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  ∗اصول الگوي اسالمی نظام توزیعمساوات و اصل 
  

  1یحمد عاملسید ا *                  

  چکیده
چگـونگی جـاري بـودن مفهـوم      ۀاول بحث، به دنبال ارائـ  ۀدر این مقاله در الی

  هـاي اقتصـادي  مراحـل مختلـف توزیـع درآمـد، ثـروت وفرصـت      مساوات در 
بعدي تبیین این مفهـوم در قالـب سـبک زنـدگی اسـالمی       ۀباشیم. و در الیمی

هـاي اصـیل   هاي جاري جامعه را با دریافتۀ بین هنجارتواند فاصلاست که می
و از سویی اصول طراحی الگـوي   دینی در سبک زندگی ایرانی مشخص کند

هــاي فــردي و حــاکمیتی و تــرویج ضــرورت ۀوزیــع را در الیــاســالمی نظــام ت
ریزي کند. بر این اساس ابتدا مفهوم مساوات را تبیـین  این الگو پایه خانوادگی

باشد کرده و در ادامه نظام توزیع را در سه عنوان کلی که شامل پنج مرحله می
رسـی  جاري بودن یا نبودن اصل مساوات بر ةدر هر مرحله نحو بررسی کرده و

 ی شامل نظام توزیع قبل از تولید، نظـام توزیـع در تولیـد   شود. سه عنوان کلمی
باشد که عنـوان اول  (در ارزش افزوده)، و در آخر نظام توزیع بعد از تولید می

توزیع ثروت اولیه در دسترس افراد جامعه  ةنحو؛ شوددر دو مرحله بررسی می
ن افراد جامعه و عنوان سوم شـامل  ها و منابع جامعه در بیتوزیع فرصت ةحونو 

اي جامعه یـا بـه بیـان دیگـر     هاي هزینههاي اقتصادي جامعه و دهکزیر بخش
                                                        

  .2/9/1392ـ تاریخ پذیرش:  25/4/1392یافت: تاریخ در ∗
   ameli@ues.ac.ir              استادیار دانشگاه علوم اقتصادي . 1
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. در بررسـی تمـامی مراحـل ذکـر شـده جـز در       باشدطبقات مختلف جامعه می
کـه از   ،شـد باهاي انتقالی مطرح نمیموارد معدودي اصل مساوات در پرداخت

که فارغ  استمی با عنوان حقوق شهروندي بارزترین مصادیق آن دریافت سه
باشد. در انتهاي این تحقیق اصول طراحـی الگـوي   از هر قیدي در پرداخت می

  شود.ه میئاسالمی نظام توزیع ارا
 ،توزیـع ثـروت   ،مساوات، الگوي اسـالمی نظـام توزیـع   اصل  :واژگان کلیدي
  .هاي اسالمیمالیات توزیع درآمد، توزیع فرصت،

  مقدمه
یم برداشتی از اصل مساوات و در ذیل آن اصول طراحی الگوي اسالمی خواهمی

فـردي و   ۀ. نظـام توزیـع در الگـوي زنـدگی در الیـ     را بررسـی کنـیم  نظام توزیـع  
هاي زیادي را براي حاکمان نظام اسالمی مطرح کند و تواند ظرفیتاجتماعی می

نـی بـر عنصـر    تواند بسـیاري از مشـکالت مبت  مجموع کارکردهاي این دو الیه می
سـبک   ۀهـاي کـالن بـه ارایـ    توزیع را حل کند و در یک مرحله باالتر با رهیافـت 
 توان گفت مفهوم توزیع در نظامزندگی اسالمی در هنجارهاي ایرانی بپردازد. می

  بـار توزیـع را   یـک  .شمول قوي داشـته باشـد  تواند شمول ضعیف یا اقتصادي می
و آن را تا بعد از مرحله تولید ادامـه داد   ؛تولید تعریف کرد ۀتوان قبل از مرحلمی

در مقابل توزیع بعـد از   ،باشداین حالت که گسترده و جامع همان شمول قوي می
حـدود   ،هـاي تعریـف شـده   براساس هر کدام از حیطه گیرد.میتولید قرار  ۀمرحل

تئوریـک اگـر یـک نظـام      ۀاز جنبـ  بحث نیز در آن چارچوب ارائه خواهـد شـد.  
هوم توزیع به معناي عام را بتواند از قبل از فرایند تولیـد تـا بعـد از آن    اقتصادي مف
 تواند مدیریت کند و آنهاي کالن اقتصادي را میخیلی از متغیر عمالً ،تبیین کند

را به سمت مصالح جامعه هدایت کند. ما در ایـن مقالـه بـه دنبـال بررسـی مفهـوم       
ه و تـا مرحلـۀ   قبل از تولید تبیین کردرا  خواهیم آنتوزیع به معناي عام بوده و می

جایگاه ایـن اصـل را در   و بتوانیم با بیان مفهوم مساوات کنیم بعد از تولید بررسی 
  توزیع از منظر اسالم بیان کنیم. ۀنظری
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  ضرورت مسأله
ة حکــومتی حضــرت در بررســی تــاریخی و اســنادي در صــدر اســالم و در ســیر 

سردرگمی و یـا در  اي دچار نحوهممکن است  بعضاً 7و امیر مومنان 9رسول
سردرگمی یا تناقضی که  ،ة حکومتی ایشان شویممواردي تناقض ظاهري در سیر

  ۀبـا مطالعـ   دقابـل پـذیرش نبـوده و بایـ     ،:با توجه به مقـام عصـمت معصـومین   
، آن را رفع کـرده  بانی فکري نظام اقتصادي در اسالمدست آوردن مه ب تر وکامل

را تبیین کرد که از نقل تاریخی خارج شده و تبـدیل بـه   له أو به نحوي جایگاه مس
به عنوان یک ورود در بحث کـه   نظام اقتصادي شود. ۀالگوي اسالمی نظری ءاجزا

نبـوي   ةالمال در سیرصورت کامل تبیین خواهد شد، نحوه توزیع بیته در آینده ب
یخ اصرار و به گواه تار رسد،علوي متفاوت به نظر می ةالمال در سیرو توزیع بیت

ــر م  ــانؤپافشــاري حضــرت امی ــر مســاوات 7من ــددي در  ،ب ــوارد متع   کــه در م
نبوي که یـا چنـین اصـراري وجـود      ةمقابل سیرکند در خودنمایی می البالغهنهج

عامدانه داراي تفـاوت بـوده و بـه نـص صـریح تسـاوي را کنـار         نداشته و یا بعضاً
ریخی و ثبت تاریخی را صحیح ال این است که اگر استناد تاؤحال س 1.اندگذاشته

یا  باشد،آیا این دو قول و روش قابل تبیین و جمع شدن می ،و بدون خدشه بدانیم
 2.بپذیریم هاي موردي و اضطرارهاي زمانی باید آنها رابا توسل به مصلحت صرفاً

آیا به این محدوده از توزیع باید  ،جداي از این استناد تاریخی ،از یک منظر دیگر
تبیینی از تفکـر اسـالمی کـه    ؛ کرد و یا مراحل قبلی آن نیز باید بررسی شوداکتفا 

االت دیگري که در ؤجا پاسخ دهد و هم س ال مطرح شده در اینؤبتواند هم به س
ها، ثروت، درآمـد و ارزش افـزوده   صتبرداري از فربهره ةذهن مخاطب در نحو

  اي بدهد.مطرح شود را پاسخ قانع کننده
اي از اصول طراحـی الگـوي اسـالمی نظـام توزیـع هسـتیم تـا بـا         هئبه دنبال ارا

دریافت صحیحی از آنچه که در استنادهاي تاریخی و احکام دینی در قالب یک 
بتوان سبک رفتاري حاکمان و افراد جامعه  مدل حکومتی وجود داشته است عمالً

م و ایـن  ه خواهد شـد را ترسـیم کنـی   ئدر پیاده سازي اصل توزیع با وسعتی که ارا
هاي کسب ثـروت و درآمـد را بـه    تواند توزیع ثروت و درآمد و فرصتالگو می
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رفتارهاي موجود را با آنچـه بایـد در سـبک دینـی      ۀروشنی مشخص کند و فاصل
  مشخص خواهد کرد. ،وجود داشته باشد

  شناسی مطالعهروش
ــق در بررســی تبیــین مســ  ــ ءله و پــرداختن بــه اجــزاأدر ایــن تحقی   تآن و در نهای

فته شـده  اصول اساسی پذیر ،ی به استناد تاریخعمل ةبندي بحث از تلفیق سیر جمع
استناد مبتنی بـر فتـاواي علمـا و اجمـاع منقـول از       ،در شرع مقدس از سوي دیگر

ذکر شده که در تبیین مطالعه لحـاظ   ءکنیم. با توجه اجزاایشان و عقل استفاده می
مسـلمانان   ۀاین مستقل از رفتار جامعـ  تئوریک بوده و شود جایگاه بحث صرفاًمی

 در صدر اسالم و یا در شرایط حاضر است.

