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  چکیده
نظر گرفته شده  هایی براي آن در فقط ویژگیو نشده  صوردر اسالم مالکیت محترم است و حدود مالکیت نیز مح

به  واستوار  مداخله کلی اسالم در امور مالی افراد بر مبناي اصول مشخص شود. که منبعث از منشاء حصول مال می
  نماید. اي منتج از حقوق طبیعی افراد است که آزادي انسانها را در داشتن اموال کسب شده از راه مشروع بیان می گونه

هاي  توانند در حقوق مالکیت افراد مداخله نمایند در نظام عمالً از لحاظ قانون می ولتهامیزان و حدودي که د
در امور مالی افراد سلب مالکیت از فرد از طریق انتقال مالکیت به  هاداخله دولتحقوقی مختلف متفاوت است. از موارد م

 داحتکار ارزاق عمومی در سالهاي قحطی است. باستنا یتعونمم، نظارت دولت بر امور عام المنفعه ،نفع مصالح عمومی
طریق وضع تعرفه بر  نماید یا از را ممنوع دکاالهایی که مباح هستنمالکیت یا مصرف  نبایدتوان گفت که دولت  می قرآن

اري موجب مداخله در جریان معامالت آنان شود و بطور کلی باید دولت در این امور عملکردي خنثی ذگ آنان یا قیمت
نماید که اگر  اقتصاد مطرح میمکانیزم عرضه و تقاضا را در شرایط تعادل و قیمت بازار در و از سوي دیگر داشته باشد. 
ا تولید را از گروه تولیدکننده و فروشنده به یا خدمت نماید عمالً منابع و سود تجارت یقیمت گذاري کاال  دولت اقدام به
و ظلم در اسالم  گردد لم به تولیدکننده و عرضه کننده تلقی میظنماید و این  کننده و خریدار منتقل می گروه مصرف
  ممنوع است.

  
  له دولت، حکمت، عرفان، تصوف، اسالمآزادي فردي، مالکیت، مداخ :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

منشأ حقوق فردي منتج از حقوق طبیعی است که طبیعت و خلقت به فرد عطا کرده و چنانچه در محیطی تعریف 
اي زندگی کند  گردد. فردي که تنها در منطقه شود که دولت در آن تعریف نشده است شامل همه گونه حق و اختیار می

دهد. هنگامی که  هر چه که هست تعمیم میو مالکیت داند و اختیارش را به تصرف  ا مختار مطلق میعلی القاعده خود ر
شوند و حقوق افراد  فرد در جوار دیگر افراد قرار گیرد به دلیل اینکه دیگران نیز همین حق را براي خود قائل می

چون دولت و حکومت تشکیل شود،  آید و می مالکیتمحدودکنندة حقوق دیگران است لذا محدودیت براي حقوق 
الزاماً افراد محکوم به ایثار و اعطاي بخش دیگري از حقوق خود به دولت هستند تا جامعه سیاسی شکل گیرد. از این 
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  2د.شو به  آزادي افراد و حقوق منتج از اجراي عدالت میحقوق مالکیت محدود جهت مبحث 
  
  مالکیت

در است.  اداره امور عمومیترین مباحث قابل طرح در  ترین و مبنایی هترین، پیچید مبحث مالکیت یکی از اصلی
کند. به عبارت دیگر تعریف قبول شده  دولت و ملت را تعریف میمیان ل معمالً تعریف مالکیت مرز تعاحقوق عمومی 

ریف مالکیت حیطۀ نماید. تع گذاري می ها را در یک نظام سیاسی بنیان قوانین و چارچوب ۀاز مالکیت است که بناي کلی
کند. زیرا دولت صاحب و مالک  دخالت دولت در امور خصوصی افراد و همچنین حمایت ملت از دولت را مشخص می

آن حقی است که از ایثار ملت در اختیار وي قرارداده شده است. جمله اخیر مبناي ایدئولوژیک قوي در اسالم دارد و 
شود که مردم بپذیرند. یعنی آراء،  ت تا آن حد وارد امور داخلی مردم میحکومت اسالمی پس از تعیین واجباب و محرما

رد جمعی جامعه مبناي جدا کردن حق از افراد و اعطاي آن به حاکمیت به عنوان خجمعی بر مبناي  تصمیمات و نظر
  نماینده جامعه است.

هاي  فراد مداخله نمایند در نظامتوانند در حقوق مالکیت ا میزان و حدودي که دولتها عمالً از لحاظ قانون می
هاي سیاسی جوامع و  حقوقی مختلف متفاوت است. موارد مداخله دولت معموالً بر اساس ایدئولوژي و آرمان

هاي با گرایش سوسیالیستی معموالً مالکیت بسیاري از تأسیسات و منابع و  هاي مختلف متفاوت است. در نظام حکومت
گیرد  تی عمومی نظیر بانکها، حمل و نقل و همچنین بنگاههاي تولیدي به دولت تعلق میهاي خدما ذخائر معدنی و سیستم

ها هستند. آنچه که در غالب  هاي سیاسی لیبرال فعاالن بخش خصوصی مجاز به تملک این نوع دارایی ولی در نظام
تها مشترك است یکی وصول هاي سیاسی از لحاظ تصرف و تملک و همچنین مداخله در امور مالی افراد براي دول نظام

مالیات است. وصول مالیات توسط دولتها بر این اصل بنا شده که افراد بایست هزینۀ دولت را تأمین و همواره هزینه 
گري دولت و  هاي الزم براي امر تصدي خدمات ارائه شده توسط آن را بپردازند. این دو گروه هزینه یعنی هزینه

