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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 توسعه از ديدگاه اسالم
 

دهد تـا امـت    ها را مورد تاكيد قرار  مي اسالم توسعة همه جانبه و در تمامي عرصه

خير امة «و حاضر به لحاظ تمدني و شايستة عنوان » شاهد«و امتي » وسط«اسالمي، امتي 

باشد؛ شايان ذكر است كه اين وظيفه و ماموريت تمدني، مسـتلزم بـذل   » ساخرجت للنا

و . ها براي تحقق آن و بمثابة واجب كفايي با مسووليت تمامي امت اسـت  بيشترين تالش

لزوم حتمي انجام آن از سوي همگان به عنوان يك حقيقت شرعي، بسيار مهـم و جـدي   

همة مذاهب اسالمي و هدفي است كـه   و توسعه در بخش توليد تقريبا مورد اتفاق. است

 .پذيرد، تحقق يابد بايد با استفاده از ابزارها و وسايلي كه اسالم آنها را  مي

مي توان با توجه به برخورد اسـالم بـا ايـن امـر و دسـتورات رسـمي كـه در ايـن         

خصوص صادر كرده، اين اصل يعني ضرورت توسعه در توليد را نتيجه گرفت؛ زيباترين 

بـه محمـدبن   ) عليه السـالم (سالمي در اين باره، نامة موالي متقيان حضرت علي فرمان ا

 :شيخ طوسي آمده است» االمالي«ابوبكر است، طبق آنچه در نهج البالغه و 

بدانيد كه پرهيزكاران بهرة دنيا و سود آخرت را بردند، چه با اهل ! اي بندگان خدا«

مشــاركت كــرده انــد و بهتــرين دنيــا در خــوش تــرين جاهــايي كــه ســكونت داشــتند، 

هايي كه ممكن بود خورده شود، خوردنـد؛ از آنچـه مـردم خوشـگذران از دنيـا       خوراكي

 0F1»...برخوردار شدند آنها هم برخوردار گشتند و 
                                                 

 .250صفحه  1و االمالي ج  383شرح صبحي الصالح ص : "نهج البالغه" 1
 ])م(ترجمه فارسي از نهج البالغه با ترجمه آقاي محسن فارسي از انتشارات اميركبير [
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 :اين هدف همچنانكه در قرآن مجيد نيز آمده است، داراي چارچوبي ديني است
م و ال تعتـدوا ان اهللا ال يحـب   يا ايها الذين آمنوا التحرمـوا طيبـات مـا احـل لكـ     "

 ).87 –سورة مائده ( "المعتدين
اي كساني كه ايمان آورده ايد، چيزهاي پاكيزه اي را كه خدا بر شما حـالل كـرده   (

 .)است، حرام مكنيد و از حد در مگذريد كه خدا تجاوز كنندگان از حد را دوست ندارد
 

 ابزارهاي اسالم براي توسعة توليد
 

 ي فكريابزارها –الف 
اسالم در مورد توسعه، سفارش زيادي كرده و كرامت و ارجمندي انسـان را بـدان   

پيوند داده و كار و كوشش را عبادت و كارگر و زحمتكش را كه براي روزي خـود كـار    
بـر دسـت كـارگر    ) صـلي اهللا عليـه و آلـه   (كند، برتر از عابد دانسته است، پيامبر خدا  مي

به دنبال روزي حالل رفتن، بر هر زن و مـرد مسـلمان،   «: دفرماي زحمتكش بوسه زده  مي
1F».واجب است

2 
اسالم عدم بهره برداري از برخي ثروتها و منابع طبيعـي را نمـي پـذيرد و خداونـد     

ما جعل اهللا من بحيرة وال سائبة وال وصيلة والحام ولكن الذين كفروا يفتـرون «: گويد متعال مي
 ).103 –سوره مائده ( »على اهللا الكذب واكثرهم اليعقلون

2F"حامي"و  "وصيله"و  "سائبه"و  "بحيره"خداوند در باره 

حكمي نكـرده اسـت    3
 .بندند و بيشترينشان بي خردند ولي كافران، بر خدا، دروغ مي

                                                 
 .9صفحه  – 103، جلد "بحاراالنوار"و . 269صفحه  – 2، جلد "اسدالغايه" 2

زاييـد و ايـن پنجمـين نـر بـود؛ بـه عالمـت، گوشـش را          ميشتري را گويند كه بچه پنجم خود را  "بحيره" 3
ماده شـتري بـود كـه بـراي      "سائبه". كردند تا هر جاي كه خواهد برود و بچرخد شكافتند و آزادش مي مي

كردند تا بـه هـر    شد ماده شتر را آزاد مي كردند و چون نذر برآورده مي بازگشتن مسافر يا شفاي بيمار نذر مي
نيز ماده شتري بود كه پس از زاييـدن دو بچـه مـاده، گوشـش را      "وصيله". و بچرخد جاي كه خواهد برود

