِ َّللاه

خالق هیه چیز، و ناظر بر هیه اشیاء است. کلیدهای آسیاف و زمین از آف او است، و کسانی که به آیات خداوند 

 کادر شدند، زیانکارند.

 ور هگردته شدف است. این تدبیر، بشناساف اصل آف از کلید دارسی مقالید به مدنای کلید، و به گعته لغت

گوییم: کلید این کار به دست د ف است؛ پس آیه که میمدیول کنایه از مالکیت یا سلطه بر چیزی است؛ چناف

تی ستواند هم اشارف به توحید مالکیت خداوند، و هم توحید تدبیر و ربوبیت و حاکییت او بر مالم هپیش گعته می

 (.315، ص24و ج 523، ص19ج ،1353)مكارم شیرازی، باشد

 مالکیت حقیقی محدود

است؛ مانند مالکیت انساف نسبت به اندام و جوارح خویش. « مالکیّت حقیقی محدود» دیگر مالکیت،قسم 

تواند در جوارح خود، مانند چشم و گوش، تصرف کند. این مالکیت حقیقی است. اما میخود با ارادف  ،انساف

 .(395 -394،ص ،1378)جوادی آملی، مالکیّت وی نیز محدود خواهد بود دودی است،چوف خودِ انساف موجودِ مح

 مالکیت اعتباری

بین مالک و مِلک دقط رابطه و  . در این نوع از مالکیتمالکیّت امتباری است سوم از اقسام مالکیت،قسم 



ارتباط دارد، در نظر گردته  چه به اوچه جدا و گسیرته از مالک است، به منزله آفشود که آفای درض میسلطه

؛ البتّه این سلطه امتباری (91: ص1372)دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، گیرد سازی صورت میشود. در واقع نومی شبیه

دارای اثر است. اثر این سلطه آف است که تصرّدات مالک در مِلک به رضایت کسی منوط نیست؛ ولی تصرّدات 

مبارت از « مالکیت امتباری»ترتیی، . بدین(114:ص 1378 )هادوی تهرانی،است دیگراف، بر رضایت مالک متوقّم

آف  ای که برء، اممّ از مین و منعدت است به گونهامتبار واجدیت و احا ه شرصی )حقیقی یا حقوقی( بر شی

مردی  ایء سلطه داشته باشد و بتواند در آف تصرّف کند و مانع تصرّف دیگراف شود.در شرع نیز هیین مدنشی

 (. 61ص ،1411 )منذر قحف،شودها دربارف آف مطرح میلحاظ شدف است؛ البتّه برخی محدودیت

در مالکیت امتباری، ماق ف با تشبیه به مالکیت حقیقی که در آف، مالک امکاف وجودی جهت تصرّف در ملک 

ای برقرار می سازند که مالک جهت رسیدف به مقاصد اجتیامی، در را داشت، بین مالک و مِلک امتباری رابطه

دی است؛ لکیت امتباری، در پی جواز تشریتصرّف مجاز باشد؛ بنابراین، مالکیت حقیقی به دنبال جواز دلسعی و ما

پس تعاوت اساسی این دو مالکیت این است که در مالکیت حقیقی، هیوارف مِلک بر مالک قائم بود، و هیچ وقت 

جا که قوامش به وضع و امتبار بودف، قابل تغییر و شود؛ ولی ملکیت امتباری از آفاز مالکش جدا و مستقل نیی

تواف گعت که یکی از نشانه های این نوع ملک از مالکی به مالک دیگر منتقل شود و می تحوّل است، امکاف دارد

 .(15، ص1382یا، نیهادو)امتباری، قابلیت انتقال مِلک استمالکیت 

شود، هیاف مالکیت امتباری مالکیّتی که در روابط اجتیامی انسانها مطرح است و به انسانها اسناد دادف می

انساف نسبت به لباس و خانه خودش. این مالکیّت در حوزف امور امتباری و در حیطه قراردادهای  است مانند مالکیّت

مق یی است و با خرید و دروش و سایر مدام ت، قابل تغییر است؛ چنانکه مالک خانه، پس از دروش، تنها مالک 

 موض آف است و دیگر مالک خانه نیست.

ه تصرّف دو گون ا مالکیت امتباری او منادات ندارد. در قرآف کریمگعتنی است مالکیت حقیقی خدای متدال ب

شود که مبناى مالکیت حقیقى و تکوینى مى نوع اوّل به تصرّف تکوینى مربوط ؛براى خداوند مطرح شدف است

شود ىبراى انساف ها تبیین م پیامبراف الهیاز  ریق  است که یامتبار ارتباط با اموردر  نوع دومپروردگار است. 