مران یا ارائه خدمات دولتی دو بخش عمده از علل وصول مالیات است. افراد یک جامعه هاي الزم براي توسعه، ع هزینه
نمایند و چنانچه نهادهاي مدنی قوي باشند افراد  گري دولت را تائید می عمالً با پرداخت مالیات بطور ضمنی تصدي

هاي  کومت را در انجام فعالیتتوانند مشروعیت حکومت را زیر سؤال برند و دست ح جامعه با عدم پرداخت مالیات می
هاست عمالً اجازه  تر از عمر دولت تر و باقی گري خود محدود سازند. چون عمر و اثر قوانین معموالً طوالنی تصدي
  ها بپردازند.  دهد که افراد بتوانند با عدم پرداخت مالیات به برخوردهاي مقطعی سیاسی با دولت نمی

امور مالی افراد سلب مالکیت از فرد از طریق انتقال مالکیت به نفع مصالح عمومی دیگر از موارد مداخله دولتها در 
ها به  است. این مورد در تصرف اجباري و الاقل خرید اجباري به قیمت عادالنه توسط ارکان دولتی نظیر شهرداري

  شوند. ی افراد میوضوح قابل مشاهده است که دولتها براي احداث تأسیسات یا معابر ملزم به تصرف حقوق ملک
ها با  نظارت دولت بر امور عام المنفعه نیز از اشکال مداخله دولت در امور مالی افراد است که از این طریق دولت

نمایند تأمین احتیاجات افراد جامعه  مداخله در امور صاحبان تأسیساتی که براي امور عمومی افراد ضروري است سعی می
را حفظ نمایند. مواردي نظیر ارتباطات، برق، آب و مشابه آن از این گروه است. البته مسائل  را مد نظر قرار داده و آنها
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گذاري کاالها و خدمات عمومی مطرح است که دیدگاههاي مختلف  متعددي در این ارتباط باالخص دربارة قیمت
دره بنگاههاي مولد خدمات سیاسی در جوامع مختلف نظرات متنوعی در این ارتباط دارند. طیف این نظرات از مصا

  شود.  عمومی تا استقالل و مالکیت مطلق آنها دیده می
نظر گرفته شده  هایی براي آن در فقط ویژگیو نشده  صوردر اسالم مالکیت محترم است و حدود مالکیت نیز مح

و داشتن مال نیز مورد  شروع احصاء شده باشدمدر این ارتباط مال باید از محل  شود. که منبعث از منشاء حصول مال می
هاي شرعی متداول محدودیتی  اند ولی حکماً جز مالیات عدم انفاق را سرزنش نموده قرآن تاشکال نیست هرچند آیا

مرز این اساس مرز مالکیت  بر قانونی و شرعی که مستمسکی براي جلب و مصادره اموال دیگران باشد ذکر نشده است.
مشخص در عدم تعرض به مالکیت فردي ده فعالیت افراد ملت و دولت را است که محدودر اسالم مشخصۀ مهمی 

هاي سیاسی و تقنینی باید براي جابجایی  مکانیزم تغییر این محدوده باید براساس توافق عمومی صورت پذیرد و .کند می
  یکسویه حاکمیت نباید تحقق پذیرد.نظر جابجائی این مرز با و مسلماً این مرز تعبیه نمود. 

خله کلی اسالم در امور مالی افراد بر مبناي اصول مشخص استوار است از جمله موارد احترام به مالکیت افراد مدا
اي منتج از حقوق طبیعی افراد است که آزادي انسانها را در داشتن اموال کسب شده از راه مشروع  ها به گونه در همۀ زمینه

کند تا اموال مملوك خود را  لی وجود دارد که افراد را ترغیب مینماید. ولی در عوض دستورات اخالقی مکم بیان می
کنز ننمایند و در حد میسور در جهت رفاه عمومی جامعه و حمایت از اقشار و افراد ضعیف جامعه بکار برند و کفاره 

  عمل نمایند.  اند که بدان بسیاري از گناهان و استحباب بسیاري از اعمال در این ارتباط تعریف و افراد تشویق شده
هاي کسب شده از برخی طرق را غیرمشروع  یکی از اصول دیگر نهی مالکیت در موارد خاص است. لذا دارائی

شود. براي مثال منع ربا یا تولید  داند این موارد عالوه بر موارد غیر مشروعی است که در حقوق سایر کشورها دیده می می
گیرند و  هاي حرام از این قبیل است که در قلمرو معامالت ممنوع قرار میو تجارت مسکرات و مواد مخدر و سایر کاال

  اند. در اسالم منع شده
سازد ممنوعیت احتکار ارزاق عمومی در سالهاي قحطی  مورد دیگر که مداخله دولت در حقوق مالی افراد را مطرح می

شود که در این زمان دولت مجاز به  د میاست. و این مورد فقط به ارزاق عمومی و آن هم در سالهاي خشکسالی محدو
شکستن انبارها و توزیع ارزاق عمومی در میان مردمان است و چنانچه این شرایط نباشد مجاز به این کار نیست. و در 
اینکه ارزاق عمومی در چیست غالب نظرات فقهی به مسئله احتکار گندم که رزق عمومی افراد جامعه براي بقاي آنان در 

تواند متفاوت باشد مثالً در کشور  شود. البته رزق عمومی در کشورهاي مختلف می طی است منحصر میهنگام قح
شود. در غیر  شود که در آنجا در عوض نان گندم از نان ذرت ارتزاق می مکزیک ذرت به عنوان رزق عمومی تلقی می

شود هر چند برخی به استناد به  آنی دیده نمیگذاري کاالها و خدمات مستند قر این مورد مداخله در بازار حتی در قیمت
اي : «3شمرند که با توجه به این آیه قرآن که فرماید سنت برخی مداخالت در قیمت گذاري کاالها و خدمات را بر می

اید اموالتان را بین خودتان به باطل مخورید مگر اینکه تجارتی باشد که از آن راضی باشید و  کسانی که ایمان آورده
و هر کس از روى دشمنى و ستمگرى چنین کند، پس او را به زودى تان را نکشید همانا خداوند به شما رحیم است خود

این آیه مبین این است که عدم رضایت در تجارت به معنی باطل ». در آتش دوزخ درآوریم، و این براى خدا آسان است.
 

