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  چكيده
بـا هـدف كشـف و    » )ع(علـي  حضـرت  سـيره  در اقتصـادي  تدابير«مقاله حاضر با عنوان 

توصيف چگونگي سيره اقتصادي آن حضرت با تاكيد بر دوران حكومت چهـار سـاله آن   
حضرت به خامه نگارش در آمده است . براي دستيابي به ايـن هـدف از روش مطالعـات    
اسنادي و تحليلي در بين متون كهن و دست او مرتبط با تـاريخ سـيره آن حضـرت بهـره     
گرفته شده است. طبق يافته ها مي توان گفت : آن حضرت با استفاده از خمـس، زكـات،   
انفال و ساير منابع مالي كه در اختيار داشتند، هم چنين با پيش گـرفتن سياسـت قناعـت،    

كشـاورزي، احـداث    و صنعت در مولد اشتغال گسترش نظارت مستمر، پرهيز از اسراف،
 نخلستان هاي مختلف، توسعه صنعت شهر سازي، حمايت از كسب و كار حالل، برابري

عمومي بر آمدند. راهكارهاي توسعه اقتصادي آن  امكانات توزيع در تبعيض رفع و حقوق
 عادي و زندگي هاي آن را جبران پذيري را توسعه و كاستي حضرت توانست فراگرد جامعه
  مردم را از اختالل نجات دهد.

  (ع)علياميرالمؤمنين  ،توسعه، ارتقاء ،، معيشت، تدابير اقتصاديسيره :ها كليدواژه
  

  . مقدمه1
 هـا  آن اساسي هاي چارچوب و اصول اهداف، كه دهد مي نشان اقتصادي هاي نظام ي مطالعه
 هـا  نظـام  آن پـردازان  نظريـه  بر حاكم بيني جهان تأثير تحت اجتماعي، هاي نظام ديگر همانند
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مند بـه   است؛ نظام اقتصادي علوي هم از اين قانون مستثنا نيست. اقتصاد علوي نگاهي نظام
ي علـي (ع) نسـبت داد. ايـن اقتصـاد، مبـاني       اقتصادي است كه بتوان آن را به كالم و سيره

ر در سطح خرد و كالن اي دارد. با رعايت اين امو اعتقادي و ارزشي و ضوابط حقوقي ويژه
  گيرد. اي در بخش توليد، توزيع و مصرف شكل مي اقتصادي، الگوهاي رفتاري ويژه

هـاي اقتصـادي،    در عرصـه  (ع)بررسي ابعاد سيره فردي، اجتماعي و حكومتي امام علي
نظير  نظير و بي كند كه از جوانب مختلف كم شاخصي از مكتب اقتصادي اسالم به ما ارائه مي

هـا،   ي اسالمي با اين شـاخص  رو تحقيقي ژرف و گسترده، براي آشنايي جامعه يناست؛ ازا
يابي به اصولي راهبردي با استناد به  هدف نهايي اين نوشتار، دست رسيد. ضروري به نظر مي
  .در عرصه معيشتي اقتصادي است (ع)سيره و سخنان علي

معيشـتي اقتصـادي امـام     با توجه به پيشينه تاريخي اقتصاد اسالمي و دخيل بودن سـيره 
 (ع)هاي اقتصادي امام علي عنوان رهبري الهي در اين نوع اقتصاد؛ سيره و انديشه به (ع)علي

نامـه در ايـن    موردتوجه محققان اسالمي بوده است و تحقيقاتي اعم از كتاب، مقاله و پايـان 
 – (ع)نطالـب اميرالمـؤمني   سيماي كارگزاران علي بن ابـي «شده است؛ كتاب  خصوص ارائه

سـيره اقتصـادى امـام    «اكبر ذاكري است؛ كتـاب   به تاليف علي» دبيران و مسئوالن اقتصادي
اكبري؛  محمدحسين علي» (ع)هاي مالي امام علي سياست«سيد رضا حسينى؛ كتاب » (ع)على

هـاي اقتصـادي    نگاهي به برنامـه «طرفان؛  رضا بي» (ع)ي حضرت علي كار و توليد در سيره«
» (ع)هاى اقتصـادى امـام علـى    دولت و سياست«جدالدين مدرس زاده؛ م» (ع)حضرت علي