از  ایدبر امتبارى است، نیز و. این دخالت که در دایرف تشریع، و دربارف امو مربوط به هدایت تشریدی ایشاف است

 . دارد ی متدالمالکیت امتبارى خدا و داللت بر سنخ امور امتبارى باشد

صر ه بیاف کنندف مناى کبه گونه ؛هیچ ماندى وجود ندارد که ماق ف براى خداوند نومى مالکیت را امتبار کنند

هر امتبارى ذکر این نکته ضروری است که  (.9-8، ص2ج، 1415 خمینى، امام)در برخى از اشیا باشدتشریدی تصرّف 

یت امتبارى مالک در نتیجه است؛داراى خاستگاف حقیقى است و مالکیت حقیقى و تکوینى منشأ مالکیت امتبارى 

و در  ول مالکیت انساف مطرح شدف و توجّه به تصویرى  استنیز مانند مالکیت حقیقى وى مطلق  ی متدالخدا



شود، در صورت تزاحم، بر تیام مالکیت هاى امتبارى که میکن است ماق ف مى که در نظریه توحید اددالى مطرح

 امتبار کنند، مقدّم و برتر است.

 بر مالکیت امتبارى خداوند داللت دارد: زیرآیه تواف گعت که ىبا توجّه به نکات پیش گعته م

ِ الهِذى آتاُكمْ )  (33)نور: .به شیا مطا نیودف است، بدهید کهپروردگار  مالو به آناف از ؛ (َو آتُوُهْم ِمْن ماِل َّللاه

ت، که هیاف مالکیت انساف، و مالکیت خداوند اس« رابطه خداوند و مال»و « رابطه انساف و مال»در این آیه، 

. از آف جا که تصرّف انساف در مال، هیانند تصرّف انساف در نعسش و مانند آف نیست، رابطه اوّل است مطرح شدف

لکه در ب ،به مالکیت امتبارى انساف اشارف دارد. دخالت خداوند در چگونگى این مالکیت، دخالت تکوینى نیست

 متدال یاست که خدا« بین خداوند و مال»گسترف امتباریات قرار دارد. این دخالت تشریدى، متّکى بر رابطه خاص 

پس س کردف است در جایگاف یکى از ماق ف و مالک حقیقى هیه مرلوقات، در ابتدا مالکیت امتبارى خود را مطرح

)دفتر ردازدپمى ساف و مال دخالت کردف، به هدایت تشریدى وىبا تکیه بر برترى و تقدّم آف، در چگونگى رابطه ان

 کند. ى. روایات بسیارى نیز این معاد را تأیید م(225: ص1372همكارى حوزه و دانشگاه، 

به مجارى  تواف مبانى نظرى مربوطىرسد با پذیردتن مالکیت امتبارى خداوند، بهتر ممى بدین ترتیی به نظر

 را در شکل گیرى ساختار مالکیت ترسیم کرد.  دخالت وحیانى پروردگار

 رابطه طولی و عرضی در مالکیت اموال

شود. مالکیت مرضی در اموال بدین مدنا است که رابطه یمالکیت اموال به دو گونه  ولی و مرضی محقق م

دارد. صرف را نشود و کسی حق منع او از تیهای مالکی درض مهمیاف مالک و میلوک به  ور متباین از سایر رابط

ای هتواند به صورت تام و مشاع باشد اما در هر صورت رابطه مالک و سهم او از ملک، رابطیاین نوع مالکیت م

 .توانند در آف تصرف کنندو دیگراف بدوف اذف او نیی اختصاصی است

ارند ه مالکیت دمالکیت  ولی در اموال بدین مدنا است که دو یا چند مالک به صورت تام با یک میلوک رابط

 ا به جهت رُتبی اخت ف دارند زیرا مالکیت مراتی پایین از مراتی باالتر اداضه شدف است. هلیکن مالک

مالکیت  ولی در دقه شیدی پذیردته شدف است و مواردی هیچوف سلطه ولی بر اموال موال ملیه، سلطه موال 

خويى، )ندافشاهد بر مدم استحاله مالکیت  ولی ذکر کردرا به منواف  …بر اموال مبد، سلطه وصی بر اموال صغار و