 
  

َنُكْم بِاْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتجارًَة َعْن َتراٍض ِمْنكُ . «29- 30سوره نساء، آیات  -  3 ْم َو ال تـَْقتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اللََّه كاَن يا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا َأْمواَلُكْم بـَيـْ
 ».اراً َو كاَن ذِلَك َعَلى اللَِّه َيسيراً ِبُكْم رَحيماً َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك ُعْدواناً َو ظُْلماً َفَسْوَف ُنْصليِه ن



4  

مداخله شخص ثالث مانند دولت منجر به باطل شدن  باشد و مسلماً بودن آن است و تراضی طرفین شرط صحت آن می
گذاري باشد  گردد. یعنی اگر دولت اقدام به قیمت گذاري نماید هر چند طرف خریدار خشنود از این قیمت تجارت می

گردد. در  رود و اگر معامله انجام شود أکل باطل تلقی می ولی به دلیل عدم رضایت فروشنده شرط تراضی از بین می
َنُكْم بِاْلباِطلِ : «4فرمایند شتر این آیه در ارتباط با موارد أکل میشرح بی اي کسانی که  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا َأْمواَلُكْم بـَيـْ

اید اموال یکدیگر را به باطل مخورید، تأدیب در اموال و انفس است. بدانکه الفاظ چنانکه گذشت، براي  ایمان آورده
اند.  اعتبار عناوین مرسله بدون اعتبار خصوصیتی از خصوصیات مصادیقِ آنها، اعم از کلّی یا جزئی وضع شدهحقایق به 

مثالً لفظ زید براي ذات مخصوص زید وضع شده بدون اعتبار حالت و خصوصیتی از حاالت و خصوصیات او. چه زید 
برحسب تجسم و تجردش، در حالی که با ماده بشري  در حال کودکی زید است و در حال پیري نیز زید است و همچنین

خویش باشد زید است و در حالی که فارغ از ماده است نیز زید است و مقتدر هم باشد زید است و مجرد از تقّدر نیز زید 
 ها در وضع و اطالق آن معتبر نیست. و غریب شمردن است. پس هیچ یک از خصوصیات احوال و یا خصوصیات نشئه

کند و حصر کردن آنها مفاهیم را در مصادیق حسی حجت بر خودشان  کسانی که ادراکشان از عوالم حس تجاوز نمی
کنند، پس تعمیم مفاهیم  ها را درك نمی اي که در آن هستند مصادیق سایر نشئه است نه براي ما؛ چون آنها بر حسب نشئه

و اشاراتی به آنچه که ما ذکر کردیم وجود دارد. خداوند ما را به آنها براي آنها امکان پذیر نیست، و در اخبار تصریحات 
به معنی خوردن در هیچ خصوصیتی از خصوصیات اکل حیوانی از داخل کردن چیزي در دهان  اَْكلبینا سازد. بنابراین 

ات اکل و یا خصوصیات مأکول و حس و جویدن آن با دندان و فرو بردن و ادخال آن در شکم و همچنین خصوصی
) اسم عملی است که باعث قوام فاعل و ازدیاد قوت اَْكلها در آن اعتبار نشده است. پس آن ( خصوصیات چیزي از نشئه

اي که واقع شود گردد. پس بازي کردن اطفال اکل است براي آنان بر حسب نوعی از اکل  او به هر نحوي و در هر نشئه
ها برحسب نیروئی از نیروهاي  کننده ارت تجار و زراعت کشاورزها و نکاح نکاحکه همان خیال حیوانی بازي است، و تج

اسم است براي مملوك و  مالاي که باشد اکل براي اوست. و  شود. بلکه فعل هر فاعلی در هر نشئه آنان اکل حساب می
وي جز آنچه که شارع یا عرف تر است. بنابراین اعراض دنی تر باشد صدق اسم مال قوي هر اندازه که ملکیت در آن قوي

اعتبار کرده است، هیچ حیثیت مملوکیت بر آنها نیست، مثالً هرچه که تحت استیالي مرد باشد آن را مال حساب کنند 
مال او و مملوك او مال است و قواي نفسانی که تحت تصرّف نفس است و هیچ حیثیتی جز حیثیت مملوکیت براي نفس 

اند ولی در خزینۀ  اند، و یا ملکه نشده تر است. و همچنین است علوم و صنایعی که ملکه شدهندارد به صدق مال سزاوار
َنُكمشوند). و خطاب در  عقل ثابت هستند (نیز مال محسوب می براي جماعت ذکور است خواه در عالم کبیر یا در عالم  بـَيـْ

غلیب (غلبه اسم مذکّر بر مؤنث) زنان را نیز شامل صغیر انسانی باشند، در نشئه طبع و یا در غیر آن باشند. و از باب ت
به فعلی که غایتی ندارد یا غایت عقلی و یا عرفی ندارد و به فعلی که به غایت خود نرسیده، و به سنّت و  باطلشود. و  می

به چیزي هم که  شود. و اي که بر اساس مستحکم بنا نشده باشد، و به سنّتی که بر اساس الهی بنا نشده باشد گفته می طریقه
ها یا چیزي که در نفس االمر حقیقت ندارد مانند سراب، و نیز به چیزي  شود مانند عدم اصالً حقیقتی ندارد باطل گفته می