بـه   (ع)از ديـدگاه امـام علـى    آباد؛ مبانى فلسفى نظام اقتصاد اسالمى  محمدتقى گليك حكيم
  ي يوسفي و... از اين قبيل هستند.احمدعلنوشتاري 

مراجعه به بر آن است كه در مرحله اول با دارد اين تحقيق با نگاه جامعي كه به موضوع 
اسـت و در مراحـل بعـدي بـا كمـك       (ع)منابع اصلي كه دربرگيرنده سيره و كالم امام علي

 توسـعه  و ارتقـاء تـدابير اقتصـادي   تواند مثمر ثمـر باشـد،    شده كه مي گرفتن از مطالب ارائه
تبيين نموده و در تحقيقات بعـدي ثمـربخش واقـع     (ع)علياميرالمؤمنين در سيره  اقتصادي

  .گردد
اجتماعي، سياسي به  هاي برنامه و اهداف يره حكومتي امام علي (ع)، ايشان در كنارس در

 اهداف اقتصادي براي رفاه عمومي، عدالت اقتصـادي، امنيـت اقتصـادي و رشـد اقتصـادي     
اصول راهبردي ايشان در اين نظـام مبتنـي بـر مبـاني اعتقـادي جهـت        و دارد ويژه توجهي

مشكالت و معضالت اقتصادي مي باشد. امير المـومنين  دستيابي به اهداف اقتصادي و حل 
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را در سـيره اقتصـادي    1هـاي اقتصـادي   علي (ع) براي رسيدن به اين نظام، تدابير و سياست
معيشتي خود در پيش گرفت. كه از مهمترين نيازهاي امروز اقتصاد ما تطبيق آن با رفتارها و 

  سيره اقتصادي آن حضرت است. 
يابي به اهـداف اقتصـادي نيازمنـد  منـابع مـالي و       ي جامعه و دست به طور طبيعي اداره

ارتقـاء و توسـعه    كارهـاي  رو ابتدا قبل از بيان راه برخورداري از منابع درآمدي است. از اين
  علي(ع) الزم است، منابع مالي دولت علوي بررسي شود. سيره امام اقتصادي در

  
  . منابع مالي دولت علوي2

مختلفي چون خمس، زكات، فيء، انفال، جزيـه و خـراج (بـا فـراز و      دولت علوي از منابع
كرد كـه بـه    ها در مسير تحقق اهداف نظام اسالمي استفاده مي نشيب) برخوردار بود و از آن

  لحاظ ثبات و عدم ثبات منابع و ميزان دريافتي به منابع ثابت و متغير تقسيم مي شود.
  
  منابع مالي ثابت 1.2

 خمس 1.1.2
؛ حسـينى زبيـدى واسـطى،    217: 1928پنجم (مقري فيـومي،   لغت به معناي يك خمس در

ق: ذيل واژه خمس) و در اصطالح فقهي، حقي مالي است كه خداوند بـر بنـدگانش،   1414
  2در بعضي از اموال آنان، واجب كرده است.

به دليل اينكه اصل خمس و ميزان دريافتي و موارد هزينه آن را شارع در كتاب و سـنت  
  از منابع مالي ثابت به شمار آمده است. )،8/41عيين كرده (انفال: ت

پيش از اسالم، مالياتي به نام خمس يا به مفهوم خاص آن رايـج نبـوده اسـت و بعـد از     
نظر وجود دارد؛ بعضي معتقدند پس از نزول  اسالم هم درباره زمان وجوب خمس اختالف

آمده از  دست ان واجب شد و از غنائم بهدر پايان جنگ بدر، خمس بر مسلمان 3ي خمس آيه
كافران دريافت گرديد. در مقابل، برخي بر اين باورند كه زمـان وجـوب و دريافـت اولـين     

  ).2/481ق: 1403ي بني قينقاع بوده است (طبري،  خمس، غزوه
برخي ديگر بدون اشاره به شأن نزول آيه و زمان وجوب خمس، سـال دوم هجـرت را   