 .(471، ص1جنرم افزار، 

 اعطای مالکیت اعتباری مجموع اموال از خدای متعال به جامعه )الجمع للجمیع(

گونه که اشارف شد، مالکیت حقیقی و امتباری هیه مرلوقات از آفِ خدای متدال است. توحید در مالکیت هیاف

 بر تیام مالکیت های دیگر است. خدای متدالبه مدنای برتری مالکیت  های توحید اددالی استهکه از زیرشاخ



 کند:قرآف کریم برتری مزبور را این گونه وصم می
ِ الهِذي لَْم يَتهِخْذ َولَدا َولَْم يَُكن لههُ َشِريٌك فِي الُْمْلكِ )  (111)اسراء:  (َوقُِل اْلَحْمُد ّلِِله

در مالکیت، در سلطه، و در قدرت، شریک و رقیی ندارد. این  ور نیست که این ملک  یدنی خدا در ملک،

 )مطهری،.ها در  ول ملک داشتن او استکه مرلوقاتش ملک دارند، ملک داشتن آفشود. در مین اینتقسیم می

 (52، ص6: ج 1377
ا، در . در هیین راستگیردیقرار م ی متدالخداحقیقی و امتباری در  ول مالکیت بدین ترتیی هر مالکیتی 

 مطرح شدف است:« استر ف جامده انسانی»قرآف کریم، بحث 
ا َجَعلَُكم ُمْستَْخلَفِيَن فِيهِ )  (7)حديد:  (َوأَنفِقُوا ِممه

 یانانسدر جامده نومی تصرّف در مال است، این آیه آشکارا به تنظیم مالکیت امتباری « انعا »جا که از آف

ی خداوند که امتبارحقیقی و روشنی به مرتبه مقدّم و برتر مالکیت به« استر ف یا جانشینی»ف کند. واژداللت می

 (.203، ص3، ج1362 )طباطبايی،برخاسته از ا    مالکیت حقیقی او است، اشارف دارد

 شود:یاما اینکه جانشین )مسترلَم(، جامده انسانی است از آیات اولیه سورف نساء دهییدف م
فَهاَء اَمولَُكُم الهتي َجَعَل َّللاُ لَُكم قِيًما وارُزقوُهم فِيها واكسوُهم وقولوا لَُهم قَواًل َمعروفاً والتُؤتو)  (5)نساء:  (ا السُّ

ر ایشاف، نباید اموال را د سعاهتدر این آیه سرن از اموال یتییاف است که اولیای یتییاف سعیه تا زماف ردع 

استعادف شدف است. این احتیال  «أموالهم»به جای « اَمولَکُم»اختیار آنها قرار دهند. با این هیه در ابتدای آیه از واژف 

، اموالی باشد که در اختیار اولیاء است، مستلزم حیل آیه بر مدنای مجازی است و «اموالکم»که مراد خداوند، از 

تواف سرنی را بر مدنای حقیقی حیل کرد، خ ف قوامد مق یی در محاورات است. از ینی که ماین کار تا زما

راز آوردف )اَمولَکُم( نیز این باشد که هیه مال برای  بر این باورند که =این رو معسرینی هیچوف م مه  با بائی

ها برای مجیوع جیوع ثروتکل جامده اس می است، زیرا جامده مانند درد، دارای شرصیت حقوقی است و م

رو استعادف از ثروت شرصی هنگامی مجاز است که با منادع جامده ادراد، یدنی برای جامده است و از هیین

کند و آناف را به حعظ و تزاحیی نداشته باشد، بنابراین، چوف اموال از آف جامده است آیه به جامده خطاب می

 .(182ـ  181، ص4ج، 1362 ر.ک: طباطبايی،)واندخدرا می آف است ی قوامبرداری مناسی از ثروت جامده که سببهرف

« اموال»بر این اساس، مصحّح اسناد  .به جامده است « ِلاوالتَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالب»خطاب آیه  هیاف گونه که

 .(325صفحه  ،1388)جوادی آملی، ، شرصیت حقوقی داشتن جامده اس می است«کم»به ضییر مرا ی 

گعتنی است چه امکاف و اثبات وجود مینی جامده را بپذیریم و چه نپذیریم در بحث مالکیت جامده، خللی 

در نتیجه  کنند؛یشود زیرا این نوع مالکیت، امری امتباری است که مق  و یا شارع بر حسی نیاز امتبار میوارد نی