که تحقّق ذاتی ندارد بلکه تحقّق آن عرضی است مانند ماهیات و به چیزي که به خودش تحقّقی ندارد و بلکه به علّت 
ها بر آن غالب باشد مانند  ت امکانی و به چیزي که تحقق آن مخفی باشد به نحوي که عدمشود مانند وجودا محقّق می
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ملکوت سفلی که چون عدم بر آن غلبه دارد باطل است، اگرچه سایر معانی باطل نیز بر آن صادق است. پس آیه شریفه 
نخستین مصادیق آیه که به  بر حسب مصادیقش داراي وجوه متعددي است که بعضی باالتر از بعضی دیگر است. پس

شود. و معنی آیه این است که اعراض  فهم عوام نزدیکتر است همان خوردن معروف است که با جویدن و بلع متحقّق می
دنیوي را بین خودتان به سبب راه باطل که شارع آن را سنّت نکرده و مباح ندانسته است یا به سبب مبدأ باطلی که عبارت 

ك فعل یا نفس و شیطان است یا عقل و رحمان. و  از نفس و شیطان است با جویدن مخورید. زیرا که حاکم و محرّ
ها بر او باطل است. دومین مصداق آیه این است که اموال دنیوي خود را بین  دانستی که شیطان به جهت غالب بودن عدم

است. سوم اینکه افعال خودتان را به هر دو خودتان به باطل تصرّف نکنید، به هر دو معنی که آن نیز نزدیک به فهم عموم 
معنی باطل نکنید. چهارم: افعال تکلیفی قالبی نبوي را بحسب مبداء باطل یا به غرض باطل انجام ندهید. پنجم: افعال 
تکلیفی قلبی ولوي بین خودتان را به سبب باطل به هر دو معنی انجام ندهید. ششم: قوایتان را بین خودتان در راه باطل 
صرف نکنید. هفتم: علوم خودتان را (از راه باطل) اخذ نکنید و (در راه باطل) صرف نکنید. هشتم: مدد حیات و مادة 

ِإالَّ َأْن َتُكوَن زندگانی خود را (به باطل) صرف نکنید. نهم: مشاهدات و مشهودات خودتان را (از طریق باطل) نگیرید. 
َو ال ه تجارتی باشد که مورد رضایت شما باشد که به آنچه که گذشت امکان تعمیم دارد. مگر اینک ِتجارًَة َعْن َتراٍض ِمْنُكمْ 

ُفَسُكمْ  و خودتان را مکشید، عبارت یا مربوط به معطوف علیه است از باب اینکه صرف کردن اموال بدون معیار  تـَْقتُـُلوا أَنـْ
اموال) است یا اینکه حکم مستقّل است، و تعمیم  شود، و نهی از آن همانند علّت نهی از آن (صرف موجب قتل انفس می

زیرا خداوند به شما رحیم است، علّت نهی خداي تعالی از صرف اموال به باطل و  ِإنَّ اللََّه كاَن ِبُكْم رَِحيماً آن مخفی نیست. 
ي دیگر در همین سوره در جا» اي بر این نهی است.  قتل انفس است، چون رحمت او همانند سایر تکالیف داعیه

و به سبب رباخواریشان و خوردن اموال مردم به باطل و حال آنکه از آن منع شده بودند، براي کافرین عذابی «فرماید:  می
 طور دشمنی، برايب»  ُعْدواناً «انجام دهد این را، صرف و قتل را، هر که  و »َو َمْن يـَْفَعْل ذِلكَ «ایم.  دردآور مهیا کرده

براي اینکه تمیز انجام دهد یا آن را عدوانه  ی دارددشمناو در حالی که ا عدواناً دشمن بدارد یا فعل دشمنی یدشمنی یا 
َو ظُْلمًا َفَسْوَف ُنْصليِه ناراً « دهد یا از عداوت از نفسش انجام میعمد و تجاوز از حدود الهی باشد یعنی کسی که آن را از 

  ».این براي خدا آسان است افکنیم و پس او را بر روي در آتش می لمو بطور ظ» َعَلى اللَِّه َيسيراً ذِلَك  كانَ   وَ 
اى فرزندان آدم، زیورهاى خود را در مقام : «٥شود که آیه دیگر در قرآن کریم پیامبر اکرم ص مأمور به ابالغ می در

دارد. بگو: چه کسى  مسرفان را دوست نمى وندهر عبادت به خود برگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید، که خدا
هاى خدا را که براى بندگان خود آفریده حرام کرده و از صرف رزق حالل و پاکیزه منع کرده؟ بگو: این نعمتها  زینت

در دنیا براى اهل ایمان است و خالص اینها (یعنى لذات کامل بدون الم، و نیکوتر از اینها) در آخرت براى آنان خواهد 
کنیم. بگو که خداى من هر گونه اعمال زشت را چه  اهل دانش چنین مفصل و روشن بیان مى بود. ما آیات خود را براى

در آشکار و چه در نهان و گناهکارى و ظلم به ناحق و شرك به خدا را که بر آن شرك هیچ دلیلى نفرستاده است و این 
توان گفت که دولت نباید  اد این آیه میباستن». دانید به خدا نسبت دهید، همه را حرام کرده است. که چیزى را که نمى

گزاري موجب مداخله در جریان  کاالهایی که مباح هستند را ممنوع نماید یا از طریق وضع تعرفه بر آنان یا قیمت
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معامالت آنان شود و بطور کلی باید دولت در این امور عملکردي خنثی داشته باشد. در شرح آیات آخر مذکور 
هاي خدا را که براي بندگان خارج کرده حرام  بگو چه کسی زینت »َمْن َحرََّم زِيَنَة الّلِه الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدهِ ُقْل «: «٦فرمایند می