  له و چارچوب تحقیقأتبیین مس
 »عـدالت «و معیار رقیب آن » مساوات«مفهوم  ،در ابتدا یکی از عناصر اصلی بحث

 ۀبعـد نظریـ   ۀو در مرحلـ  3شودمیوجوه اشتراك یا افتراق آن تبیین  ،شودبیان می
  شود.ه آن بررسی میتوزیع و جایگا

  مفهوم اصل مساوات و عدالت در تفکر اسالمی
جا که به دنبال استفاده از مبانی پذیرفته شـده و قابـل اتکـا در بیـان مفـاهیم       از آن

را مـد   ;باشیم، در تبیین این قسمت مبانی نظري مرحوم شـهید مطهـري  اولیه می
  بندي الزم خواهد شد.بیان مناسب با مقاله جمع با نظر قرار داده و در انتها

  ت.توان گفت چهار معنی براي کلمه عدل استعمال شده اسمی
ه کار رفته اسـت و  مختلفی ب ءاي که در آن اجزامجموعه؛ الف ـ موزون بودن 
 ایـن  ،در این معنی در تعادل اجتماعی آنچـه ضـروري اسـت    .هدف خاصی دارند

ن بودجـه و نیـرو مصـرف    ، و متناسب بـا آ که میزان احتیاجات مد نظر گرفته شود
جهـان مـوزون و    .وسیله است و جایگاه مستقل ندارد جا فقط در این »ءجز«شود. 

والسـماء رفَعهـا و   « ،د نظم و جریان معین و مشخصی نبـود متعادل است و اگر نبو
ضَع المیزَانِ االَرضِ«)، 7/(رحمن» وو اتاومالس ت دلِ قَامی بن بوجعفربن عل(ا »بِالع
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آهنگـی  نا هـم این موارد در معنی تناسب است و در مقابل آن ). 103ابراهیم، ص 
  .خداوند استون حکیم و علیم بودن ؤ. عدل به معناي تناسب و توازن از شاست

تساوي و نفی هرگونه تبعیض است، عدل به این مفهـوم   ،ب ـ معنی دوم عدل 
گونـه  کنـد کـه هـیچ   مـی  اگر منظور این باشد که عـدالت ایجـاب   .یعنی مساوات

 ۀاگر منظور رعایت تسـاوي در زمینـ   قاق رعایت نگردد این عین ظلم است.استح
  البته معنی درستی است و از مصادیق عدل است. ،هاي مساوي باشداستحقاق

حق او را و ظلم عبـارت  ، ج ـ رعایت حقوق افراد و اعطا کردن به هر ذي حق 
آنچـه را کـه    ،صرف در حقوق دیگـران ق و تجاوز و تاست از پایمال کردن حقو
  ، همین معنی است و این متکی بر دو چیز است.یت شوددر قانون بشري باید رعا
یعنی افراد بشر نسبت به یکدیگر و مقایسه با یکدیگر ها؛ اول: حقوق و اولویت

  کنند.نوعی حقوق و اولویت پیدا می
ین مضمون که ي به ااعتبار ۀکه از خصوصیت ذاتی بشر داشتن اندیش این دوم:

و ایـن مفهـوم    هـا رعایـت شـود،   بایـد حقـوق و اولویـت    ،براي رسیدن به سعادت
، در سـاحت کبریـایی راه نـدارد و    کنـد بشري که وجدان آن را تأیید مـی عدالت 

  4.ویژه بشر است
رحمـت بـه    ۀوجود و امتنـاع نکـردن از افاضـ    ۀها در افاضرعایت استحقاقـ   د

هر موجودي هر درجه از وجود  ،در این تعریف ل دارد.آنچه امکان وجود یا کما
کند و ظلم یعنی منع دریافت می و کمال وجود که استحقاق و امکان آن را دارد،

الیـق  سـتحقاق دارد و ایـن معنـی از عـدل     فیض و امساك وجود از وجودي که ا
  ).131ـ117ص ،باشد (مطهريذات پروردگار می

که در این مقالـه مـد نظـر     ،هوم مساواتبندي این بحث باید گفت مفدر جمع
 صرف نظر از این ،باشدتساوي ونفی هرگونه تفاوت در بین افراد می ،خواهد بود

ها و استحقاق در دریافت داشته باشند یا خیر. بـه  که افراد داراي تفاوت در مالك
تعبیر دیگر تساوي از نظر دریافت و یا برخورداري از موقعیتی چه افـراد موضـوع   

له داراي تفاوت در معیارهاي تبیین شده جهت دریافت یا برخورداري باشند و أمس
  یا نباشند.
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  تبیین حدود نظریۀ توزیع
تعریـف   ،شـامل پـنج مرحلـه    ،بندي انجام شده در تحقیق سه عنوان کلـی در دسته

االت اساسی مربوط بـه آن را در ایـن قالـب    ؤتوزیع و س ۀتوان نظریشود و میمی
ه تعبیري هر کدام از این پنج مرحله تباین کافی داشـته بـه نحـوي    مطرح کرده و ب

تواند بررسی شده و مسـتقل از  االت مطرح شده در هر مرحله به تنهایی میؤکه س
  :ست ازا باشد. سه عنوان کلی عبارتمراحل قبلی و بعدي می

  ؛نظام توزیع قبل از تولید .1
  ؛(در ارزش افزوده) نظام توزیع در تولید .2
  .نظام توزیع بعد از تولید .3

که نظام توزیع تعریـف شـده در ایـن تحقیـق      اي را که باید بیان کرد ایننکته
هاي جامعه، یعنی این سه عنوان و سـه  باشد و نه زیربخشمبتنی بر افراد جامعه می

قوانین اسالمی با افراد جامعه  محور اصلی بیان شده ناظر به رفتار دولت اسالمی و
هاي جامعه و مصـالح کلـی جامعـه از دیـدگاه     بخشر این بررسی زیرباشد و دمی

از ایـن سـه    ،تواند جزیی از نظام توزیع در نظر گرفته شـود کالن اقتصادي که می
  هــاي اقتصــادي جامعــهمحــور جــدا بــوده و تحــت عنــوان توزیــع در زیــر بخــش 

  بندي شود.طبقه
توانـد جابجـا   و مـی قابل تذکر است که ترتیبات پنج گانه الـزام طـولی نـدارد    

توزیـع   ۀهـاي نظریـ  بنـدي کـاملی از حیطـه   جا که به دنبال تقسیم ولی از آن ،شود
  بودیم به این نحو بیان شده است.

  . نظام توزیع قبل از تولید1
 سـت از ا باشد که عبـارت این محور کلی شامل دو مرحله از تبیین نظام توزیع می

هـا و منـابع   توزیع فرصت ةنحو معه ودسترس افراد جا در ۀتوزیع ثروت اولی ةنحو
  جامعه در بین افراد جامعه.
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  مرحلۀ اول: نحوة توزیع ثروت اولیۀ در دسترس افراد جامعه
تـرین آن در قالـب   تـرین و کامـل  نظام توزیع ثروت در بین افراد جامعه که اصلی

در سـاختار حقـوقی اسـالم داراي ظرافـت و      ،نظام توزیع ارث تبیـین شـده اسـت   
در ایـن نظـام، رفتـار حقـوقی بـین تمـام        .باشـد مناسب و قابل توجهی مـی  جایگاه
 ،شـوند هایی که مشمول قانون ارث و بهره بردن از ثروت افـراد متـوفی مـی   گروه

تبیین شده است. افراد جامعه و به تعبیري هـر گـروه و خـانواده در توزیـع ثـروت      
با ضـوابط حـاکم بـر ایـن      توانند با رجوع به این قوانین، از توزیع ثروت منطبقمی

  مند شوند.حیطه بهره
تبیین مسائل مبتال به در این حـوزه از   ،یستم مهم استآنچه که از منظر یک س
جماع و نصـوص حقـوقی   و ا 5ت و قرآنتوان به اعتبار سننظام توزیع است که می

 ارزیابی و کیفیت قوانین موجود ادعاي بیان کافی و دقیق را نمود. ،برگرفته از آن
 ۀقابل اغماض در توزیع ثروت داشته و احکام اولی یو مقتضیات زمان و مکان نقش

توان با در نظر گرفتن هدف تحقیق نتایج زیر را بیان می کند.آن را دگرگون نمی
  کرد.