شتر نري بود كه چند بار از او براي آبستن كردن ماده شـتران سـود    "حامي". كردند بريدند و آزادش مي مي
مجيد با ترجمه به نقل از قرآن ) م. (كردند برده بودند و اين شتر را نيز از بار كشيدن و سواري دادن معاف مي

 .دكتر عبدالمحمد آيتي
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وهو الذي جعل لكم االرض ذلوال فامشوا في مناكبها " : فرمايد و نيز خداوند متعال مي
 )15 –سوره ملك . ("وكلوا من رزقه واليه النشور

اوست كه زمين را رام شما گردانيـد پـس بـر روي آن سـير كنيـد و از رزق خـدا       
 .رويد بخوريد چون از قبر بيرون آييد به سوي او مي

هاي مصرفي، ترجيح داده است؛ در اين مورد،  هاي توليدي را بر هزينه اسالم، هزينه
صرف پول آن در خريد كاالي  احاديث و رواياتي وارد شده كه از فروش زمين و خانه و

3F.مصرفي، نهي كرده اند

4 
 

 ابزارهاي تشريعي –ب 
 :شود كه ذيال به برخي احكام تشريعي اسالم در اين مورد اشاره مي

 .گردد در صورتي كه زمين بدون استفاده بماند و آسيب ببيند، مصادره مي -1
نحصـاري كـردن آن   از مراتع و ا "عدم بهره برداري بي دليل"ممانعت اسالم از  -2

 ).الحمي(
برداري از آن را  كنند نبايد بهره كساني كه كار احياي يك منبع طبيعي را آغاز مي -3

 .شود متوقف كنند و گرنه، حق بهره برداري آنها، باز ستانده مي
منبـع  "اجازه داده نمـي شـود بـيش از تـوان بهـره بـرداري       ) حاكم(به ولي امر  -4
4F.دهددر تيول كسي قرار  "طبيعي

5 
بـه  ...] خانـه، زمـين و  [كسب درآمد بدون زحمت و كار از جمله اجاره كـردن   -5

5F.به مبلغي بيشتر، حرام شده است) ملك(مبلغي و اجاره داده همان 

6 
 :بهره ربايي حرام گرديده و اين خود متضمن دو دستاورد براي توليد است -6

زيـرا  . رگـاني و صـنعت  پايان بخشيدن به رقابت تلخ ميان بخـش باز : دستاورد اول
معموال مترصد نيازمندي سرمايه گذاران به پول براي باال بردن ) سرمايه داران(رباخواران 

نرخ بهره هستند و برعكس سرمايه گذاران نيز مترصد كاهش نـرخ بهـره بـراي تقاضـاي     
                                                 

 .44صفحه  – 12جلد  "وسايل الشيعه" 4
 .404صفحه  –جلد دوم  "الفقهاء تذكرة" 5
 .226، صفحه 27جلد  "جواهرالكالم" 6
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بيشتري از سرمايه داران هستند؛ ولي هنگامي كه ربا حـذف شـود سـرمايه    ) پول(سرمايه 
و مشاركت در سرمايه گذاري بـر  ) در بخش صنعت(خود تبديل به سرمايه گذاران  داران

 .شوند اساس سود حاصله، مي
بر خالف زماني كه نظام بهـرة  [ از گردونه ربا]هاي آزاد شده  سرمايه: دستاورد دوم

زيـرا  . هاي بزرگ و بلند مدت، بـه كـار گرفتـه خواهـد شـد      ربايي حاكم باشد در پروژه
دهد بجاي سـرمايه گـذاري و در واقـع وام دهـي بلندمـدت،       ترجيح مي صاحب سرمايه

حال آنكه وام . اي را براي خود تأمين كند اموال خود را به ربا بگذارد و سود تضمين شده
هاي كوتاه مدتي را داشته باشند تـا بتواننـد هـر چـه      دهند پروژه گيرندگان نيز ترجيح مي

از سـوي ديگـر آنهـا تنهـا بـه      . را، بـازپس دهنـد  ] و بهـرة آن ]زودتر، وام دريافتي خـود  
طرحهايي خواهند پرداخت كه  نسبت به سودآوري آن، مطمئن شده باشند و ايـن خـود   
. مانعي بر سر راه توسعه و باعث ايجاد بحرانها و عدم ثبات در زنـدگي اقتصـادي اسـت   

در اجـراي   حال آنكه به دنبال تبديل رباخوار به تـاجر و سـرمايه گـذار او نفـع خـود را     
بيند هر چند سود كمتري نصيبش سازد، همچنانكه بـه نفـع خـود     طرحهاي اقتصادي مي

هاي تجاري به كار گيرد كه خود باعـث   بيند كه سودهاي بدست آمده را نيز در پروژه مي
 .گردد رونق اقتصادي مي