شمردند، پس آنها را  گویا که ترك زینت و ترك مأکول و مشروب پاکیزه را از لوازم عبادت و طلب آخرت میکرده، 
تحریم آن را انکار نمود. و توصیف به اخراج براي بندگانش اشاره به  اًانیاً تأکیدد و ثکراوالً امر به تزیین و اکل و شرب 

 او براي، نه اینکه بر اوستو براي غیر او به تبعیت  گشتهکه زینت اوالً و بالذّات براي کسی است که عبد خدا دارد این 
 قرزااروحانی از رزق انسانی و  و حیوانی و نباتی و بدنیرزق،  ها از و پاکیزه »َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ «حرام باشد.  شعبادت

َيا«. نفوس و قلوب و ارواح نـْ بگو این براي کسانی است که ایمان آوردند در حیات دنیا،  »ُقْل ِهي لِلَِّذيَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَياِة الدُّ
» َك َلٰما َخَلْقُت اْالَ◌ْفٰالكَ َلْوالٰ « :ستووجوه قول ا ، و این یکی ازاند خدا خلق شده ۀات براي خلیفبالذبدانکه دنیا و آخرت 

متّصل شود که آن قبول دعوت  او با اتّصال تقلیديبه که . پس هر کسی )کردم اگر تو نبودي افالك را خلق نمی(
یا سته، عقد بست خلیفه ر ددستش را ب ، و با معاهده اسالمیاخذ کرده، بر آن هیعت عامبظاهري و قبول چیزي است که به 

با اتصال ایتمامی متصل شده که آن قبول دعوت باطنی و قبول آنچه بر آن با بیعت خاصه اخذ کرده و دستش را بر دست 
او ترین مراتب قلب نازلخلیفه است، در  ه ازصورت نازلخلیفه به معاهدة ایمانیه عقد کرده، پس داخل ایمان شده که آن 

تر رمرتبه باین که از است در مرتبه دیگري از قلبش  یاست سپس صورت دیگري که داراي ملکوتیت صدرکه همان 
و از خلیفه  ستاوراي به قدر اتّصالش ب پس آن دوحقیقت خلیفه متحقّق شود،  هب کهنایتا  کذاشود، و ه است داخل می

ه شدچه غالب ، و هرگاه از آنندبر او حرامدو آن نباشد متصل از اتّصالها  یزيچبه برد، و هرکس که  ارث می آنسب حب
از غیر تقیید به  »منوا في الحٰيوة الّدنٰياذين آهي للّ « است، و براي این گفت:کند در دست او غصبی تملک دنیا  چیزي از

دارد امکان نبر آن ، و چون در آخرت غلبه غیر بر آن غلبه نکندغلبه کند یا  یعنی آنها چه بر آن، خالصی از دست غیر
 یه ینکهشده، و اعراب آیه ا قرائتبا رفع و با نصب  خالصة ،روز قیامت باشدخالص آنها  »َخاِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة  «: گفت

خبر است، یا خبر بعد خبر است، یا حال است از فاعل  ة اّلدنياافي الحيخبر آن است، یا حال است و  لّلذين آمنوامبتدا و 
یا به عاملی از افعال خاص حال است، یا  لّلذين آمنوا قول او یا به امنوار ظرف، یا ظرف لغو متعلق به یا از مستتر د ،آمنوا

 ،است یا خبر بعد خبر یهبر قرائت رفع خبر  خالصةو  ،مغضوٌب عليها في الحيوة الّدنيا: ثلاست م ءبتدااخبر بعد خبر، یا خبر 
بعد آنکه نهرهاي زمین است  صادق عو از  است، یکی از عوامل سابقیا خبر مبتداي محذوف، و بر قرائت نصب حال از 

براي پس آن مال ماست و هرچه براي ماست پس هرچه را که سیراب کند و هرچه که سیراب شود پس را ذکر کرد 
ن و از بین ایآنچه وسع در اولی ما  هماناو  ،دهکرغصب آن را ، و براي دشمن ما چیزي از آن نیست مگر ستشیعیان ما
ة اقل هي لّلذين آمنوا في الحي«د: کر، سپس این آیه را تالوت است بین آسمان و زمینآنچه یعنی  باشد، می آن است

 »احّل لكم الطّيباتاليوم «تعالی:  وو در قول ابدون غصب است براي آنان  خالصةمغصوبین بر آناند در روز قیامت  »اّلدنيا
َكَذِلَك نـَُفصُِّل «ن است. آاشاره به  »اليوم اكملت لكم دينكم«: وو بعد قول ا »من دينكم اليوم يئس اّلذين كفروا«: وبعد قول ا

هر  اعطاءآنچه که حقّ آن است و  کلرا از استحقاق  هآیات تکوینیدهیم، یعنی  چنین آیات را تفصیل میاین »اآليَاتِ 
دارند، و در  اددتشادر سلوك به آخرت  دانند، ی که میقومبراي  »ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ « هرا به آیات تدوینیحقّ او حقّی ذی

هر ادراکی تعلّق به و  است با ازدیاد و اشتدادمتعلّق به آخرت آنچه که باشد د، زیرا که علم نماین میزیادي علمشان 
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نزد اهل  باشد یا منکوسمتوقّف  هبواسطه اغراض دنیویو بلکه نباشد بر آن باشد لکن اشتداد به آن ، یا متعلّق داردآخرت ن
مخاطبان آنان مشاکلت و موافقت با اسم علم بر آن اطالق شود از باب  چوناست، و  یشود، بلکه جهل اللّه علم نامیده نمی
و لقد علموا «شود  میبه ذم آن باشد منفک گردد یا اسم علم از آن نفی  از آنچه که مشعرچیزي که  ستاست. پس کم ا