 مفهوم تساوي و برخورداري از سهم یکسان از ،ـ در بررسی قوانین این بخش
افراد در غالب موارد سهم متفاوت را از بلکه  ،باشدثروت متوفی اصالً مطرح نمی

  کنند.این ثروت دریافت می
ه این معنی کـه  بباشند؛ افراد شرکت کننده یا شامل این موضوع، محدود میـ 

افراد حقیقی دخیل  ،از جایگاه دولت اسالمی نظرصرف ،بعد از فوت یک شخص
دن ثـروت از  ، محدود و معین بوده و بستگی به کم یـا زیـاد بـو   دریافت ثروت در

، فـراد شـامل موضـوع   یعنـی غیـر از ا   باشد.سویی و تعداد افراد از سوي دیگر نمی
 از آناي ندارند و به تعبیري سهم دیگر افراد جامعـه  دیگر افراد جامعه از آن بهره

  باشد.توزیع ثروت صفر می
که تصرف در ارث را براي دولت اسالمی و حاکم اسـالمی   6جز موارديه بـ 

حـاکم   ۀسـلیق  ۀهـاي ارث منصـوص قرآنـی بـوده و از حیطـ     ،گروهدانـد مجاز می
تـوان گفـت در ایـن مرحلـه نقشـی بـراي       باشد و به تعبیري مـی اسالمی خارج می
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توزیع ثروت در بـین افـراد واجـد شـرایط      ةتشخیص واجدین شرایط ارث و نحو
  براي دولت اسالمی وجود ندارد.

ظام توزیع در این لگویی اسالمی نبا دیدگاه تبیین اصول اساسی در طراحی اـ 
مادامی که افراد در دیدگاه ارث مبتنی بر نصـوص دینـی عمـل     ،مرحله از بررسی

یـا تصـورات ناصـواب مبتنـی بـر تعصـب،        ها وعدالتی آن بر سلیقه ۀجنب ،کنندمی
گردد. هاي ذکر شده پاك میاز پیرایه ، قومیت و جنسیت غلبه کرده و عمالًاقلیم
،کامـل بـودن ایـن قسـمت از طراحـی نظـام       تبیین کافی قـوانین ارث یق بودن و دق

  دهد.توزیع را نشان می
اول از عنوان کلی اول، باید گفـت اصـل مسـاوات     ۀبندي مرحلعنوان جمعه ب

در این مرحله جایگاهی ندارد و با دیدگاه آحاد افراد جامعه شـامل افـراد جامعـه    
بـین افـراد شـامل    اسـتفاده کننـد و در   توانند از آن هاي معین میشود و گروهنمی

  شود.رعایت نمی اصل مساوات الزاماً ،دریافت ثروت نیز

  ها و منابع جامعه در بین افراد جامعهمرحلۀ دوم: نحوة توزیع فرصت
اصـلی   ۀهاي جامعـه را در دو دسـت  توانیم منابع و فرصتدر بررسی این مرحله می

مفهوم توزیع و برقراري اصل مساوات  بنديبندي کنیم و براساس این دستهتقسیم
هـاي اطالعـاتی در   منابع طبیعی یک دسته و فرصـت  معادن، زمین،را تبیین کنیم؛ 

  گیرد.بعدي قرار می ۀهاي کسب و کار در دستدسترسی به فرصت

  الف ـ زمین، منابع طبیعی
  زمین:

ی آن که تفصیل بحث در انواع زمین و مسایل جزیـ  در این قسمت با توجه به این
، براسـاس قـول مشـهور از    ۀ نظریات منطیق با هدف مقالهخالص ،باشدمد نظر نمی

  شود.ه میئنظریات مرحوم شیخ انصاري ارا
و هـر یـک از    باد و دائـر اسـت  طور کلی زمین یا موات و بایر است و یا آه بـ 

  این دو صورت یا باالصاله است یا بالعرض.
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باشد. تصـرف در آن  بوده و ملک امام میموات باالصاله) از انفال ( قسم اولـ 
  شود.مباح و اراضی مزبور به ملک آباد کننده آن داخل می

توانـد ماننـد   مـی  باشد.(آباد باالصاله) از انفال بوده و ملک امام می قسم دومـ 
که ملک امام است و معنی نـدارد   قسم اول با حیازت به ملک فرد درآید و یا این

  ید.به ملک شخص دیگري درآ
(آباد بالعرض) درصورت شرایط مـذکور در بـاب احیـا بـه ملـک       قسم سومـ 

  شود.آن داخل می ةاحیا کنند
(موات بالعرض) یا عمران آن باالصاله بـوده کـه متعلـق بـه امـام       قسم چهارمـ 
اولـی   ةباشد که دو قول است یا متعلق به آباد کننـد که بالعرض می باشد یا اینمی

 (میـر شـفیعی خوانسـاري،    شـود اولـی خـارج مـی    ةا کننـد است و یا از ملک احیـ 
  .)146ـ141صص

  منابع طبیعی تولید:
ه بـ  اقتصـادنا نظر در این قسمت براساس نظریات مرحـوم صـدر از کتـاب     ةشالود

  بنـدي مطـابق بـا هـدف تحقیـق ارائـه      شود و در انتها جمـع طور خالصه مطرح می
  شود.می
  معادن: ـ

ۀ مردم حقـوق  هم ،اما در معادن ،شودسوب میعمومی مح ۀسرمای معادن ظاهري،
عموم اتباع دولت اسالمی خواه مسلم و یا غیـر مسـلم صـاحب آن    متساوي دارند. 

  .)122ـ121صص ،، جلد دوم1357(صدر،  هستند
ه کـه بـ  ، باشـند معادن در بطن زمـین مـی   معادن باطنی شامل نزدیک به زمین و

  توان گفت:طور خالصه می
بـدین جهـت فـرد    . باشدعمومی و در تملک جامعه میمشترکات  ءمعادن جز

ولی  ،ه طور خصوصی تملک کندها و ذخایر فرو رفته در زمین را بتواند رگهنمی
فاري عمـودي و یـا افقـی    نسبت به تملک فردي مواردي که در حدود عملیات ح

در  ،ۀ حقـوق رسـمی  بـه موجـب نظریـ   اختالف نظر وجـود دارد.   ،به دست آورده
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و بـه موجـب    ،ة عملیـات اکتشـافی دارد  فرد حق تملـک در محـدود   معادن باطنی
 مخالف حق تملک فردي فقط نسبت به مـوارد اسـتخراجی قـانونی بـوده و     ۀنظری

 براي استخراج کننده نسبت به هر کس دیگري حق اولولیت شـناخته شـده اسـت   
  ).127ص ،(همان
  هاي طبیعی:ـ آب

اي بـه حـق او   دیگران لطمـه  ةه استفادتواند مادام کفرد نمی ،در مورد مواد طبیعی
طبیعـی   ةزیـرا فـرد معینـی مالـک مـاد      ،آنان را از استفاده باز دارد ،سازدوارد نمی
بـرداري  در بهـره است فرصت انتفاعی که ایجاد کرده  ۀبلکه فقط به واسط نیست،

  باید به دیگران ببخشد. هر چه را با حق انتفاع او معارض نباشدباید و مقدم است 
  هاي طبیعی:سایر ثروتـ 

تواننـد از  شـوند افـراد مـی   هاي طبیعی از مباحات عمومی محسوب میسایر ثروت
آنها استفاده و رقبه را تملک کنند که با کار متناسـب و الزم بـراي حیـازت آنهـا     

  ).142ص ،آید (همانوجود میه تملک ب

  هاي کسب و کارهاي اطالعاتی در دسترسی به فرصتب ـ فرصت
پیچیـدگی اقتصـادها نیـز اتفـاق افتـاده       ،زمان با توجه به پیچیدگی جوامـع  یط در

  تــوانمــی اســت و ایــن پیچیــدگی در تمــام اجــزاي اقتصــاد اتفــاق افتــاده اســت. 
  7.هاي اطالعاتی را شامل عناوین زیر دانستفرصت

  طالعات جانب عرضه در صنایع موجود؛آخرین ا ۀارائـ 
  در صنایع موجود؛ العات جانب تقاضاآخرین اط ۀارائـ 
  ها و مقررات در صنایع موجود؛نامهین ئآخرین آ ۀارائـ 
  ون کشوري؛هاي جدید درون و برآخرین فرصت ۀارائـ 
  هاي کسب و کار در صنایع موجود؛رهآخرین مشاو ۀارائـ 
  هاي کسب و کار.بانک ایده جهت فرصت ۀارائـ 

وسعت و  عمالً آن افزود،به توان میکه موارد متعدد دیگري نیز  ،این فهرست
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ولیت دولت اسالمی را جهـت در اختیـار قـرار دادن و اطـالع رسـانی      ؤاهمیت مس
این وظایف در فرض دولـت بـا    ۀمجموع .دهدهاي کسب و کار نشان میفرصت

حال اگر دولتی با رویکرد اقتصادي را در  نگاه حاکمیتی و سیاست گذاري است.
اطـالع رسـانی    ادي جامعـه را تشـکیل دهـد،   اصلی اقتص ۀنظر بگیریم که خود بدن

در ایـن  . الزامی و اساسی به خود گرفته و اهمیت آن دوچنـدان خواهـد شـد    ۀجنب
دهـد و  ، اهمیت خـود را نشـان مـی   هامد در تخصیص فرصتاحالت، نظارت کار

ایجاد  کند.اقتصادي چندین برابر می ۀاستفاده را در بدن ءفرصت سو ،عدم نظارت
در شرایط و ضوابط یکسان و نظارت دقیق در بررسـی واجـدین    هاي برابرفرصت