ی آف را پذیردته شود، هیچ مانع مقلی و مق یی برای حتی اگر وجود مینی جامده انکار شود و تنها وجود امتبار

دبدها، ممانند  هاى حقوقى و امتبارىمالکیّت مناوین و شرصیّتگونه امتبار مالکیت برای جامده وجود ندارد هیاف



، 1384ی، خراز)ر.ک. شدندآف مالک اموالشاف شیردف مى پیش از اس م و پس ازکه ها و مسجدها و مزارها کنیسه

 .(13-7ص
شرصیّت حقوقی است، از این رو دارای احکام  جامده نیز دارایکند که داللت می گعتهنتیجه اینکه آیات پیش

توانند از راف تجارت، ها هیه از آفِ خدای سبحاف است و ادراد میو قوانین مرصوص به خود است. هرچند ثروت

ها برای مجیوع حق اختصاص شوند، مجیوع ثروتوراثت، حیازت، زرامت و مانند آف نسبت به اموال، دارای 

 .(182، ص4، ج1362طباطبايی،  ر.ک:)ادراد، یدنی برای جامده است

شهید صدر نیز بر این باور است که جانشینی در اصل برای جامده است. زیرا منظور از آف، آمادف ساختن و 

 .(632-631ص:  ،ق1424)صدر، های الهی استهبرداری از سرمایفایجاد شرایط مسامد بهر

که  گوید وحدت نومی به منزله وحدت شرصی استدرر رازی در ذیل آیه مورد بحث میگعتنی است 

 .(190، ص9، ج5، مجق 1420)فخر رازی، ارجاع دادو مالکیت آف به شرصیّت حقوقی جامده  را این دیدگاف توافیم

 مالکیت خصوصی در طول مالکیت جامعه

مقام جانشینی )مسترلَم( به جامده انسانی تدلق دارد، در نتیجه به صرف اینکه  گعتهبر اساس مطالی پیش

چناف شود بلکه مسئولیت جامده نسبت به آف همیکسی مالی را تصاحی نیاید، پیوند جامده با آف مال قطع نی

ر تصردات باقی خواهد ماند و در مواردی مثل سعاهت مالک، جامده مکلم خواهد بود مال را از مواقی ناگوا

 سعیه به دور نگه دارد:
فَهاَء اَمولَُكُم الهتي َجَعَل َّللاُ لَُكم قِيًما وارُزقوُهم فِيها واكسوُهم وقولوا لَُهم قَواًل َمعروفاً )  (5)نساء:  (والتُؤتوا السُّ

 یشبرداری جامده خلق کردف است یدنی جامده را جانشین خوفا را برای بهرهها و ثروتهسرمای پس خداوند

برداری قرار دادف است و نه برای حیم و میل یا حبس اموال. حال اگر از راف مالکیت دردی این مقاصد فدر بهر

 (.636-631، صق1424)صدر، محقق نگردید جامده باید به ایعای وظیعه خود مبنی بر تأمین منادع جیع اقدام نیاید

 رابطه ساختار طولی مالکیت و عدالت اقتصادی

از آنجا که مالکیت خصوصی در  ول مالکیت خدای متدال و جامده قرار گردته است، ادراد در تصردات مالی، 

بینند. مالکیت حقی ذاتی نیست بلکه امانتی است که به دست انساف سپردف شدف یخود را در برابر ایشاف مسئول م

استعادف از ثروت شرصی خویش  .یدمیل نیااست و او موظم است بر بق قوامد و در جهت مصالح اجتیامی 

مصالح جامده بر منادع شرصی مقدّم  هیوارف هنگامی مجاز است که با منادع جامده تزاحیی نداشته باشد، و

 .(182، ص4، ج1362طباطبايی،  ر.ک:)است

ه که جامد کندمیل  ایه، به گوناز راف ح ل به دست آوردف استمالی را  کهاین دلیل به تواند یانساف نی



ید ااو نیز مضوی از جامده اس می است که بو مصلحت جامده بر مصلحت ادراد مقدم است  زیراآسیی ببیند، 

 (.330، ص1388)ر.ک: جوادی آملی، مصالح میومی آف را رمایت کند

 خواهد،یخدای متدال اموال را به شیا امطا نیود تا شیا در جهتی که او مبه درستی »درمودند:  7امام صاد 

این روایت به خوبی بر  (.17، ص6عاملی، ج حر ؛32، ص4، ج)کلینی«و برای کنزسازی مطا نعرمود دهیدقرار را  آف

 این نکته داللت دارد که امتبار مالکیت خصوصی برای حعظ جامده اس می و هدایت ایشاف به سوی کیال است. 