دانستند که براي  (و به تحقیق آنان می» من خالق و لبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمونة ماله في اآلخرة لمن اشتريٰ 
ة الدنيا و ايعلمون ظاهرًا من الحي« دانستند) اي نیست، و خود را به بد چیزي فروختند اگر می خریداران آن در آخرت بهره

َلَغُهْم من العلم« از آخرت غافلند)(آنان به ظاهر زندگی دنیا آگاهند و » هم عن اآلخرة هم غافلون (این محلّ  »ذلَك َمبـْ
کنند و  اند در حالی که جز از ظنّ و گمان پیروي نمی مردم آن را عالم نامیده به تحقیق اشباهو رسیدنشان از علم است) 

ایمان در قلوبشان داخل  اند با آنها بیعت کرده هولوی هست که شیعیانشان که با بیعت خاصبراي این اند. و بند میدروغ فقط 
ر ائشیعیان ما علما هستند، شیعیان ما عرفا هستند. پس کسی که سالک به آخرت و س :به طریق حصر یند،شده علما و عرفا

عیه آن بلغ ما بلغ باشد عالم و ظنون فر یهعلوم حکم در اگر وبه امام حقّ منصوص از خدا نباشد  قدم ایتمامبه خدا به 
یا از حیث جهات  حیث انفس آن است،زیرا که نظر او به آیات از برد.  او از تفصیل آیات نفعی نمی شود، و نامیده نمی

ابوحنیفه او به چنانکه از صادق ع نقل شده که  است،امور آخرت بر آن آیات دالّ بر خدا و  حیث اینکهدنیوي آن، نه از 
به آنها به ایتمام با بیعت ولویه . و هرکس شناسیی ببینم که از کتاب خدا حرف من تو را نمی جملۀ کالمش گفت: ودر 

، زیرا استآیات و تفصیل آن  منتفع بهاو عالم عارف است، و او  پس اگر حروف تهجی را نخوانده باشدمتصل شود و 
اي آنها باشد. و چون اکل و شرب را بر می آن بر اوصدور آن از خدا و داللت  حیثاز  هو انفسی هآفاقی ءکه نظر او به اشیا

به بیان امر کند ص را پیامبرش  اراده نمود کهتاکید کرد به آنها هاي پاکیزه  د و آن را با اختصاص زینت و رزقنمومباح 
ُقْل ِإنََّما َحرََّم « پس گفت تعالی:پاکیزه از غیر پاکیزه  بالعرض، براي بیانمباحات براي حرمت  اتذات و موجببالمحرّمات 

َها َوَما َبَطَن َواِإلْثَم َواْلبَـْغَي بَِغْيِر اْلَحقِّ َوَأن ُتْشرُِكوْا بِالّلِه َما َلْم يـُنَـزِّْل بِِه سُ  رَبَِّي اْلَفَواِحشَ  ْلطَانًا َوَأن تـَُقوُلوْا َعَلى الّلِه َما َال َما َظَهَر ِمنـْ
گردد و گناه و بغی به غیر  هان میشود و آنچه پن بگو نیست جز اینکه پروردگارم اعمال زشتی که از آن ظاهر می» تـَْعَلُمونَ 

شود،  دانید بگوئید براي آن سلطانی نازل نمی حق را حرام کرد و اگر به خدا شرك ورزید و اگر بر خدا چیزي که نمی
. بدانکه خدا انسان را از نطفه ضعیفی رجوع داردپس تعالی به طریق حصر پنج چیز را ذکر کرد که به سه اصول محرّمات 

قدم صدق بر طریق مستوي و خط مستقیم از  سالکه به خدا به ة، و در آن لطیفه سیارخلق کرد حافظ نباشدکه صورتش را 
به حیوانیت سپس به بشرّیت که ملکوت بین دو ملکوت از آن ترین مرتبه موالید است به نباتیت سپس نازلجمادیت که 

ذوي االجنحه مالیکۀ آن دار که  هاست و علویباشد  می یانآدماز ین بعذّممتکبرّین و  سجنشیاطین و اجنّه و  دارکه  هسفلی
ستحکم کرد، و م علم او و شعور او را به شعور او هباو را علم  چونپس  به ودیعه نهاد،و اصحاب یمین است، سعدا و دار 
شود، پس اگر  د مستعد قبول تکلیف و دعوت نبوي میشو تمیزش بین خیر و شرّ حقیقی تقویت او و اختیار او اراده 
ه تشگشد مسلمان  یعاتحت حکم دمنقاد ن دعوت را قبول نمود و ایشد و دعوت نبوي را درك کرد و ساعده او توفیق 

در این هنگام به اعتبار اشراف او بر ایمان و  ، وگردد میمشرف و بر توحید حقیقی و ایمان و قبول دعوت باطنی ولوي 
مقتضاي آن عمل نکرد،  برگر دعوت عام را درك نکرد، یا آن را قبول نکرد، یا شود. و ا نامیده میو موحد توحید مؤمن 

یا  ردد،گ عالماتش مخفیش و طریق توحید و اماراتطریق قلب و و د وباطل ش هقریب به دعوت خاصاو استعداد تا 
ه و این از  کنل اند ومبباقی قریب براي او براي آن د و استعداد وشنباطل  هاستعداد قریب او براي قبول دعوت خاصقو

کند و طلب آنچه که او را داللت  آن را اقتضاء می شاستعدادآنچه به  خارج نشود و به عد و توجه گاهاستعداد به فعل 
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از مشتهیات و کند  میآن  ءاقتضا شکه نفس هچآنو گاهی بر  نماید، خارجش میقوه به فعل از  وبر طریق قلب  کند می
آن استعداد  بلکه زمانی که براي اونه مجازاً، و باشد نه حقیقتاً  د، در این صورت مؤمن موحد نمیاینم می هويت هحیوانی
اقرار بکند و مسلمان و مؤمن نامیده شود یا اینکه اقرار نبیئی و  یو کتاب یاینکه به دینسواء  ،باقی نماند، کافر استقریب 