 رفتـار بـر  توانـد  مـی باشـد کـه   ترین موارد میاز حساس شرایط در اقتصاد دولتی،
  گذار باشد.اثرمتغیرهاي اساسی اقتصاد 

، توان گفتبندي این قسمت از طراحی الگوي اسالمی نظام توزیع میدر جمع
افراد با رعایت حـدود قـانونی در نظـام اسـالمی     در قسمت مربوط به منابع طبیعی 
توانند اقـدام کننـد و اصـل ایـن فرصـت بـراي       نسبت به تملک در موارد معین می

 الزامـاً  ،هـاي کسـب شـده   عملکرد افراد و دارایی ةولی نحو ،همگان یکسان است
توانند براسـاس اسـتعداد و   بلکه براساس قول مشهور افراد می ،یکسان نخواهد بود

دست آورند و براي اصل مساوات ه هاي خود ثروت زیادي را براي خود باییتوان
شد. در شفاف سـازي  توان جایگاهی را قائل در فرصت اولیه براي اقدام می صرفاً

بت به طور عمومی انجام خواهد شد و افراد نسه ها باعالن فرصت ،نظام اطالعاتی
بـه تعبیـري    .فاده خواهند کـرد ها استاز این فرصتمندي و استعدادهاي خود توان
سازي قیدي براي اعالن اطالعات اقتصـادي جامعـه غیـر از مصـالح     این شفافدر 

 تـوان برقـرار دانسـت.   ملی وجود ندارد و اصل مساوات را در اعالن این حیطه می
متکـی بـه    ،هـا یـابی بـه فرصـت   که انجام امور محوله و دست البته قابل ذکر است

از در اختیار قرار دادن فرصت برابر مواجه  یکه مفهوم جدایباشدها میمنديتوان
بایـد بگـوییم    ها باشیم،توان گفت اگر به دنبال دریافت فرصتمی باشد.شدن می

مندي الزم اسـت بایـد فرصـت مـورد نظـر را در اختیـار       آن فردي که داراي توان
بر این مبنا اصل مندي وجود دارد و جا اولویت توان بگیرد و به تعبیر دیگر در این
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حق به صاحب  يمندي یکسان است و عدالت به مفهوم اعطاتساوي مبتنی بر توان
باشـد و اصـل مسـاوات بـه     حق یا قرار دادن هر شی و چیزي در جاي خودش می

منـدي بـه در   و افراد به مجرد ابـراز عالقـه   ،جا برقرار نیست مفهوم عام آن در این
  این فرصت نخواهد شد. شامل دریافت اختیار داشتن فرصتی،

  . نظام توزیع در تولید2
آنچه که بیشتر جلب  ،در مراجعه به منابع ،ایند تولیديدر بررسی نظام توزیع در فر

کند دیدگاه صدور احکام اولیه ناظر به وضعیت اقتصـادي صـدر اسـالم    توجه می
سـتد   وکرد مبتنی بر داد طور که شرایط اقتضا می اقتصاد آن زمان همان باشد.می

هـر چنـد کـه     ،و بازرگانی و از سـویی مبتنـی بـر اقتصـاد کشـاورزي بـوده اسـت       
بـه ایـن سـبب بیشـتر احکـام و       توان در نظر گرفـت، دامداري و صیادي را نیز می

  باشد.عقود امضایی ناظر به داد و ستد و کشاورزي می

  جبران خدمات عامل کار 
عنـاوین   ،ت عامـل کـار  جبـران خـدما   ۀدر زمین ;در بررسی نظریات شهید صدر

  آید:دست میه اصلی زیر ب
در حقوق اسالمی دو روش پرداخت اجرت خدمات عامل کار شناخته شده ـ 

  تواند انتخاب کند.که هر کدام را عامل بخواهد میاست، 
  ؛روش دستمزد. 1
 . روش شرکت در منافع یا محصول.2

رد یا زیان در روش اول دریافت دستمزد مضمون است چه صاحب مال سود بب
و اگــر ســودي عایــد نشــد  بـرد روش دوم ســهمی از ســود محصــول را مــی کنـد، 

  درآمدي هم براي عامل نیست.
 مسـاقات،  ،بـه روش اول اسـت و احکـام مزارعـه    احکام اجاره و جعالـه نـاظر   

ــه در روش دوم کــاربرد دارد. ــواع ابزارهــاي ســرمایه مضــاربه و جعال اي ماننــد ان
فقط اجرت یا کرایه دریافـت   ،رودکار میه ش دوم بآالت که در عقود روماشین
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  کند و در محصول یا سود سهمی ندارند.می
 اگر عقدي به نحو صحیح شرعی بسته نشود و یکی از اصول آن رعایت نشود،

رود و یـا عقـد باطـل    بري سود و یا محصول در آنها (روش دوم) از بـین مـی  سهم
  آورد.دست میه کار رفته را به ب فقط اجاره ابزارهایی که در عقد است و یا

اجرت از صـاحب واحـد اقتصـادي اسـت و      ۀیگانه مجوز اساسی مطالب ،کارـ 
امـا کـار    ابزار تولید هم نوعی کار است، بدون آن دلیلی براي اخذ اجرت نیست.

پـس از مـدتی عـدم     تجسم یافته که استفاده از آنهـا باعـث اسـتهالك و احتمـاالً    
آمدي که به کار مستقیم مثل کار کارگر یا منفصل مثـل  در گردد.کارایی آن می

 ،و جز آن مبتنی نباشد ممنوع و غیرقانونی اسـت (همـان  کار ذخیره در ابزار تولید 
  .)250ـ240صص

در بحث جبران خدمات نیروي کار آنچـه از قـول مشـهور در بحـث عقـود و      
  ست از:ا آید عبارتجعاله به دست می

  ، سـهم عایت شـرایط براسـاس سـهم توافـق شـده     د مضاربه، عامل با ردر عقـ 
  ؛)361 (دادمرزي، بردمی

برد اساس سهم توافق شده سهم مید مزارعه، عامل با رعایت شرایط بردر عقـ 
 تواند مبلغ اضافه بر سهم را نیز از مالک اخذ کندعالوه در صورت توافق میه و ب

  ؛)377ـ376صص همان،(
  ، سـهم ایط براسـاس سـهم توافـق شـده    د مساقات، عامل با رعایت شـر در عقـ 
  ؛)382 همان،( بردمی

جز مـوارد  ه گردد ب، تسلیم اجرت پس از انجام کار واجب میـ در عقد اجاره
  ؛)391 همان،( خاص
، ي دو فرض مختلف دو اجـرت قـرار دهـد   در عقد اجاره هرگاه مستاجر براـ 
  ؛)392 (همان، تر صحت آن استسترنظر د

تواند براي غیـر  و نمیأجر است اجیر خاص ملک مست ، منفعتـ در عقد اجاره
  ؛)395 (همان، مگر با لحاظ شرایط الزم ،جر کار کندأمست

جعاله بر هر کار حاللی که مورد اعتناي عقال باشد و انجام آن بر عامل  ۀصیغـ 
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  .)422، ص(همان باشدواجب نباشد صحیح می
توزیع در عنوان کلی بندي اصول اساسی طراحی الگوي اسالمی نظام در جمع
 ۀتوان گفت برقراري اصل مساوات در دریافت محصول یا سـود از نتیجـ  دوم، می

کـار در بـاال مطـرح شـده وجـود       ةکار در هیچ مرحله و با هر تعبیري که از نحـو 
بري مطرح است که آن نیز یـک موضـوع قابـل بحـث     سهم ،عقود ندارد. در اکثر

مندي بري مبتنی بر تواندر تولید نبوده تا سهم متکی به نقش آنها زیرا تماماً ،بوده
شاید بتـوان   جا برقرار باشد. در این مطرح شد، آنها باشد و مفهوم عدالت که قبالً

ولـی در عقـود مطـرح     ،کارگیري اصل عدالت استه آنچه شایسته است، بگفت 
صـحت عقـد را در پـی خواهـد داشـت و       ،بـري شده تراضی طرفین به مفاد سـهم 

بـري داراي نقـش انکـار    زنـی و قـدرت کـارگر و کارفرمـا در سـهم     انـه مفهوم چ
  ناپذیري خواهد داشت.