 .اسالم قمار و سحر و جادو را تحريم كرده است -7
كساني . شخصي، مانع از انباشت پول شده استاسالم از طريق وضع عوارض م -8

كه در آن زمان دولـت اسـالمي بـر اسـاس آن فعاليـت اقتصـادي        –كه پول، طال يا نقره 
از اموال خـود بـه   % 5/2به ميزان ) زكات(كنند بايد هر ساله مالياتي  انباشت مي –كرد  مي

باقي ) طال(لغ بيست دينار شود كه تنها مب بيت المال واريز كنند و اين كار آنقدر تكرار مي
؛ شـوند  هاي اقتصـادي سـوق داده مـي    بماند و بدين ترتيب تمامي اموال به سمت فعاليت

موفق به حل مشكل برخاسته از كاهش ) يعني با تحريم اندوختن ثروت(اسالم با اين كار 
 .جريان پول در نظام سرمايه داري گرديد

 "جريـان "بزاري براي داد و ستد و پول يا نقدينگي، ا: در توضيح مطلب بايد گفت
است و در پي مشكالت ناشي از معادالت پاياپاي يعني مبادله مستقيم كاالها و توليـدات،  
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ايـن رونـد   . گرفـت  داد و گنـدم مـي   در معامالت پاياپاي، كسي پشـم مـي  . مطرح گرديد
مشكالتي داشت از جمله اينكه كاالي مورد درخواست يكي بايـد نـزد كسـي باشـد كـه      

ديگر مشكل تفاوت قيمت دو كاالي مـورد معاملـه و نيـز مسـئله     . تقاضي كاالي اوستم
بـه   "نقـد "براي برطرف ساختن اين مشـكالت پـول و   . ارزيابي اين اشياء يا كاالها است

عنوان مقياس و معياري براي      ارزش گذاري و ابزار داد و ستد، مطـرح گرديـد ولـي    
بـا  . خارج شد و براي اندوختن، به كار گرفتـه شـد   بعدها، اين ابزار از هدف اصلي خود

وجود پول، عمل تعويض گندم با پشم، تبديل به دو عمل مبادله اي گرديد و اين فرصت 
را براي صاحب پشم پديد آورد كه خريد گندم را بـه تـاخير انـدازد و پـول دريـافتي را      

ـ )يا بهره(سرمايه داري نيز با مطرح كردن سود . اندوخته كند دوختن پـول را تشـويق   ، ان
كرد و در نتيجه تعادل تقاضا و عرضة كلي كاالي توليدي و مصرفي، بر هم خـورد حـال   

، اين تعادل وجود داشت و توليد كننده تنها زماني )كاال به كاال(آنكه در معامالت پاياپاي 
ولـي در  . كرد كه نياز به مصرف يا تبديل آن با كاالي مصـرفي ديگـري داشـت    توليد مي

كند و در نتيجه عرضـه   رة پول، توليد كننده براي فروش و اندوختن پول آن، توليد ميدو
همچنانكه گفته شد ـ باعـث اخـتالل در     -شود كه تقاضايي همراه ندارد كه  اي ايجاد مي

و اين اختالل نيز متناسب با افزايش ميل به اندوختن پول، . شود تعادل عرضه و تقاضا مي
 .ماند از ثروت، راكد مي گردد و بخشي بيشتر مي

سرمايه داري با اين پيش فرض كه فروشنده كاال گرايش يا رغبتـي بـه خـود پـول     
كااليي است كه نيـازش را  ) خريد(ندارد بلكه در پي فروش كاالي خود براي دستيابي به 

هـاي   وارد فعاليت –گردد  كه در اين صورت عرضه و تقاضا، متعادل مي -بر آورده سازد 
او با چنين پيش فرضي غافل از چنين رابطه اي ميان مشـكالت و انباشـت   . شد اقتصادي
اسـت،  ) و نه دوران حضور پول(ولي پيش فرض مزبور مربوط به دوره پاياپاي . پول بود

 .گردد از اينجاست كه تفاوت اسالم و سرمايه داري روشن مي
كنـد ولـي    مبارزه مـي اسالم با در نظر گرفتن ماليات بر انباشت پول با اين انباشت، 

كند، اسـالم ضـمن چيرگـي بـر      سرمايه داري با در نظر گرفتن بهره، آن را تشويق هم مي
داند كـه جامعـة اسـالمي بـراي توسـعة توليـد، نيازمنـد         مهمترين مشكل مطرح شده، مي
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همچون جوامع سرمايه داري  –هاي بزرگ افراد  انباشت پول است و با گردآوري سرمايه
شود عالوه بـر آن جامعـة اسـالمي     گ اقتصادي تاسيس و راه اندازي ميهاي بزر طرح –