 ابـن  حامـد  ابـو  انـد (عزالـدين   وسـيله پيـامبر(ص) دانسـته    مس بـه ظرف قطعي دريافت خ
 زيرا زمان وقـوع هـر دو   ) كه جمع بين هر دو قول همين است؛14/165: 1337الحديد،  ابى
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هرچند  )؛48و2/19ق، 1403ي بدر و بني قينقاع، سال دوم هجرت بوده است (طبري،  غزوه
  تر است. واقع نزديك قول اول، به

گرديـد (صـنعاني،    خدا (ص) از غنائم غيرجنگي هم خمس دريافت مـي در زمان پيامبر 
ص) (در اختيار پيامبر» سهم الرسول«و » سهم اهللا«عنوان  كه بخشي از آن به )4/116ق: 1390

بود؛ بخش ديگري به خويشاوندان پيامبر(ص) و قسمتي هم بـه يتيمـان، نيازمنـدان و درراه    
) بودنـد  16/5ق: 1981كـات (صـدقه) (نجفـي،    هاشم كه محروم از دريافـت ز  ماندگان بني

  اختصاص داشت.
آمد. البته ميزان خمس دريافتي  خمس در عصر خلفا نيز از منابع مالي دولت به شمار مي

منـدي بيشـتر از غنـائم جنگـي،      در دوره برخي از خلفا، به علت گسترش فتوحات و بهـره 
ير ديگري قرار گرفت و بـه  افزايشي چشمگير و چند برابري داشت و مصرف آن نيز در مس

خدا (ص) را به خليفه بعدي اختصاص دادند، بعضي  انحراف كشيده شد؛ برخي سهم پيامبر
دادند و گروهي اين سهم را از آن خويشاوندان  سهم خويشاوندان آن حضرت را به آنان مي

  ).342ق: 1395و  ابوعبيد،  7/133تا:  دانستند (نسائي، بي خليفه مي
هـاي داخلـي (جمـل، صـفين و      ت امير المومنين علي (ع) وجود جنگدر دوره حاكمي

ها (جز آنچه بـه همـراه    نهروان) و عدم مشروعيت دريافت غنيمت از مغلوب شدگان در آن
) از 405  :ق1413و مفيـد، الجمـل   123و  104، 59، 58/ 3ق: 1403آورده بودند) (طبـري،  

يكسو و نبود فتوحات و غنائم مانند دوران خلفاي پيشين از سوي ديگر، درآمـد خمـس را   
كه ميزان دريافتي آن از منابع ديگـر نيـز كمتـر بـود. از همـين       طوري شدت كاهش داد، به به

تر اسـالم و مسـلمانان مصـرف     روگاهي پس از كسب رضايت صاحبان آن، در مصالح مهم
ه بر پايه گزارشي، وقتي امام حسن و امام حسين (ع)، ابن عباس و عبداهللا ك گرديد؛ چنان مي

البته اين حـق  «بن جعفر، سهم خود را از امير مؤمنان (ع) مطالبه كردند، آن حضرت فرمود: 
اكنون در حال جنگ با معاويه هستيم، در صورت امكان و تمايـل، از   شماست؛ اما چون هم

  ).848/ ح342ق: 1395(ابوعبيد، » آن بگذريد
بنابراين، غير از غنائم (كه در دوره خالفت امام علي (ع) وجـود نداشـت) ديگـر منـابع     

)، با اين تفاوت كـه  6/558ق: 1355خمس، همان منابع زمان پيامبر خدا (ص) بود (بيهقي، 
  ها اندك بود. ميزان آن
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  زكات 2.1.2
آيات زكـات امـري واجـب و    پرداخت زكات اموال در زمان پيامبر خدا (ص) بعد از نزول 

شد و از منابع مهم تأمين  آوري مي شد. از مناطق گوناگوني زكات اموال جمع مسلم تلقي مي
  .4رفت هاي آخر عمر مبارك به شمار مي مالي حكومت پيامبر خدا (ص) در سال

در دوران خلفا نيز اصل وجوب پرداخت زكات از طرف مـردم مسـلمان امـري مسـلم     
نشـين زكـات    ديد كه از تمام منـاطق مسـلمان   حكومت خود را ملزم ميشد و هم  تلقي مي