بررسـی وضـعیت اصـل مسـاوات در      ،آنچه را که ما بـه دنبـال آن بـودیم   ولی 
باشد. در مواردي در رسد این اصل برقرار نمیکه به نظر می ،بري بوده استسهم

ر مـواردي نیـز اجـارة تـوافقی     شـد و د بابهترین حالت عدالت اقتصادي مطرح می
  باشد.ها مطرح است که اصل مساوات در آنجا نیز مطرح نمیابزار

بسیط بودن و محدود بودن کار و تولیـد وجـود نداشـته و     ،در اقتصاد امروزي
مساقات و مضاربه جایگاه اولیه و سهم اساسی خود را از  ،عقود مثل مزارعه عمالً

  بیشـتري از تولیـد ملـی را تشـکیل     دست داده و بخش خـدمات و صـنعت حجـم   
بـا توجـه    براین اتکا به این عقود اهمیت خود را از دست داده و غالبـاً بنا دهند،می

گـزاف مـورد نیـاز بـراي ایجـاد      هاي به سطوح تکنولوژي و نوع صنعت و سرمایه
تولیـدي در   ةصورت نهـاد ه نقش نیروي کار تعیین کننده نیست و ب عمالً ،مشاغل

در این حالت نیز  خدمات خواهد داد. ۀره یا جعاله (قوانین کار) ارائقالب عقد اجا
اقتصـاد   ةبـري در قسـمت عمـد   عدم اجراي اصل سهم ،شودآنچه که مشاهده می

تثبیت شده اسـت. در   ةعنوان نهاده تولیدي قابل اجاره بوده و جایگاه نیروي کار ب
وم نداشته و لید مفهحالت نیز اصل مساوات در دریافت سهم از محصول یا تو این

  کند.مزد دریافت می ،طبق شرایط قرارداد کار
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  . نظام توزیع بعد از تولید3
جانـب   عنصـري اسـت کـه در    این مرحله حضور دولت اسالمی به عنوان تنهـا  در

هـاي مختلـف درآمـدي وجـود     هاي حاصله از مکانیسمهزینه و یا مصرف درآمد
بـه موضـوع تحقیـق بررسـی      با توجـه  هزینه کرد دولت اسالمی ةباید شیو دارد، و
  .شود

توانـد  هـاي انتقـالی مـی   عنوان پرداخته هاي دولت بدر دو گروه اصلی هزینه
  صورت بگیرد که عبارتند از:

  ؛هاي اقتصادي جامعهزیربخشـ 
  اي) جامعه یا به بیان دیگر طبقات مختلف جامعه.هاي درآمدي (هزینهدهکـ 

هاي انتقالی یا در مواردي منابع مختلف تخصیص پرداخت ةقبل از آن که نحو
باید بدانیم دولت اسالمی در قبال دریافت انواع منابع مالی  جامعه را بررسی کنیم،

تـا حـد امکـان آن تکـالیف را      ددر مواردي مصارف معین و تکلیفی دارد که بایـ 
البته در موارد متعددي نیز آزادي عمل در مصارف و تخصیص منـابع   انجام دهد.

کنیم تا به تبـع  این ابتدا منابع مالی در دولت اسالمی را بررسی می بنابر ی دارد.مال
  آن موارد مصرف یا تخصیص آن نیز مشخص شود.

  منابع مالی در نظام اسالمی
 هاي اسالمی از جمله خمس و زکات باشد:منبع مالی ناشی از مالیات. 1

  زکات:* 
 کر آن در حکم کفار اسـت طور کلی از ضروریات دین است و منه زکات بـ 

  .)311ص ،ق1401 (امام خمینی،
نیـز در   9براي زکات مصارف زیر تعیین شده است و در زمان پیامبر اکرمـ 

  شد.این موارد مصرف می
؛ لیف قلوب تازه مسـلمانان أت .4؛ کارگران زکات .3؛ فقیران و مسکینان .2 و 1

ــدگان .5 ــدهکاران . 6؛ آزادي بن ــدهی ب ــی  .7؛ پرداخــت ب ــبیل اف در راه  . 8هللا؛ س
  .)338ـ315صص (همان، ماندگان

هـا واجـب   له اتفاقی است که تقسیم زکات بین تمام گروهأدر زکات این مسـ 
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مورد خـاص از ایـن مـوارد مصـرف کـرد       را در یک یا چند توان آننیست و می
  .)429ـ428 صص ،15ج  ،(نجفی

چنـد در صـورت    هـر  گانه واجب نیست،تقسیم زکات در بین اصناف هشتـ 
جایز است تخصـیص بـه برخـی از     زیادي زکات و وجود اصناف مستحب است،

و جایز اسـت کـه    ها و واجب نیست در هر صنف بین تمام افراد توزیع شودگروه
  ).341ص ،(امام خمینی به بعضی از افراد تخصیص داده شود

 وست،دست اه ب هاي گوناگون نیز در عصر وي (فقیه)چنان که امروز زکاتـ 
 ،2ج (امام خمینی، کندداند مصرف میرا در مواردي که مصلحت می و سهام آن

  .)495 ص
 ،15ج (نجفـی،  شـود هاي خیر مـی راه ۀ، شامل همهللاسبیل ا ،ـ بنا به نظر مشهور

  .)368ص
مثـل   هر چیزي که نزدیکـی بـه خـدا و مصـلحت در آن اسـت،      هللافی سبیل اـ 
  .)119ص افع،(مختصرالن هاتآبادي قنا حج، جهاد،
جایز است که به یک صنف از اصناف زکات داده شود و حتی یک نفـر، و  ـ 

  .)120ص النافع،افضل است (مختصرتقسیم آن 
 ندارد، مؤونۀ سال را براي خودش و عیالش مساکین کسانی هستند که فقرا وـ 

  ).118ص هر چند صاحب خانه و خادم باشد (مختصرالنافع،
  خمس:* 
را عـوض از زکـات بـراي حضـرت      ه خداونـد آن خمـس چیـزي اسـت کـ    ـ 
  .)351،م خمینی(اما خاندان آن حضرت قرار داد و 9محمد
 گــنج، معـدن،  ،غنـایم جنگـی   :گانـه واجــب اسـت  خمـس در مـوارد هفـت   ــ  

زمینی که فرد  ،مازاد بر مخارج سال دست آید،ه جواهري که با غواصی در دریا ب
  .)358ـ352صص (همان، اممال حالل مخلوط به حر ذمی از مسلمان بخرد،

انـد و خمـس را فقـط    موارد خمس را در زکات قـرار داده  بیشتر ،ـ اهل سنت
 احمدي میانجی، هللایت اآ اند.مشتمل بر غنایم جنگی و گاهی معدن و گنج دانسته

نشـان   ،أموران خـود بـه مـ   9هاي حضرت رسول اکرمبا نقل متن بسیاري از نامه
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هاي گوناگون اقتصادي دستور خمس از راه دهد که رسول خدا به گردآوريمی
  .)58ص (فراهانی فرد، داده است

کـه هماننـد انفـال بـراي منصـب       ،حدي استگروهی معتقدند خمس حق واـ 
محـل مصـرف    فقـط  هاشم ملکیتی بر خمس ندارد،و بنی امامت جعل شده است،
ایـن  مخـارج سـادات را از    ،و ولی فقیه 7امام معصوم ،آن هستند، بر این اساس

کنـد و  بقیه را از منابع دیگر مهیـا مـی   اگر این سهم کافی نباشد، پردازند.سهم می
  .)231ص ،(همان کنددر موارد دیگر مصرف می اگر مازاد باشد،

 :جزیه و سایر درآمدهاي اسالمی باشد ،. منبع مالی ناشی از خراج2
ه در مالیاتی است که حاکم اسالمی طبـق شـرایطی از اهـل کتـاب کـ      جزیه،ـ 
  .)61ص (همان، کندکنند، دریافت میاسالمی زندگی می ۀجامع
از نظر امامیه براي جزیه مقدار معینی وجود ندارد و براساس نظر حاکم شرع ـ 

اهل سنت براي آن مقـدار تعیـین    يولی علما ،شودو توافق با اهل کتاب معین می
  .)332ص (تسخیري، اندکرده
براساس مصالح  ،ف خاص تعیین شده نداردچون مصر ،انفال و خراج درآمدـ 

  .)170ص (فراهانی، شودمسلمانان در موارد ضروري استفاده می
 9یکی از ارقام مهم درآمدي از زمـان پیـامبر اکـرم    ،ة صدر اسالمدر دورـ 

العنـوه میـان مسـلمانان تقسـیم     هاي مفتوحدوم نیز زمین ۀدر زمان خلیف. خراج بود
و از  شد،آمد و از آنها خراج اخذ می ی مسلمانان دربلکه در ملکیت عموم ،نشده
  .)59ص  ،(همان نیز مطلبی دال بر مخالفت با او نقل نشده است 7منانؤامیر م

 هاي اسالمی و با در نظر گرفتن این نکتهبا توجه به موارد ذکر شده در مالیات
  جامعـه هـاي انتقـالی در بـین افـراد     پرداخـت  ،هاي دولـت که یکی از اقسام هزینه

اي و آحـاد جامعـه   هاي هزینـه ها در میان دهکبراي نحوه این پرداخت ،باشدمی
  هاي زیر را تصور کرد:توان حالتمی

  هـاي انتقـالی  طـور یکسـان از پرداخـت   ه هاي درآمـدي جامعـه بـ   گروه ۀهمـ 
  ؛برندسهم می (بیت المال)