ی اهمنابع ثروت جهاف و نیروها و ندیتمندی انساف از فبر اساس تدالیم وحیانی دو قید اساسی برای بهر

این دو منواف ه دراواف آف، وجود دارد که تیامی دستورات اس می در حدود و ثغور تصرف در اموال، زیر مجیوم

 آید:یزیر به دست مه هستند. این دوقید از آیه شریع
ِ  َما َسأَْلتُُموهُ  َو َءاتَئُكم مِّن ُكلّ ) وْا نِْعَمَت َّللاه  (34)ابراهیم:  (إِنه ااْلنَساَن لَظَلُوٌم َكفهار  اَل تُهْاُ وَهاَو إِن تَُعدُّ

توانید آف ]ها[ را شیارش هاى خدا را بشیارید، نیىو از هر آنچه که از او خواستید، به شیا داد؛ و اگر ندیت

 .کنید؛ قطداً انساف بسى ستیگر و بسیار ناسپاس است

کعراف  دو نوع انحراف ظلم وبه  (إِنه ااْلنَساَن لَظَلُوٌم َكفهار)گعته انی آیه پیشبا استعادف از مبارت پای =شهید صدر

ظلم سوء توزیع است،  کند. از دیدگاف ایشاف،یای الهی، اشارف مهدر مواهی و ندیت اهبرای تصرف انسافندیت 

مند نشوند و این هیاف ظلم برخی از ادراد نسبت به ای که هیة ادراد جیامت به میزاف کادی از آف بهرفگونهبه

های مواهی هستی و مندی از ظردیتبرخی دیگر است. کعراف ندیت نیز این است که جیامت در آبادی و بهرف

بتکار که موجی تکامل او در مسیر حرکت به سوی کیال مطلق است خیرات متنوع آف کوتاهی کند و از ابداع و ا

 .(37-34، صق1421)صدر، بازماند، و این ظلم جیامت به خود است

ر ای الهی، زیهدرنتیجه دو قید اساسی که مجیومه دستورات اس م دربارف کیعیت تصرف در اموال و ندیت

( برداری بهینهفستری( و پرهیز از کعراف ندیت )بهرمجیومه آف دو منواف است؛ اجتناب از ستیگری )مدالت گ

 پردازیم:یاست. در ادامه به تبیین هر یک م

 اجتناب از ستمگری )عدالت گستری(  

سوء توزیع ثروت و ناهیسانی در تقسیم  ،سورف ابراهیم 34ه ستیگری در آیمقصود از گونه که اشارف شد هیاف

صدر، )وندشیای از ادراد جامده نسبت به دیگراف مرتکی مفی است که پارا میاف ادراد جامده است و این ستیهندیت

مال به مثابه ستوف دقرات جامده انسانی و سبی قیام  ،یاس مدر آموزف های  توضیح اینکه .(37-34ق، ص1421

. درد و یا گروهی که داقد مالند، از آف جهت دقیرند که ستوف دقرات اقتصادی آناف شکسته شدف و تواف استمردم 

یدنی کسی که مهرف کیرش شکسته است و قدرت ایستادف و ایستادگی ندارد. « دقیر»اند؛ زیرا قیام را از دست دادف

ع، و جریاف کامل و منحنی تام آف را الزم جریاف ناتیام مال و منحنیِ ناقص مسیر آف را مینو در این دیدگاف،



دهد که ثروت میلکت در دست گروهی خاص جاری باشد و هرگز به دست دیگراف داند؛ یدنی اجازف نییمی

ء کی ال یکوف دولةً بین األغنیا»بلکه الزم است دور آف کامل باشد تا به دست هیگاف برسد. آیاتی مانندِ  ،نرسد

جریاف تام و منحنی کامل مال در دست از دیدگاف دین مبین اس م،  ین سرن است.، گواف بر ا(7حشر: «)منکم

تجارت بدوف » بنابراین، مورد قبول است. ،گیردتودف مردم که از راف مشروع مانند تجارت با رضایت صورت 

وا ال نيّها الّذين اميا أ)شود و آیاتی نظیر )مانند قیار و...(، راف مشروع تلقی نیی« رضایت بدوف تجارت»یا « رضایت

 -108، ص1383)ر.ک: جوادی آملی، ، دلیل بر آف است(59:نساء)(تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إالّ أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم

110). 