 .هاي دولتي نيز بهره برداري نمايد هاي عمومي و مالكيت هاي مالكيت تواند از عرصه مي
اعمال لغو و لهو و بيهوده را به دليل ضربه زدن به شخصـيت جـدي انسـانها و     -9

 .كند كاهلي در كار، تحريم مي
 :كوشد انباشت ثروت مي در ممانعت از -10

 )7-سوره الحشر ( »كي ال يكون دولة بين االغنياء منكم«
 .ميان توانگرانتان دست به دست نشود) سرمايه(تا 

است، ارتباط غيـر مسـتقيم   ] ثروت[اين منع نيز هر چند مستقيما در پيوند با توزيع 
و تنگدستي عموميت  نيز با توليد دارد زيرا وقتي ثروت در دست برخي انباشته شود، فقر

مانند و در نتيجه توليـدات روي هـم    يابد و تودة مردم از مصرف نيازهاي خود باز مي مي
 .يابد گردد و توليد كاهش مي دچار ركود مي[ بازار]شوند و  تلنبار مي
6Fهاي تجاري كاستن از بازي -11

7 
واقـع جنبـه   اعطاي مالكيت اموال افراد پس از فوتشان به نزديكان آنها، كه در  -12

مثبت ارث و احكام مربوط به آن است و انگيزه اي براي تشويق انسان به كار و تالش و 
 .رود حتي عاملي اساسي در فعاليت افراد در اواخر عمر بشمار مي

اسالم، تامين اجتماعي را مقرر نموده است؛ موضوعي كه بـه انسـان انگيـزه و     -13
بخشـد كـه در    مختلف توليد و خالقيت مـي  هاي احساس رواني مثبتي در ورود به عرصه

 .غير اين صورت رغبتي به بسياري فعاليت ها نشان نمي دهد
اسالم تأمين اقتصادي در مورد افراد تواناي كار را حـرام سـاخته و آنـان را از     -14

7F.تكدي گري نيز منع كرده است

8 
ل را بـه  اسراف و تبذير را حرام دانسته و اين خود مصـرف را كنتـرل و امـوا    -15

 .دهد سمت توليد، سوق مي

                                                 
 .327، صفحه 12، جلد "وسايل الشيعه" 7
 .159صفحه  6جلد  "الوسائل" 8
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آموزش تمامي فنون و صنايع مورد نيـاز زنـدگي را بـراي مسـلمانان واجـب       -16
 .كفايي دانسته است

و از آن مهمتر، تحصيل خبرگي و تخصص هر چه بيشتر در مسايل مختلف را  -17
 كـه خـود حكمـي    "واعدوا لهم ما استطعتم من قـوة ". بر مسلمانان واجب گردانده است

 .سازد كلي شامل تمامي آن چيزهايي است كه امت را قادر به رهبري جهان مي
هاي توليد را بخشيده است؛  به دولت امكان راهبري و اشراف بر تمامي بخش -18

] اقتصـاد [هاي ديگـر   هاي خود، الگويي براي عرصه تواند با امكانات و مالكيت دولت مي
8F.ارائه دهد

9 
مكان گردآوري شمار بزرگي از نيروي كـار انسـاني   اسالم به دولت قدرت و ا -19

مازاد بر نياز بخش خصوصي را بخشيده و امكان شركت همه نيروها در حركت توليد را 
9F.فراهم آورده است

10 
دولت حق دارد بر توليد نظارت داشـته و بـه   [ از نظر اسالم]و سرانجام اينكه  -20

ه ريـزي متمركـز آن را در اختيـار    منظور پيشگيري از هرج و مرج در اين عرصـه، برنامـ  
10F.داشته باشد

11 
 

 سياستهاي توسعه اي –ج 
اسالم پس از آنكه به عنوان آيين ديني، چنين امكاناتي را براي توسعه فراهم آورده 
است، دست دولت را در بررسي شرايط و تدوين سياستهاي اقتصادي با هدف تحقـق آن  

از مكتب اقتصادي اسالم نيست زيـرا بـا   ؛ اين سياست ها، بخشي است توسعه باز گذارده
مكتب اقتصادي اسالم تنها هـدفهاي اصـلي و   . شوند تغيير در شرايط، دچار دگرگوني مي
 .گذارد كند و جزييات را به دولت وا مي خطوط عمده و كلي آن را ترسيم مي

 

                                                 
 .37، صفحه 6همان منبع، جلد   9

 .204، صفحه 27د ، جل"جواهر الكالم" 10
 .405صفحه  "، جلد اول"اصول كافي" 11
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 اهداف توسعه
جزئيات  هاي اقتصادي جهاني، در اصل لزوم توسعه اتفاق نظر دارند ولي در مكتب