  فــعطــور متفــاوت و غیریکســان بــه نه هــاي درآمــدي جامعــه بــگــروه ۀهمـــــ 
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  برند؛المال) سهم میهاي انتقالی (بیتهاي باالي جامعه از پرداختدهک
  طــور متفــاوت و غیریکســان بــه نفــعه هــاي درآمــدي جامعــه بــگــروه ۀهمـــــ 
  ؛برندالمال) سهم میهاي انتقالی (بیتاز پرداخت هاي پایین جامعهدهک
  سـهم  المـال) هـاي انتقـالی (بیـت   هـاي پـایین جامعـه از پرداخـت    فقط دهکـ 
  ؛برندمی
  المـال) سـهم  هـاي انتقـالی (بیـت   هـاي بـاالي جامعـه از پرداخـت    فقط دهک ـ
  ؛برندمی

) سـهم  المـال هـاي انتقـالی (بیـت   هاي جامعه به تفاوت از پرداختابتدا گروهـ 
  هــاي انتقــالیطــور یکســان از پرداخــته هــا بــبرنــد و بعــد از آن تمــام گــروهمــی
  ؛برندسهم می )المال (بیت

 ۀبـا ادلـ   دو یا شش حالت قابل تصور در باال بیان شده است کـه بایـ   شش قول
کافی آنها را بررسی کرده و قول یا حاالت غیر صـحیح را تشـخیص داده و قـول    

، باشـد کـه قـول صـحیح مـی     ،و در انتها بتوانیم قول آخـر را  صحیح را پیدا کنیم؛
  انتخاب کنیم.
نبوي و  ةسیر. سالمی مطرح شدهاي امورد نیاز در بحث از مالیات ۀاصول اولی

بتوان قـول صـحیح را    تا علوي به فراخور بحث در ضمن مطالب بیان خواهد شد،
  انتخاب کرد.

هـاي اسـالمی شـامل    نتایج اولیه از بیان موارد گفته شـده در مصـارف مالیـات   
  :شودموارد زیر می

ه هـاي انتقـالی اسـتفاد   هاي مشخصی از جامعه در مراحلـی از پرداخـت  گروهـ 
هـاي  هاي نیازمند یـا کـم درآمـد و یـا دهـک     گروه ،هادر بین این گروه .کنندمی

  پایین جامعه وجود دارد.
در راه  ،هـاي زکـات  ي غیـر نیازمنـد ماننـد عامـل    هـا گـروه  هـا، در بین گروهـ 

  لیف قلوب وجود دارد.أماندگان و ت
جامعه مفهوم نیازمند در یکی از مصارف زکات تا حد زندگی متوسط افراد ـ 

 توسعه و گسترش پیدا کرده است و لزومی به محدود کردن آن نداریم.
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  بندي اولیهجمع
اصول اساسی طراحی الگوي اسالمی نظام توزیـع در ایـن مرحلـه از عنـوان کلـی      

هـاي  مصرف مشـخص در بـین گـروه    هاي انتقالی باپرداخت است از سوم عبارت
دهـد و  سـمت متوسـط پوشـش مـی    هاي جامعه را از پایین بـه  بیشتر دهک ،جامعه

هـاي بـاالي   دهـک توانـد  حتی در پرداخت بدهی بدهکاران با شرایط خاص مـی 
، الزامـی در مصـرف و توزیـع یکسـان     . بـه تعبیـر دیگـر   جامعه را نیز پوشش دهـد 

ه هـاي جامعـه بـ   المـال) در بـین گـروه   هاي انتقالی دولـت اسـالمی (بیـت   پرداخت
رسـد،  صـحیح بـه نظـر مـی     بلکـه آنچـه   ،صورت برابر و به تسـاوي وجـود نـدارد   

هاي خاص جامعه هاي اصلی (خمس و زکات) گروههاي ناشی از مالیاتدریافت
المـال  اساس رعایت مصالح جامعه توزیـع بیـت  دهد و به تفاوت و بررا پوشش می

  باشد.طور الزامی برقرار نمیه پذیرد و اصل مساوات در این محدوده بانجام می
باشـد  هاي دولت اسالمی که در اختیار حاکم اسالمی میاز درآمد آن قسمت

تواند هزینه شـود و بـه بیـان دیگـر مصـرف مشـخص و       و براساس مصالح ملی می
جزیـه اگـر بنـا     خـراج،  از جمله درآمدهاي حاصل از انفـال،  ،الزامی از قبل ندارد

مصارف آن بیـان   ،اصلی ۀدر دو دست ،اساس تشخیص حاکم مصرف شودباشد بر
  ت.شده اس

  ادهاي اقتصادي جامعه و مصالح ملی؛مصارف در نهـ 
  اي جامعه.هاي هزینهمصارف در بین گروهـ 

نبـوي و   ةسـیر  ،دالیـل کـافی در انتخـاب نظـر مناسـب      بهتر و ۀبراي اخذ نتیج
  شود.علوي و روش خلفا به طور اجمال به فراخور هدف تحقیق بیان می

و دو یا سـه   ،ام غنایم میان مهاجرانتم ،9نضیر به دستور پیامبرغزوة بنیدر ـ 
 (فراهـانی،  نفر از انصار تقسیم شد و هیچ سهمی از آن بـه دیگـر انصـار داده نشـد    

  .)72ص
ن اسـاس مصـارف معـین آ   المال را بروزانه درآمدهاي بیتر 9اکرم پیامبرـ 

پرداخـت  افراد را به طور مساوي مـی  ۀسهم هم ،کرد و در هنگام تقسیمتقسیم می
  .)72ص (همان،
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 از مهاجرین آغاز کن و آنان را به حضور بطلب به هر یـک سـه دینـار بـده،    ـ 
سپس انصار را به حضور بطلب و به آنان نیز به هر یک سه دینار بده، پس از آنها 
هر یک از مردم که حاضر شدند چه سرخ پوست یا سیاه پوست همـین مقـدار را   

  .)38ـ35، صص 7جلد  بده (ابن ابی الحدید،
دیـد  هاي انفال را به هر مصـرفی کـه صـالح مـی    خراج زمین 9مبر اکرمپیاـ 
طریـق جهـاد بـه مسـلمانان     که از  ،العنوه راهاي مفتوحولی خراج زمین ،رساندمی

 9نمـود. رسـول اکـرم   هاي مسلمانان صـرف مـی  فقط براي رفع نیاز ،رسیده بود
و کردنـد  المال را بر حسب مصارف معـین آن تقسـیم مـی   روزانه درآمدهاي بیت

 ةواقدي نحو پرداختند.طور مساوي میه افراد مستحق را ب ۀسهم هم ،هنگام تقسیم
 ،1374خمـس و صـدقات را ثبـت کـرده اسـت (صـدر،        توزیع درآمدهاي فیـئ، 

  .)131ص
کـه از   ،المـال ش از درآمدهاي بسیار زیـاد بیـت  ادوم در زمان حکومت ۀخلیف

 ،انصـار  ،، بـراي کلیـه مهـاجران   ودالعنوه گردآوري شده بهاي مفتوحخراج زمین
  اي به شرح زیر تعیین کرد:و سایر افراد سهمیه 9پیامبر ةخانواد

درهـم تعیـین    10000سـاالنه   ،و عمـوي وي عبـاس   9براي همسران پیامبرـ 
(و جویریه و مقنعیه که هر یـک   درهم 12000به جز عایشه که مقرري وي ؛ کرد

و  7و امـام حسـین   7امـام حسـن   آوران بـدر و براي جنگ بود. درهم) 6000
اما در بدر  ،براي کسانی که در اسالم تقدم داشتند درهم، 5000 7فرزندان علی

بن عمر و بعضی فرزندان مهاجر و انصار  هللابراي عبدا ،درهم 4000نبودند،  حاضر
 800بـراي مکیـان    درهم، 2000براي دیگر فرزندان مهاجر و انصار  درهم، 3000
و انصار به  درهم، براي زنان مهاجر 400تا  300یگر مبالغی از ، براي مردم ددرهم

  ).133ـ132صص (همان، درهم 1000و  600 ،400 ،300 ،200تفاوت 
کردم تـا چـه   طور مساوي در میان آنها تقسیم میه ب ،خودم بوداگر اموال از ـ 

آگـاه باشـید بخشـیدن مـال در غیـر      ...  ، اموال خداسـت که این اموال رسد به این
این کار در دنیا ممکن است باعث سربلندي انجام  وردش تبذیر و اسراف است،م

 در میان احیاناً گردد،ولی در آخرت موجب سرافکندگی وي می ،آن شود ةدهند
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(امـامی   سازدولی در نزد خدا خوارش می ،نمایدش میاپرست) گرامیمردم (دنیا
  .)85ص  ،2 ج ،1358 و آشتیانی،

المـال در جهـت توسـعه و    موارد وجـوه مصـرف بیـت    ،هدر این قسمت از مقال
بـا تلخـیص و    اقتصاد صـدر اسـالم  آبادانی حکومت اسالمی برگرفته از کتاب 