 برداری بهینه(پرهیز از کفران نعمت )بهره

کوتاهی جامده در به ثیر رساندف نیروها و استددادهای  ،سورف ابراهیم 34ه در آیمقصود از کعراف ندیت 

ا هخدادادی یا به تدبیر دیگر خودداری از اکتشادات و اخترامات در  بیدت است که این نیز ستیی است که انساف

 ا نسبت به اموالی که امانت الهی است، موظم به مدالت درهاند. به تدبیر دیگر انسافهبه جامده انسانی روا داشت

 گیری و استثیار نیروهایفای از نیروهای انساف در راف بهرهحعظ، نگهداشت و رشد از  ریق به کار گردتن مجیوم

 (.37-34ق، ص1421صدر، )جهاف و آبادنی زمین هستند

گردد، نباید آف را در اختیار از آنجا که مال به منزله خوف در مرو  جامده و ستوف دقرات ملت محسوب می

تبذیر  با اسراف وخرد قرار داد که مبادا در آف مسردانه یا متردانه تصرف کند و مامل قیام امت را و بیسعیه ادراد 

 بیاف قرآف دربارف سه مطلی اخیر چنین است:  به هدر دهد.
فهاء أموالكم الّتي جعل َّللا لكم قياماً )  (5:سوره نساء) (وال تؤتوا السُّ
الّتی »با تدبیردهد و مال را به میوم جامده نسبت می «أموالکم» تدبیربا کرییه، خداوند سبحاف، آیه در این  

ثروت، مایه استواری اقتصادی جامده و مانند ستوف دقرات . داندمیجامده آف را سبی قیام  «جدل اهلل لکم قیاما

مده، هیه ادراد با نابودی اقتصاد جا (.27-26)اسراء: دبه مایه استواری دینی مردم استگونه که کملت است، هیاف

راهم و اسباب تبذیر آف را ددهند ادتند، پس نباید اموال به سعیهاف سپردف شود، چرا که آف را هدر میآف به خطر می

 .دکنمی

قرآف کریم گاهی هیراف بیاف حکیی شرمی، برخی از ملل آف را نیز در متن یا پایاف آیه بیاف گعتنی است 

نهی از سپردف اموال به سعیهاف به صورت وصم در متن آیه آمدف و حکم آیه کند، چناف که در این آیه ملت می

و اموالی را که خدا قوام زندگانی شیا را به آف مقرر داشته به سعیهاف : »را به شکلی صریح مدلّل ساخته است

. این داردتر از تدلیق حکم بر وصم است که به ملیّت اشدار بیاف ملت به شکل یاد شدف قوی (5)نساء: «مدهید

ت تنها مرصوص مال سعیه نیست، اهییپیش گعته، ه و حکم الهی در آیثروت مایه استواری جامده است نکته که 



بر سرپرستاف یتییاف و سعیهاف یا مسئوالف حکومت اس می و در نبود حکومت اس می،  . در نتیجهای داردویژف

اجی است که از آف محادظت کنند و در دسترس بر مؤمناف مادل و در صورت لزوم، حتی بر مؤمناف داسق و

 ،1388، )جوادی آملیسعیهاف و در مدرض اسراف و تبذیر قرار ندهند تا جامده اس می آسیی نبیند و زمینگیر نشود

 .(330ص
داند و این میل را به منزله اس م، احتکار ثروت و اکتناز مال و ذخیرف کردف آف را مینوع میدر هیین راستا 

جریاف و حرکت آف  از این روکند و گردد، تلقّی میف در رگ بدف که سبی دلج شدف سایر امضاء میضبط خو

ة وال ينفقونها في سبيل َّللا فبشِّرهم بعذاٍب أليم)شیرد. آیاتی از قبیلِ را الزم می ، دلیل (34:هتوب) (الّذين يكنزون الذههب والفضه

 در تیام امضاء جامده است. بر منع رکود مال و گواف بر لزوم جریاف آف 

هیچنین استعادف از اموال نباید در راستای ضرررسانی به دیگراف باشد زیرا اضرار مومنین مصداقی از دساد و 

، مالکیت خصوصی او را به دلیل ضرررسانی، سیرة بن جندبدر جریاف  9ادساد است. از این رو پیامبر گرامی اس م