لـذا پـيش از هـر چيـز، بايـد      . اين توسعه و هدفهاي آن، دچار اختالف ديدگاه و نظرنـد 
اسالم از توسعه را، مشـخص سـازيم تـا تفاوتهـا را     ] اقتصادي[مفاهيم و برداشت مكتب 

همچنانكه مكتب توسعه اي اسالم را نيز نبايد از چارچوب كلي و تمدني آن، . درك كنيم
 .جدا سازيم

بينيم سرمايه داري به لحاظ تاريخي، نمـاي مكتبـيِ تمـدن نـوين      مثال، ميبه عنوان 
گيرد زيرا ماده همـه چيـز    دهد و ثروت را به عنوان هدف در نظر مي مادي را تشكيل مي

صرف نظر از نحوة توزيع و سهم افراد از رفاه، بايد تحقق يابـد بـر    "توسعه"آن است و 
ن مثال بهره گيـري از ابزارهـا و ماشـين آالت    همين اساس است كه سرمايه داري به عنوا

 .كند حتي اگر به بهاي بيكاري هزاران كارگر باشد جديد را به هر قيمتي تشويق مي
بينيم كه مشكل اقتصادي در ديدگاه ماركسيسم، هم منحصر بـه   به همين ترتيب مي 

شد توليد، است و اين مسئله نيز جز با ر "پائين بودن توليد و عدم سخاوتمندي طبيعت"
 .درمان پذير نيست

 
 مواضع اسالم

 
 :گردد موضع اسالم با توجه به موارد زير، روشن مي

 :تلقي و برداشت اسالم از ثروت -1
در اين خصوص ما با دو دسته متون اسالمي، روبرو هستيم يكي، آنهايي كه ثروت  

بهترين ياور در ": كه فرمود) ص(دهند از جمله اين سخن پيامبر  را مورد ستايش قرار مي
11F".تقواي الهي، ثروتمندي است

كنند  و ديگري احاديث و رواياتي كه دنيا را نكوهش مي 12
: كـه فرمـوده  ) ع(خوانند، از جمله اين كـالم مـوالي متقيـان     و به زهد و پارسايي فرا مي

                                                 
 .49، صفحه 12، جلد "الوسائل" 12
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12F".رساند زهد در دنياست برترين صفتي كه به دين ياري مي"

13 
گيريم كـه اسـالم، ثـروت را هـدف مهمـي تلقـي        ولي از تركيب اين دو، نتيجه مي

اي براي تحقق نقش خالفت انسـان در روي زمـين و اعـتالي     كند كه البته تنها  وسيله مي
كنـد؛ اسـالم    در عين حال رشد و افزايش ثروت تنها براي خود ثـروت را رد مـي  . اوست

ثـروت و نـه   خواهد فرد مسلمان ثروت خود را افزايش دهد به گونه اي كه او مالـك   مي
 .ثروت مالك او باشد

 :پيوند دادن رشد توليد با توزيع -2
هـدفي مرحلـه اي اسـت كـه آنچنانكـه از       –همچنانكه گفته شد  –توسعه و رشد 

آيد اگـر سـهمي در رفـاه و آسـايش      به مالك اشتر بر مي) ع(محتواي نامة حضرت علي 
اگر مردم به سـوي آن بسـيج   نداشته باشد، نقش خود را ايفا نكرده است ولي [ انسان ها]

شوند و در خدمت ثروت در آيند ولي ثروت در خدمت مـردم نباشـد در ايـن صـورت     
هـاي   و درهـم ) طال(دينارهاي زرد ": يابد كه فرمود مصداق مي) ص(سخنان پيامبر اكرم 

13F".بالي جان شما خواهند شد همچنانكه بالي جان پيشينيان شما شدند) نقره(سفيد 

14 
ر بجاي سرمايه داري، اسالم حاكم بود هرگز اجازه نمي داد تا پيش و لذاست كه اگ

از رفع مشكالت مطرح شده و عوارض هر اقدام، ماشين، جايگزين نيـروي كـار انسـاني    
 .گردد

 :برداشت اسالم از مشكل اقتصاد -3
اين ديـدگاه   –در ديدگاه اسالم، مشكل اقتصاد از بخل طبيعت سرچشمه نمي گيرد 

هاي آن را، مسلم فـرض كـرده و سـعي     ست كه بخل طبيعت و محدوديتداري ا سرمايه
دارد آن را با توسعه، حل كند و بد ين ترتيب نظام اقتصادي خود را در اين چـارچوب و  

در اسالم عقيده بر آن است كه طبيعت تماما  –. دهد نه در راستاي چيرگي بر آن، قرار مي
نكـه كفـران نعمـت نكنـد و ضـمن بهـره       در اختيار انسان و به سود اوست مشروط بـر آ 