  شود.بیان میتصرف 
  :بین نهادهاي اقتصادي و اجتماعی جامعه المال درموارد مصرف وجوه بیت

تعلـیم   ،نشامل آموختن قرآن و تفقه در دی : این موارد. تبلیغ و ترویج اسالم1
اعزام سفراي حکومت اسالمی به سوي زمامداران سایر کشورها  ،معارف اسالمی

  بود.
ــع . 2 ــدامات فرهنگــی: توس ــزایش    ۀاق ــلمانان و اف ــین مس ــدن و نوشــتن ب خوان

سوادآموزي در بین مردم، داوري و انتخاب کـافی بـراي انجـام امـر قضـا در بـین       
  .ساختن مسجد ،مردم
 ،مندان سایر ادیان و کشـورهاي دیگـر  تفاده از دانشپیشبرد علوم و فنون: اس. 3

گیري از سرایت امـراض، توجـه بـه صـنعت     پیش پرستاران زن، ،پزشکان و ادیبان
 هاي جدید، اسـتفاده از فنـون جدیـد   یابی به سالحاسلحه سازي و تالش در دست

المال در زمان کارگیري امور مالی و حسابداري بیته آشنایی و ب ،رزمی و دفاعی
کارگیري فنون معمـاري و شـهر سـازي در سـاختن کوفـه و      ه ب ،عمر بن الخطاب

  .7ضرب سکه به نام دولت اسالمی در خالفت حضرت علی بصره،
مام، تقسیم زمین براي خانه سازي و ساختن ح :هاي زیربناییگذاريسرمایه. 4

  .نامه رسانی ۀتوسع هاي ارتباطی،گسترش شبکه ،ایجاد بازار براي شهر مدینه
 ،ۀ حکومت اسالمیداوطلبانه یا از هزین ،ۀ سالح و مرکب از افراد جامعهتهی. 5

  کمــک مــالی اســتقراض جهــت خریــد اســلحه، هــا،اســتفاده از غنــایم در جنــگ
 حفـر  سیسـات نظـامی،  أت ایجـاد  هاي نظـامی و طرح ۀتهی ،مگران به سپاه اسالتوان

  .)131ـ117صص ،1374 (صدر، هاي جنگینظامی در شیوه حفظ اسرار خندق،
 آید عبارتدست میه آنچه از مجموع مطالب ارائه شده در عنوان کلی سوم ب

  ست از:ا
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قسـمت اصـلی    ،هاي خمس و زکاتهاي مصارف مالیاتبا استفاده از ظرفیت
أمین نیازهـاي  هاي پایین جامعه مورد نظر بوده و بـا تـ  دهک هاي مصرف درگروه
ۀ در مرحلـ . یابدثروت در جامعه کاهش میطبقاتی از نظر درآمدي و  ۀفاصل ،آنها
د، دولت اسالمی بنا به تشـخیص  درآمدهایی که محل مشخص مصرف ندارن ،بعد
مـد و ثـروت   هاي کم درآمدي که هنوز بـه سـطوح کـافی از درآ   در گروه ،خود

هاي اقتصادي جامعه و اهداف کالن جامعـه  اند، مصرف کرده و یا در نهادنرسیده
اسـت بـین   آخر آن قسمت از درآمدهاي جامعه که قرار  ۀحلدر مر شود.هزینه می

 ،هـا گـروه  ۀشامل هم ،ه عنوان جایگاه شهروندي توزیع شودبافراد و آحاد جامعه 
در این  ،باشدمستقل از جایگاه درآمدي و ثروت افراد جامعه می طور یکسان وه ب

فـت  نداشـتن ثـروت و درآمـد کـافی سـهم بیشـتري دریا       ۀمرحله افـراد بـه واسـط   
یا پرداخـت مالیـات    و دیگر افراد نیز به خاطر ثروت کالن و زیاد و نخواهند کرد
افراد جامعـه بـه    به بیان دیگر در ابتداي این مرحله از توزیع، د.نشواز آن منع نمی

و  ،باشـد هاي پایین جامعه میکنند و این دریافت به نفع دهکتفاوت دریافت می
کننـد و مفهـوم   ایـن درآمـدها دریافـت مـی    بعدي بـه صـورت یکسـان از     ۀدر الی

ن پیدا نمیمساوات در توزیع پرداخت کند.هاي انتقالی تعی  
سطوح درآمدي  ۀواسطه نبوي و علوي ب ةتفاوت ظاهري سیر عمالً ،با این نظر

تـر  هاي ویژه به افراد براي کمو ثروت در ابتداي اسالم بوده که بیشتر به پرداخت
ة علـوي در آن قسـمت از   روت بوده و در نگـاه سـیر  کردن اختالف درآمدي و ث

یکسان در پرداخت انتقـالی از جانـب    عنوان شهروندي رفتاره هاي جامعه بدرآمد
دوم در جعـل   ۀخلیفـ  ةدولت اسالمی بوده است و اختالف ایـن دو سـیره بـا سـیر    

 ،را کنـار گذاشـت   علـوي نیـز آن   ةنبوي در تضاد بـوده و سـیر   ةمبنایی که با سیر
  شود.یمشخص م

  هاي الیۀ اولدریافت
صـرف   ،باشدنفی هرگونه تفاوت در بین افراد می معناي تساوي وه مساوات، ب. 1

ها و استحقاق در دریافت باشند یـا  که افراد داراي تفاوت در مالك نظر از این
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  خیر.
 نظام توزیـع در تولیـد   ست از نظام توزیع قبل از تولید،ا سه عنوان کلی عبارت. 2

  باشد.ش افزوده)، نظام توزیع بعد از تولید می(در ارز
 ةنحـو ۀ اول مرحلـ  ؛باشـد عنوان اول شامل دو مرحله از تبیـین نظـام توزیـع مـی    . 3

ها و توزیع فرصت ةنحو دوم ۀتوزیع ثروت اولیه در دسترس افراد جامعه، مرحل
  منابع جامعه در بین افراد جامعه.

، اصـل  : باید گفتولیه در دسترس افرادتوزیع ثروت ا ةنحو ةانتخابی دربار نظر .4
مساوات در این مرحله جایگاهی ندارد و با دیدگاه آحـاد افـراد جامعـه شـامل     

توانند از آن استفاده کنند و در بـین  هاي معین میشود و گروهافراد جامعه نمی
  شود.رعایت نمی اصل مساوات الزاماً ،وت نیزافراد شامل دریافت ثر

منـدي  ها باید بگـوییم آن فـردي کـه داراي تـوان    وزیع فرصتدر مورد نحوه ت. 5
جا  الزم است باید فرصت مورد نظر را در اختیار بگیرد و به تعبیر دیگر در این

منـدي  مندي وجود دارد و بر این مبنا اصل تساوي مبتنـی بـر تـوان   اولویت توان
  .هوم عام آن در این جا برقرار نیستیکسان است و اصل مساوات به مف

کار در هیچ مرحله  ۀبرقراري اصل مساوات در دریافت محصول یا سود از نتیج. 6
 کار در مقالـه مطـرح شـده وجـود نـدارد. در اکثـر       ةو با هر تعبیري که از نحو

در عقـود   ،یک موضوع قابل بحث بودهبري مطرح است که آن نیز عقود سهم
پـی خواهـد   صـحت عقـد را در    ،بـري مطرح شده تراضی طرفین به مفاد سـهم 

نقــش بــري زنــی و قــدرت کــارگر و کارفرمــا در ســهمداشــت و مفهــوم چانــه
  ناپذیري خواهد داشت.انکار

حلـه از  نظر انتخابی و مختـار در نظـام توزیـع بعـد از تولیـد: در ابتـداي ایـن مر       . 7
هاي کنند و این دریافت به نفع دهکافراد جامعه به تفاوت دریافت می ،توزیع

بعـدي بـه صـورت یکسـان از ایـن درآمـدها        ۀو در الیـ  ،شـد باپایین جامعه می
هاي انتقالی در تمام ایـن  کنند و مفهوم مساوات در توزیع پرداختدریافت می

ن پیدا نمی کند، فقط از باب اصرار بر پیدا کـردن عنـوان مسـاوات و    مرحله تعی
 توان در این مرحلـه پرداخـت انتقـالی را   برقراري آن بدون هیچ محدودیتی می
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  به عنوان حقوق شهروندي واجد برقراري اصل مساوات دانست.