هـا   بگيرد. يكي از علل جنگ ابوبكر با بسياري از قبايل عرب، عدم پرداخت زكات اموال آن
)؛ بنابراين، حجم زكات دوران خلفا برابر بـا  68و  62، 1/56ق: ج1411اعثم كوفي،  بود (ابن

شد؛ اما در هر يك  آوري مي ان پيامبر خدا (ص) جمعي مناطقي بود كه زم زكات اموال همه
هـاي   هاي سه خليفه، زكات دستخوش تحوالتي گرديد كه اين تحوالت در سياست از دوره

اقتصادي امير مؤمنان علي (ع) تأثيرگذار بودند. حضرت علـي(ع) نيـز در دولـت خـود بـه      
زاراني را بـراي  عنـوان يـك مأموريـت الهـي اسـتمرار بخشـيد و كـارگ        گردآوري زكات به

تـرين مسـئله    آوري زكات به مناطق مختلف قلمرو حكومتي خود اعزام كرد؛ ولي مهم جمع
هاي پيشين خالفت است (طبري،  زكات در حكومت علوي، كاهش ميزان آن نسبت به دوره

در برخي از منابع علل كاهش درآمد زكات در دوره امـام علـي (ع)    )؛96 – 4/94ق: 1403
هاي داخلي پس از قتل عثمان و امتناع برخي از پرداخت زكـات را   جنگ آمده است. طبري

هـا عامـل    ها و فتنه اگرچه از نگاه طبري اختالف كند (همان). عامل كاهش خراج معرفي مي
رسـد ريشـه اصـلي آن را بايـد در تحـوالت و       كاهش درآمد زكات هست ولي به نظر مـي 

ه خليفه پيشين جستجو كرد؛ در بسـياري  عملكرد حكومت و كارگزاران مالي آن در دوره س
كند به بروز اختالف در پرداخت زكات به حكومت يا مصرف  از روايات كه ابوعبيد نقل مي
  توان پي برد. در روايت حسان بن ابويحيي كندي آمده است: آن به دست عاملين زكات، مي

فَلَما قَـام سـعيد تَبِعتُـه،    » ادفَعها إِلَى ولَاةِ الْأَمرِ« سأَلْت سعيد بنَ جبيرٍ عنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ:قَالَ: 
ذَا. فَقَـالَ:  فَقُلْت: إِنَّك أَمرْتَني أَنْ أَدفَعها إِلَى ولَاةِ الْأَمرِ، وهم يصنَعونَ بِها كَذَا، ويصنَعونَ بِها كَ

»أَلْتَنس ،اللَّه رَكثُ أَميا حهضَعأُخْبِرَكأَكُنْ ل وسِ النَّاسِ، فَلَمءلَى راز سعيد بـن جبيـر    ؛ي ع
آنكـه پاسـخي    درباره زكات پرسيدم كه آيا آن را به واليان امر و حكومت بدهم؟ او بـي 

بدهد، از جاي خود برخاست و من هم در پي او رفتم و گفـتم: مـرا مـأمور پرداخـت     
كنند. در پاسخ من  كه آنان با زكات چنين و چنان مي زكات به حكومت كردي؛ درحالي

كه خدا تو را مأمور كرده است زكات را به همان مصرف برسان.  در هر موردي«گفت: 
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(ابوعبيـد،   استم در آن جمع پاسخ تو را بگـويم تو در حضور مردم از من پرسيدي، نخو
  ).1813/ح684ق: 1395

آيد كه اوالً، مردم در مشروعيت پرداخت زكات  ابوعبيد، چنين برمي 5از اين قبيل روايات
ار شك و ترديد گرديده بودند و بـراي دفـع شـك و تعيـين     به حكومت و كارگزارانش دچ

خواستند؛ ثانياً، ريشه ترديد و شك عامل اصلي اسـتنكاف   تكليف خود، از خواص، نظر مي
ي  مورد اموال زكـات در دوره  مردم از تسليم زكات به حكومت، سوء عملكرد و مصرف بي
منفـي در مـردم، از حكومـت    خلفاي پيشين بوده است. اين رويه ناصواب با ايجاد ذهنيـت  