و  صنم و کوکبیدر ظاهر به خدا اینکه سواء ماند بباقی  او استعداد مشرك است زمانی که بریا  ،نکند و کافر نامیده شود
بیعت به  ئییا ولینبیئی اینکه با سواء اقرار بکند یا نکند، و نبیئی و  یبه دینشرك بورزد یا نورزد، و سواء اینکه دو  غیر آن

ۀ جور و مظسواء اینکه به بیعت کرده باشد یا نکرده باشد، و  هیا خاّص هعامباشد یا اتصال یا اعتقاد داشته اهر شیاطین ائم
دو غیر شده است و این تفسیر باشد، و به همین معنی کفر و شرك در آیات به کفر به والیت و شرك به والیت داشته ن

مطیع نفس و شیطان است و  ی، و کافر به این معنبراي جواز اتصاف مسلم و مؤمن به آن دواست  نکفر و شرك ظاهری
که شرع و عقل و عرف آن را  حیثیبه  متناهیه است. و آن یا در قبح و هکذا اخالق او نیستآن دو ز از طاعت و جاافعال 

شمارد و فاعل آن حین  مفرط از چیزي که هرکس آن را قبیح می شرهو  همفرط سبعیتشمارند مانند زنا و لواط و  قبیح می
شود. و افعال جوارح که این چنین باشند فواحش  می واحش نامیدهفو دارد  مخفی می شحتّی از امثال آن را از مردمانجام 

 حیثیه باشد به تشگعادت زمانی که بعضی افعال جوارح  و به تحقیقظاهري است، و رذائل نفس فواحش باطنی است. 
محارم که  مانند نکاح زوجه پدر که در جاهلیت بود، و مانند نکاح یده شوندندارد باطنی نام مخفی خلقکه فاعل آن از 
از نکاح محارم است که در بین  تنابز به القاب با اینکه اشدجسس و غیبت و تهمت و تها بوده، و مانند  در بین هندي

فاحشه که فاعلش آن را  و به تحقیقاست.  مخفی آن از نظرهاي امثال فاعل آنمسلمانان شایع است. زیرا که فاحشه بودن 
مانند نکاح زوجه پدر، عکس آنچه کند  که مخفی نمیي ا هانند زنا و لواط و ظاهرشود، م باطنی تفسیر می مخفی بدارد

شمارد، و  نمی هحیآن را قباو امثال از  هعقول جزئیغیرمتناهیه است به حیثی که . یا در قبح و بر آن وجهی استذکر شد، 
خیر و  شامثالاز  هکه عقول جزئی ثیبه حییا  نبیذ،است مانند شرب خمر و  اثمدارد و آن  فاعلش از امثالش مخفی نمی

 آن مثالکه  ههاي غیرشرعی ها و قضاوت کند مانند حکومت به اعالن آن مباهات می آنشمارد و فاعل  می آن مدح فاعل
و  شیا افعالدیگر  یبه عبارتو . کند جهل تمنّا میاز را آن او که امثال است  هشیطانی اصبنمو سایر  ههاي شرعی قضاوت

دیگر  یبه عبارتو سازد.  ث و یا به صورت افعال مردان ظاهر میابه صورت افعال زنان یا به صورت افعال خناخالقش را 
اثم و بغی اشاره شده  و فواحشبه یا مردانه است. و به این سه  انهثخنّمزنانه است یا  جزئیه مخطئه امار انظادر  آنفاعل 

چه که کافر، جمیع آنو  ،یا مؤمن استاست  ینشرك حقیقی الکفر وباست. و حاصل حصر اینکه انسان یا کافر یا مشرك 
شود  بر سه قسم منقسم میتابع کفر محرّم است و آن آن زیرا که م است حرّمبر او قوالً یا فعالً یا خلقاً شود  صادر می اواز 
کفر از حیث شرك و مؤمن محرّمات مآن ذکر شد اکتفا کرد و شمول آن م استلزبراي اآنچه که  تنها بهاز ذکر کفر  و

ایمان به  حیثملحق به آثار کفر است و از  آن از حیث کفر، و آثار استمشرك جهت کفر و جهت ایمان براي و  است،
آید و  تفصیلی که می بربدون علم  به خداقولی  نسبتایمان براي او حالل است مگر  حیثاز آثارش  ،ایمان. و مؤمن
استطال نمود،  مقید بغياً  یبغآن را از  بغير الحقبا قولش تعالی  وا باشدحکومت و ریاست ط و سببغی مطلق ت چون مراد به

شرك  مراد بهکه اشاره دارد به این ما لم ينزل به سلطاناً به ك اشراخالف ظاهر است و قید  اًقید بیان به جعل احتیاجو عدم 
نفس، و آن دو اگر از جهت امر الهی  ذلذّت معاش یا یا به مرمتاست  هبه خدا شرك به والیت و شرك به والیت تکوینی

به والیت تکلیفیه اگر به اشراك از امر امام ع باشد شود. و شرك  آن نازل نشود شرك به خدا نمی هب چون سلطانیباشد 
ك به اشرباشد و شرك به خدا حاالً و شهوداً نیست مگر ا به اتباع او اشراك به خدا چون سلطانی بر آن نازل نشود نمی
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و موحد حقیقی یا اند نیست  تقیید اینجا ایضاً در محلّ آن است و حاجتی به تکلّفاتی که آن را مرتکب شده، پس والیتین
و ش توحیداز حیث یا است توحیدش  خلق او و اعتقاد او از حیثو او و فعل او مشرف بر توحید است یا اینکه قول 