 .برداري از آن در توزيعش بي عدالتي و ستم روا ندارد

                                                 
 .311، صفحه 12، جلد "الوسائل" 13
 .316، صفحه 2، جلد "اصول كافي" 14
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و آتاكم من كل ما سألتموه و ان تعدوا نعمـة اهللا ال تحصـوها، ان االنسـان لظلـوم     "
 ).34 –سوره ابراهيم ( "كفار

 و هر چه از او خواسته ايد به شما ارزاني داشته است و اگر خواهيد كه نعمتهـايش 
 .را شمار كنيد، نتوانيد، كه آدمي ستمكار و كافر نعمت است

 :رابطة توليد و توزيع
گـذارد و بـر آن سـت كـه شـيوة       ماركسيسم بر وجود چنين رابطه اي، انگشت مـي 

توليد، شكل خاصي از توزيع را به دنبال دارد و چنانچه وسايل توليد پيشـرفت كننـد بـا    
دهنـد، بـه    ند و آن را متناسب با خود، تغيير مـي گير شكل توزيع قبلي در تناقض قرار مي

نظر ماركسيسم اين پيوند يا تبعيت، قانوني طبيعي و ثابت است؛ كافي است انسان توليـد  
ولي اسالم، چنين پيوندي را . كند، نوع توليد خود، نحوة توزيع آن را در پي خواهد آورد

دانـد كـه مكتـب     تـوزيعي مـي  شناسد و رابطة توليد و توزيع را بـر پايـة    به رسميت نمي
پردازد و طي آن توليـد، در چـارچوب توزيـع و بـه سـود آن،       اسالم بدان مي[ اقتصادي]

 :اين ايده، مبتني بر نكاتي از اين قرار است. گيرد شكل مي
 .اينكه قوانين توزيعي اسالم براي هر زمان و مكاني، مناسب است :يكم
نـد، خـود مرحلـه اي از تحقـق همـان      ده عمليات توليدي كه افراد انجام مـي  :دوم

. شـود  به عنوان مثال احياي زمين، منجر به تحقق قوانين توزيع  مي. قوانين توزيعي است
در گذشته هر كس  . ، خطرناك باشد[طبيعت يا جامعه]ولي ممكن است براي تعادل كلي 

يمـن   توانست تنها مساحت محدودي از زمين را احيا كند ولي همين فرد اكنون و بـه  مي
را زير كشـت آورد    تواند مساحتهاي بزرگي از زمين وسايل پيشرفته و ابزارهاي نوين، مي

مكتـب  (رابطـة  . در اينجاست كه عملي سـاختن ايـن توانـايي بايـد، كنتـرل شـده باشـد       
در  "ولـي امـر  "گيرد و در قدرت  وهدايت اقتصاد از همين نكته سرچشمه مي) اقتصادي

 . شود ناعادالنه قوانين توزيعي مزبور، مطرح مي دخالت براي ممانعت از اعمال
البته بـدون   -رشد توليد نيز چه بسا مستلزم دخالت در توليد و هدايت قوانين آن  

اصلي اسـت كـه بـه     "دخالت دولت"بنابر اين، اصل . باشد -آسيب رساندن به اصل آن 
مـاهنگي پيـدا    كـه بـا همـة شـرايط و احـوال، ه      بخشد  قوانين توزيعي چنان انعطافي مي
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 .كند مي
 

 ]كاالها[رابطة توليد و گردش 
به مفهوم تكامـل طبيعـت بـه گونـه اي     [ و به عبارت دقيق تر كاالي توليدي]توليد 

نيز انتقال آنها از جايي به ] كاالهاي توليدي[گردش . برتر براي تامين نيازهاي انسان است
گـاني بـه شـيوة پاياپـاي و     جاي ديگر است كه تعبير حقوقي آن، مجموعه عمليـات بازر 

 .قراردادهايي چون خريد و فروش است
چه به شكل عمودي مانند اسـتخراج معـادن و    -به معناي مادي  –جابجايي كاالها 

رونـدي توليـدي اسـت زيـرا      -چه به شكل افقي همچون انتقال كاالها به محل مصرف 
بـه معنـاي حقـوقي،    حـال آنكـه   . مستلزم مرحلة تكاملي و به وجود آورندة منفعتي است

مستلزم مشخص ساختن ارتباط آن با توليد در برداشت مكتبي اسـت؛ شـناخت تعريـف    
رسـاند،   اسالم از جابجايي كاالها نه تنها به ايجاد تصور همه جانبة مكتبي از آن ياري مي

بلكه در تدوين سياستهاي كلي جابجايي كاالها و پر كردن قلمرو اختياراتي كه اسالم بـه  
 .رده موثر استدولت سپ

 
 [كاالها]تعريف اسالم از جابجايي 

ايـن برداشـت، بـا    . شناسـد  رسد اسالم، جابجايي را بخشي از توليد مـي  به نظر مي
زيرا قويا بر اين گمانيم كه در گذشـته  . جريان تاريخي جابجايي كاالها نيز همخواني دارد