 دوم(اصول اساسی طراحی الگوي اسالمی نظام توزیع) ۀهاي الیدریافت
جایگـاه اصـل مسـاوات را در     که موارد ذکـر شـده عمـالً    آنچه مهم است این. 1

دهد اصول اساسی طراحی الگوي حاکمیتی در سبک زندگی اسالمی نشان می
د و این فاصله بنمایانهاي جاري د در مواردي تفاوت خود را با رویهتوانکه می

ایرانی را در اصـول رفتـاري    ۀسبک اسالمی در بستر جامع ئۀالزام بررسی و ارا
  دهد.حاکمان نشان می

رفتـار افـراد جامعـه نسـبت بـه       ةدر فرازهایی از اصول ذکر شده در متن به نحو. 2
خود اصول رفتاري در سبک  ده و عمالًیکدیگر و حقوق یکدیگر اشاراتی کر

 ئـۀ هاي جامعه، الـزام ارا آن با واقعیت ۀدهد و فاصلزندگی اسالمی را نشان می
ایرانــی بـا دیــدگاه فـردي و شــهروندي و در    ۀالگـوي اسـالمی در بســتر جامعـ   

  دهد.مواردي با دیدگاه اقتصاد خانواده در الگوي اسالمی را نشان می
افراد شرکت کننده یا شـامل ایـن موضـوع، محـدود     ث؛ . اصل اول در توزیع ار3

صـرف نظـراز جایگـاه     ،ه این معنی که بعـد از فـوت یـک شـخص    ب ،باشندمی
، محدود و معـین بـوده و   افراد حقیقی دخیل در دریافت ثروت ،دولت اسالمی

  بستگی به کم یـا زیـاد بـودن ثـروت از سـویی و تعـداد افـراد از سـوي دیگـر         
ز افراد شامل موضوع دریافـت، دیگـر افـراد جامعـه از آن     یعنی غیر ا باشد.نمی
اي ندارند و به تعبیري سهم دیگر افراد جامعـه از آن توزیـع ثـروت صـفر     بهره
  باشد.می

از منظـر دولـت اسـالمی بایـد گفـت غیـر از مـوارد         ؛اصل دوم در توزیع ارث. 4
  قانونی کـه تصـرف در ارث را بـراي دولـت اسـالمی و حـاکم اسـالمی مجـاز        

حاکم اسـالمی   ۀسلیق ۀهاي ارث منصوص قرآنی بوده و از حیطگروه ،داندمی
توان گفت در این مرحله نقشی بـراي تشـخیص   باشد و به تعبیري میمی خارج

توزیع ثـروت در بـین افـراد واجـد شـرایط بـراي        ةواجدین شرایط ارث و نحو
  دولت اسالمی وجود ندارد.
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ه طـور عمـومی انجـام    ها باعالن فرصت؛ اصل در شفاف سازي نظام اطالعاتی. 5
هـا  از ایـن فرصـت  مندي و استعدادهاي خـود  بت به توانو افراد نسخواهد شد 

ایـن شـفاف سـازي قیـدي بـراي اعـالن       در بـه تعبیـري    .استفاده خواهنـد کـرد  
قابل ذکر اسـت  البته  .معه غیر از مصالح ملی وجود ندارداطالعات اقتصادي جا

  هـا منـدي متکـی بـه تـوان    ،هـا یـابی بـه فرصـت   سـت که انجام امـور محولـه و د  
  ی از در اختیـار قـرار دادن فرصـت برابـر مواجـه شـدن      یباشدکه مفهوم جدامی
  باشد.می

بسـیط بـودن و محـدود     ،خدمات عامل کار در اقتصاد امروزياصل در جبران  .6
مساقات و مضاربه  ،مثل مزارعه يعقود بودن کار و تولید وجود نداشته و عمالً

یگاه اولیه و سهم اساسی خود را از دست داده و بخـش خـدمات و صـنعت    جا
 دهنـد. بنـابر ایـن اتکـا بـه ایـن عقـود       حجم بیشتري از تولید ملی را تشکیل می

با توجه به سطوح تکنولوژي و نوع صنعت  اهمیت خود را از دست داده و غالباً
نیـروي کـار   نقـش   عمـالً  ،براي ایجـاد مشـاغل  هاي گزاف مورد نیاز و سرمایه

صورت نهاده تولیـدي در قالـب عقـد اجـاره یـا جعالـه       ه تعیین کننده نیست و ب
  در ایـن حالـت نیـز آنچـه کـه مشـاهده       خدمات خواهد داد. ۀ(قوانین کار) ارائ

اقتصـاد بـوده و جایگـاه     ةبري در قسـمت عمـد  شود عدم اجراي اصل سهممی
  شده است.لیدي قابل اجاره تثبیت تو ةعنوان نهاده نیروي کار ب

 ،هاي جامعههاي انتقالی با مصرف مشخص در بین گروهاصل اول در پرداخت. 7
دهد و حتـی در  هاي جامعه را از پایین به سمت متوسط پوشش میبیشتر دهک

هاي باالي جامعه را دهک ،تواندپرداخت بدهی بدهکاران با شرایط خاص می
  نیز پوشش دهد.

 ،هـاي خمـس و زکـات   هـاي مصـارف مالیـات   اصل دوم با استفاده از ظرفیـت .  8
هاي پایین جامعه مورد نظر بوده و با دهک هاي مصرف درقسمت اصلی گروه

  طبقاتی از نظر درآمدي و ثروت در جامعـه کـاهش   ۀفاصل ،أمین نیازهاي آنهات
درآمدهایی که محل مشخص مصرف ندارنـد، دولـت    ،ۀ بعددر مرحل یابد،می

هاي کم درآمدي کـه هنـوز بـه سـطوح     در گروه ،ا به تشخیص خوداسالمی بن
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هـاي اقتصـادي   اند مصـرف کـرده و یـا درنهاد   کافی از درآمد و ثروت نرسیده
آخـر آن قسـمت از    ۀدر مرحلـ  شـود. جامعه و اهداف کالن جامعـه هزینـه مـی   

عنـوان جایگـاه   ه درآمدهاي جامعه که قرار است بـین افـراد و آحـاد جامعـه بـ     
مستقل از جایگـاه   طور یکسان وه ب ،هاگروه ۀهمشامل  ،توزیع شودشهروندي 

حلـه از  به بیان دیگر در ابتـداي ایـن مر   .باشددرآمدي و ثروت افراد جامعه می
هاي کنند و این دریافت به نفع دهکافراد جامعه به تفاوت دریافت می ،توزیع

بعـدي بـه صـورت یکسـان از ایـن درآمـدها        ۀو در الیـ  ،باشـد پایین جامعه می
  .کنندت میدریاف

  هانوشتپی
تقسـیم   9. یعنی مواردي که در آن پیامبري تاریخی ذکر خواهد شدهامقاله نمونه ۀدر ادام. 1

  یکسان بین اصحاب را نقض کرده است.
الگـوي تـوزیعی اسـت و     ۀاجراي عدالت است و آنچه در این مقاله هدف اسـت ارائـ   ،اصل. 2

دیهی است عدالت در برخـی مصـادیق   مشخص کردن جایگاه اصل مساوات در آن است. ب
  باشد.صورت مساوات نیز جلوه کند هر چند تحقق عملی آن کم میه تواند بخود می

 ،ذکـر شـد   از آنجا که تمرکز بحث بر اصل مساوات است و تباین آن با اصـل عـدالت قـبالً   . 3
از  جهت تبیین مفهوم این دو اصل که خود بحث جداگانه و خارج از هدف این مقاله است

  استفاده شده است. ;مختار مرحوم شهید مطهري ۀنظری
این معناي از عدالت به اعتبار حضور انسان در جامعه است و در نسبت با سـایر افـراد جامعـه    . 4

ولـی   ،کند و یک ارتبـاط افقـی اسـت   حقوق و اولویت افراد نسبت به همدیگر معنا پیدا می
فیض و منع فـیض   ۀدي و در این ارتباط افاضبین انسان و خداوند در یک ارتباط عمو ۀرابط

  کند.مفهوم پیدا می
 ]...هاللَی الکَم ففتیکُی ل هللاِقُ کونَفتُستَی[ :ۀو آی )11ء/(نسا] ...مکُوالدی اَاهللا ف میکُوصی[ :ۀآی. 5

ـ الَا اولواُ[ :ۀو آیـ  )6/(احزاب] ...دانِالوال كرَا تَمم صیبنَ جالِلرِّل[ :ۀ) و آی176ء/(نسا امِرح 
عضُبباشـد و  ) آیاتی هستند کـه اصـل قرآنـی احکـام ارثـی اسـالم مـی       75/(انفال] ...ولیم اُه

 ،1364 ،یی(طباطبـا و معانی آنها را بیان نموده اسـت   بهترین وجه تفصیل و تفسیره روایات ب
  ).348ص ،4ج

  باشد.جزئیات آن در متون فقهی است و خارج از هدف مقاله می. 6
، :در دوران حضرات معصـومین  ا عنایت به پیچیده شدن جوامع و نبودن عناوین مذکورب. 7

کـه ایـن عـرف بـا مفـاهیم       ها و ایـن مبتنی بر رفتار عقال در جوامع امروزي و وظایف دولت
  هـا نیـز نـوعی ثـروت بـالقوه     ها و از سویی فرصـت انسانی و یکسانی افراد در برابري فرصت
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ایـن   ،باشـد افـراد مـی   ۀفراهم کردن شـرایط برابـر بـراي همـ     :معصومین ةباشد و سیرمی
  قسمت تحلیل شده است.
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