ایمان  حیثو آنچه که از . ست: کفر گیرد ملّتی ملّت شوداحالل پس آن ایمان باشد  از حیثایمانش نیست. پس آنچه 
و شهودش یا از عادت  شمحبتش یا از وجدان تملحق به افعال کافر و اخالق او است لکن مؤمن به قو پس آن شدبان

و  ششهوداز را بر زبانش جاري شود و آن چیزي که از عالم وقتش اخذ نکرده در گفتن خطاب  تلوسه ازسابقی که 
حال شنونده بحسب وقت و مکان نباشد، پس موافق یا نباشد موافق حالش  کنل داشتهه یا یقین داشتیقین ن شوجدان

ما ال تعلمون « ،»ما ال تعلمون«تعالی  وبنابراین تقدیر قول ا پس ایمانش باشد حیثاگر از  و کرد، خداي تعالی از آن نهی
است را با حاکم  شیا موافقت مستمعشیا  آنکه عین آن یا وقت را آنچه ( »لحاكمعينه او وقته، او مستمعه، او موافقته 

 نآنهاست تفسیر آذاتی محرّمات گذشت که این و  هستندمحرّمات متحقق به این و چون ائمه جور شود،  می )دانید نمی
نقل  شده است. و از صادق عفسیر تجور ت ، و در بعضی اخبار به سالطین از بنی امیه و سایر والاستبه ائمه جور صحیح 

آن از ظاهر و باطن همان ده کرقرآن داراي ظاهر و باطن است، پس جمیع آنچه که در قرآن خدا حرام  که همانااست 
ما  هنچآآن ائمه حقّ است. و سرّ از ظاهر و باطن همان حالل کرده  کتابائمۀ جور است و جمیع آنچه که خداوند در 

. ندجمیع محلّالت هب ینجوهرمتو  ینتحقّقع م، و ائمه حقّ ندمحرّماتمتحققین متجوهرین به جمیع  ه جورکه ائماز اینگفتیم 
هالك شد، هالك شد کسی که  است کهدو خصلت  که: اي تو و است »الّله ماالتعلمون یان تقولوا عل«در بیان  ع وو از ا

و  رداريباطل ب دین خدا را بهو در روایتی است: که رداري، دانی دین ب ا دهی و به آنچه که نمیرأي خودت فتو هباي تو 
ا اگر به وحی یا تحدیث نباشد و نه به تقلید اعتقاد و فتوهمانا و غرض اینکه  .دانی میبه آنچه که ن ا دهیبه مردم فتو

 شبه رأی شپس واي و سپس واي بر کسی که در دیناست. » اهللا بما اليعلم یقول عل«صاحب وحی و تحدیث، پس آنها 
مردم را از صاحب وحی و تحدیث و اخذ باشد، و بر کسی که بدون علم اخذ کرده بدون اینکه از اهلش  استبداد نماید

  »فتوا دهد حیث اینکه خداوند او را با کافر و مشرك قرین گردانیده.
شماست نه ستم کنید و نه و اگر توجه کنید اصل اموال شما متعلق به : «7فرماید بلکه همانطور که در سورة بقره می

به عبارت دیگر این اصل از لحاظ ابعاد اقتصادي شرایط تعادل و قیمت بازار در مکانیزم عرضه و تقاضا را ». ستم بپذیرید
اگر دولت اقدام به قیمت گذاري کاال یا خدمت  8نماید که یکی از مفاهیم اساسی اقتصادي است. در اقتصاد مطرح می
کننده و خریدار منتقل  سود تجارت یا تولید را از گروه تولیدکننده و فروشنده به گروه مصرفنماید عمالً منابع و 

  گردد. نماید و این ظلم به تولیدکننده و عرضه کننده تلقی می می
  
  منابع

 . ترجمه1346. چاپ دانشگاه تهران، بيان الّسعادة في مقامات العبادةحضرت حاج مالّ سلطانمحمد بیدختی گنابادي،  •
 ، تهران. 1377اهللا ریاضی و محمدآقا رضاخانی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  حشمت

http://www.sufism.ir/  
  .1365کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر،  •

 

 
  

 ».َو ِإْن تـُْبُتْم فَـَلُكْم ُرُؤُس َأْمواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َو ال ُتْظَلُمون. «279ره بقره، آیه سو -  7
 fakhlagh.pd-eghtesade-olhttp://www.bidabad.com/doc/taadتعادل در اقتصاد اخالق. بیژن بیدآباد، نگاه کنید به:  -  8

http://www.sufism.ir/
http://www.bidabad.com/doc/taad


10  

    fakhlagh.pd-eghtesade-http://www.bidabad.com/doc/taadol بیدآباد، بیژن، تعادل در اقتصاد اخالق. •

  .1383بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی اقتصاد اسالمی، پول، بانک، بیمه و مالیه از دیدگاه حکمت.  •
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf   

الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی از دیدگاه  الملل در اسالم، حقوق بین بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی روابط بین •
   fbeynolmelal.pd-ravabet-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani.  1384حکمت. 

  .   1388بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی علوم سیاسی در اسالم، سیاست، حکومت، والیت از دیدگاه حکمت،  •
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf  

 .1388هاي حقوقی، حقوق جزا از دیدگاه حکمت،  بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی حقوق در اسالم، حقوق تطبیقی، نظام •
 http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-hoqooq.pdf  

بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی حقوق اساسی در اسالم، فلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومی از دیدگاه حکمت،  •
1388  .fasasi.pd-hoquqe-erfani-mabanihttp://www.bidabad.com/doc/   

http://www.bidabad.com/doc/taadol
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf
http://www.bidabad.com/doc/mabani
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-hoqooq.pdf
http://www.bidabad.com/doc/