. به توليـد ديگـران نداشـتند    كردند و دليلي براي دستيابي افراد به توليدات خود بسنده مي
جابجايي كاالها به دنبال تقسيم كار مطرح شد؛ در اين روند، فرد از يك كاال، بيش از نياز 

شد؛ توليد  مطرح مي "مبادله"كرد، ديگري نيز چنين بود و در اينجا بود كه  خود توليد مي
قيما بـه مبادلـة   بـرد تـا همانجـا مسـت     كنندة گندم، گندم خود را نزد توليد كننده پشم مـي 

اي ميان  كاالهاي خود بپردازند؛ پس از آن، اين جابجايي، تكامل پيدا كرد و نيازمند واسطه
 .توليد كننده و مصرف كننده گرديد و تجارت شكل گرفت

در دورة . بنابر اين در هـر دوره، پـيش از جابجـايي كـاال، توليـدي وجـود داشـت       
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فروخـت ولـي در دوره دوم،    رد و سـپس مـي  ك نخست، توليد كنندة پشم، آن را توليد مي
واسطه كاالي توليـدي  [يعني به دنبال مطرح شدن نقش واسطه و در واقع تحقق تجارت ]

سودهاي حاصله، بـر اثـر   . كرد تا به فروش رساند برد و از آن محافظت مي را به بازار مي
ه، ايـن رونـد را   هاي فردي و خودخواهان كار توليدي و نه انتقال مالكيت، بود ولي انگيزه

بـدون اينكـه توليـدي پـيش از آن       –تحت تاثير قرار داد بطوري كه جابجايي كاال، خود 
هدف گرديد و در نتيجه قراردادها و مالكيت ها در خصوص يك  –صورت گرفته باشد 

به سود دست يابند، متعدد ] ها واسطه[كاال، تنها براي اينكه شمار بيشتري از سرمايه داران 
طبيعي است كه اسـالم ايـن انحـراف را نپـذيرد و جابجـايي كاالهـا را در پرتـو        . گرديد

ديدگاههاي ويژة خود سامان بخشد؛ براي اين كار نيز ميان توليد و جابجـايي، رابطـه اي   
و اين چيزي اسـت كـه در متـون اسـالمي از جملـه در فرمـان       . گيرد شرعي در نظر  مي

 .بينيم ميبه مالك اشتر، ) عليه السالم(حضرت علي 
 :فرمايد مي) عليه السالم(حضرت علي 

هميشـه  . آينـد  ديگر آنكه سوداگران و پيشه وران، ستونهاي اقتصاد بـه شـمار مـي   "
درخواستهايشان را بپذير و به متصدي امر سفارش كن كه از هـر گونـه كمكـي بـه آنـان      

و اسـاس رونـق   همة آنان مايه سـود  .... دريغ  نورزد و از رفتار و كردارشان خرده نگيرد
14F"...كنند هاي مردم را از شهرهاي دور و نزديك فراهم  مي زندگي هستند و نيازمندي

15 
بنابر اين تجارت و سوداگري نوعي توليد است، اين برداشت نيز خود بيانگر سمت 

سـمت گيـري شـرعي و قـانوني     . براي فعاليتهـاي دولـت اسـت   ] اقتصادي[گيري عملي 
س كننده  اين مفهوم است و در احكامي چون موارد زير، ديگري نيز وجود دارد كه منعك

 :جلوه گر شده است
كسي كه گندم خريد اري كرده ولي آن را، تحويـل نگرفتـه   : برخي فقها بر آنند -1

با اينكه قانونـا انتقـال موضـوع    . سودي از آن به دست آورد] آن را بفروشد و[حق ندارد 
شود ولي تا هنگـامي كـه تحويـل     فرض مي خريد و فروش از طريق قرارداد، انجام شده

شود تا درآمدهاي تجاري حتما در پيونـد   صورت نگرفته باشد اجازة سود بردن داده نمي

                                                 
 .52نامه شماره  "عهدنامه مالك اشتر"از  "نهج البالغه" 15



 14 

15F.با انجام كاري باشد

16 
در نظر بسياري از فقها چنانچه تاجري، كااليي را بـه بهـايي كـه فـي المجلـس       -2

دارد كاالي خريـداري  شـده   كند، پيش خريد كند تا زمان تحويل كاال، حق ن پرداخت مي
را به بهاي باالتري، به فروش رساند؛ در اين مورد احاديثي نيز مورد استفاده قـرار گرفتـه   

16F.است

17 
به استقبال بازرگانان به خارج از شهر رفتن و جنس آنها را (نهي از تلقي ركبان  -3

17F)با هدف كسب سود بيشتر ارزان خريدن

 .كند مي زيرا بي نيازي از واسطه را تداعي 18
 

 توليد براي كه؟
گـذارد كـه آن را قـانون     سرمايه داري در توجيه توليد، بر عامل قيمتي انگشت مـي 