 .(631، صق1424؛ صدر، 429ص ،25ج الشیعه،وسائل)لغو نیودند

 گیرینتیجه

 گیریم:یگعته، نتیجه مبر اساس مطالی پیش

در متوف دقهی  مالک و میلوک  ینبخاص  و رابطه و نسییبت یت،سییلطنت، واجد مالکیت به سییه مدنای. 1

 است.مطرح شدف 

شود یتدیین مچگونگی و کیعیت تحقق رابطه خاص مالک و میلوک، بر اساس ماهیت وجودی هر کدام، . 2

 تواند به صورت حقیقی مطلق، حقیقی محدود و امتباری محقق شود. یو دارای اقسامی است. این رابطه م

است که شأنی از شئوف رابطه ملیت تامه  متدال ایخداز آفِ  نسبت به تیام میکنات حقیقی مطلقلکیت ام. 3

خدای سبحاف نیز قیّوم سراسر نظام هستی و     ملت تامّه، مالک هیه شئوف هستی مدلولِ خویش است،    است زیرا  

مالکیت انساف نسبت به اندام و  مالک هیه شئوف آف است و هیه موجودات، مِلک و مدلول و متقوّم به او هستند.

مالکیّت وی نیز محدود  ،انسییافکه به دلیل محدودیت وجودی  اسییت« مالکیّت حقیقی محدود»، جوارح خویش

 است. 

چه جدا شود که آفای درض میبین مالک و مِلک دقط رابطه و سلطهای است که هبه گونمالکیّت امتباری . 4

ست، به منزله آف    سیرته از مالک ا شود. مالکیّتی که در روابط اجتیامی  و گ چه به او ارتباط دارد، در نظر گردته 

 .شود، هیاف مالکیت امتباری استانسانها مطرح است و به انسانها اسناد دادف می

های قرآف کریم، هر دو نوع  فمالکیت حقیقی خدای متدال با مالکیت امتباری او منادات ندارد و در آموز            . 5

 .مطرح شدف است ی متدالبراى خدا مالکیت



ضی محقق م . 6 ست که      یمالکیت اموال به دو گونه  ولی و مر ضی در اموال بدین مدنا ا شود. مالکیت مر

شود و کسی حق منع او از تصرف    یهای مالکی درض مهباین از سایر رابط رابطه میاف مالک و میلوک به  ور مت

را ندارد. مالکیت  ولی در اموال بدین مدنا است که دو یا چند مالک به صورت تام با یک میلوک رابطه مالکیت 

 ف است. دا به جهت رُتبی اخت ف دارند زیرا مالکیت مراتی پایین از مراتی باالتر اداضه شهدارند لیکن مالک

 دالی متخداحقیقی و امتباری در  ول مالکیت اول، هر مالکیتی ه های قرآف کریم، در رتبفبر اساس آموز . 7

ست و جامده به      گیردقرار می شدف ا سوی خدای متدال به جامده امطا  حعظ و . در رتبه دوم، مجیوع اموال، از 

)الجیع للجییع( در رتبه سوم   .خواندف شدف است  ا در آف است  برداری مناسی از ثروت جامده که سبی قوام  بهرف

شوند     ادراد می صاص  سبت به اموال، دارای حق اخت  توانند از راف تجارت، وراثت، حیازت، زرامت و مانند آف ن

شییود بلکه مسییئولیت جامده یلیکن صییرف اینکه کسییی مالی را تصییاحی نیاید، پیوند جامده با آف مال قطع نی

قی خواهد ماند و در مواردی مثل سیییعاهت مالک، جامده مکلم خواهد بود مال را از چناف بانسیییبت به آف هم

 مواقی ناگوار تصردات سعیه به دور نگه دارد.

شد، وگرنه           . 8 شته با ست که با منادع جامده تزاحیی ندا صی خویش هنگامی مجاز ا شر ستعادف از ثروت  ا

 تردید بر منادع شرصی مقدّم است.مصالح جامده بی

ساس آموز بر . 9 صرف در         های قرآف کریم، فا س م دربارف کیعیت ت ستورات ا سی که مجیومه د سا دو قید ا

ای الهی، زیر مجیومه آف دو منواف اسییت؛ اجتناب از سییتیگری )مدالت گسییتری( و پرهیز از  هاموال و ندیت

  برداری بهینه( است.فکعراف ندیت )بهر

 ای منطقی و سازگار دارد.هدالت در اقتصاد اس می، رابطرابطه  ولی در ساختار مالکیت با نظریه م. 10
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