كند زيرا سود، محرك و مشوق كار، و خود تابعي  عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين  مي
توليد  –كه خود گوياي افزايش تقاضاست  –از نوسانات قيمت هاست؛ با افزايش قيمت 

نتيجه اينكه مصرف، سمت و سو دهندة توليـد اسـت بنـابر ايـن     . كند فزايش پيدا ميهم ا
 .توليد براي مصرف كنندگان: شعار سرمايه داري اين است 

 
 نقد نظرية سرمايه داري

اين تصوير هر چند تا حدي درست است اما در دل خـود تناقضـي ميـان توليـد و     
هـاي   بيشتر بيانگر جنبه "تقاضا"در اين نظام، تقاضا در نظام سرمايه داري نهفته دارد زيرا 

زيرا بيشتر ويژة تقاضايي است كـه  . هاي انساني و واقعي آن است تا جنبه) احتياج(نظري 
برد حال آنكه تقاضـايي كـه از    به دليل در برداشتن پشتوانة نقدينگي، بهاي كاال را باال مي

قيمت ها را نيز باال نمي بـرد،  شود و پشتوانه نقدينگي برخوردار نيست، ناديده انگاشته مي
داري، بيشـتر در طبقـات    گرچه خيلي هم جدي باشد و بنابر اين قدرت خريد در سرمايه

كنند و كارگاههاي توليدي نيز  مرفه فراهم است و همانها هستند كه قيمت ها را كنترل مي
                                                 

 .69صفحه  – 3شافعي، جلد  "ماال"و  528، صفحه 3جلد  – شهيد ثاني: ، تاليف"البهيه الروضة" 16
 .642، صفحه 2جلد ) مالك( "موطا"و  115، صفحه 2، جلد "مختلف الشيعه" 17
 .93، صفحه 3، جلد )شافعي( "االم" 18
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اي ضـروري و  و از آنجا كه اين قشر، توان جذب همـة كاالهـ  . كنند براي آنان فعاليت مي
تجمالتي و وسايل سرگرمي و تفريحي را دارنـد و طبقـات نيازمنـد فاقـد چنـين تـواني       

سرمايه داري در جهت بـرآوردن خواسـتهاي مرفهـان،    [ توليدي]هاي  هستند، همة پروژه
شود مگـر در آن حـدي    شوند و تقاضاهاي ديگران با بي توجهي روبرو مي سوق داده مي

نتيجه آنكه بازار پر از كاالهاي تجمالتي . وي كار فراهم آوردكه براي شركتهاي بزرگ نير
 .گردد و تهي از كاالهاي ضروري مي

 
 موضع اسالم

 :شود موضع اسالم نسبت به توليد، در موارد زير خالصه مي
جامعه بايد فراهم آورنده نيازهاي ضروري باشد و تا نيازهـاي  [ اقتصادي]توليد  -1

18F.نات توليدي نبايد به عرصة ديگري منتقل شودضروري توليد نشده باشد امكا

19 
19F.همچنانكه در توليد نيز نبايد اسراف شود و از نياز جامعه فراتر رود -2

20 
20F:بنا به داليل زير دولت حق دخالت در توليد را دارد -3

21 
 .به منظور تحقق دو مورد قبلي –الف 
). باحـات يعنـي عرصـة م  (براي پر كردن قلمرو اختيـارات قـانوني حكومـت     –ب 
 .ها دخالت داشته باشد تواند در كم و كيف فعاليت دولت مي
كار مستقيم فرد در تملك ثروتهاي خـام طبيعـي،    –همچنان كه ـ طبق نظري   –ج 

برداري  بهره[بنا بر اين يك فرد به تنهايي قادر به انجام طرحهاي بزرگ . شرط شده است
لتـي بـراي توليـد ثروتهـاي خـام      نيست و دخالت و سـازماندهي دو ] از ثروتهاي طبيعي

هاي  آيد؛ وقتي دولت بر صنايع استخراجي كنترل داشت در واقع بر رشته طبيعي، الزم مي
ساز دخالت ولي امر در  زمينه) هر چند غير مستقيم(مختلف توليدي كنترل دارد اين اصل 

21F.زيرا معموال توليد در همة رشته ها، منوط به مواد اوليه است امر توليد است

22 

                                                 
 .597، صفحه 11، جلد "الوسائل" 19
 .94و  93صفحات  – 8، جلد "الميزان في تفسير القرآن" 20
 .462، صفحه "قولتحت الع"؛ و 253، صفحه 1، جلد "علل الشرائع" 21
 )مبحث توليد(شهيد سيدمحمد باقر صدر  "اقتصاد نا":براي توضيح بيشتر در اين باره نگاه كنيد به كتاب  22
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