بنـابراين سـوء سياسـت و     علوي نيز سلب اعتماد كرد كه ترميم آن مسـتلزم فرصـتي بـود؛   
رفتارهاي خلفاي پيشين سبب شك و ترديد در مشروعيت تسـليم زكـات بـه حكومـت و     
سلب اعتماد مردم از حاكمان گرديد و مردم برخالف زمان پيامبر (ص) و خلفا، از پرداخت 

  زدند. مام علي (ع) سرباز ميزكات به ا

  انفال 3.1.2
 مسـتحبي  نمازهاي بر »نافله« اطالق. است زيادي معني به شده گرفته »نفل« از لغت در انفال
 شود مي استفاده روايات از كه طور آن. است واجب نمازهاي بر ها آن بودن اضافه باب از نيز

 مشـخص  صـاحب  بـدون  و اضافي اموال سلسله يك شامل و دارد وسيعي معني يك انفال
  .گردد مي

 را آن صاحبش كه است خرابي زمين هر انفال،: «فرمود امام آمده كافي كتاب در ازجمله
 روي از جنـگ  بـدون  بلكـه  نشـده  گرفتـه  جنـگ  و نبـرد  زور با كه زميني هر و كرده ترك

 زارهـا  بيشـه  هـا،  دره هـا،  كـوه  قلـه : فرمـود  سـپس  »است شده داده كفار ي ناحيه از مصالحه
(طباطبايي،  »است اسالم حاكم آن از همه ندارد صاحب كه موات هاي سرزمين و) ها جنگل(

  ).6/11ق: 1417
گردد. قـانون   انفال از منابع درآمدي دولت اسالمي بود كه پيشينه آن به عصر نبوي بازمي

بدر تشـريع  انفال در سال دوم هجري به هنگام اختالف مسلمانان بر سر تقسيم غنائم جنگ 
  باره به پيامبرش فرمود: شد خداوند دراين

ئَلُونَكسنِ ياالَنْفالُ قُلِ االَنْفالِ ع لَّهل ولِ وفَاتَّقُوا الرَّس اللَّه وا وحلأَص ذات كُمنيب وا ويعأَط اللَّه 
و ولَهسإِنْ ر ين كُنْتُمنؤْمبگو: انفال به خـدا و پيـامبر او    پرسند. ي انفال مي ؛ از تو دربارهم
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يـد، خـدا و   دار اختصاص دارد. پس از خدا پروا كنيد و با يكديگر بسازيد و اگر ايمـان 
  ).8/1(انفال:  پيامبرش را اطاعت كنيد

شد) بـه پيـامبر خـدا (ص) اختصـاص      پس انفال (كه غنائم جنگي را نيز شامل مي ازآن
غنائم جنگي از قلمرو انفال خارج گرديـد؛ كـه   يافت؛ ولي بعد از مدتي با نزول آيه خمس، 

هايي را كه بدون جنگ  ، اين حكم، سرزمين6في ء  بعدها در سال چهارم هجري با نزول آيه
شده بودند را نيز شامل گرديد. پس از نزول اين آيات، پيامبر خدا (ص) به اجراي قانون  فتح

  انفال پرداخت.
پيامبر(ص) در انفال ادامه يافت و در اجـراي   هاي در زمان خليفه اول و دوم نيز سياست

آن چندان مشكلي پيش نيامد؛ ولي با انتقال خالفت به عثمان، سياسـت نبـوي در انفـال بـه     
هـاي ثـروت    اندازي به اموال مسلمانان و پيـدايش قطـب   انحراف كشيده شد و زمينه دست

ق: 1421هري، شـ  چون طلحه بـن عبيـداهللا و زبيـر بـن عـوام را پديـد آورد (محمـدي ري       
ها و آسايش مردم شـود،   بايست باعث عمران سرزمين ). در اين دوره، آنچه مي153ـ3/140

  سبب خرابي و سلب آسايش و اعتماد مردم گرديد.
امام علي (ع) در همان اولين روزهاي حكومت با توجه به منفي بودن ديدگاه مـردم بـه   

هـاي حكومـت خـود را     لويت برنامهاقطاع اراضي براي خواص، اجراي آن را لغو كرد و او
  اي فرمود: بازگرداندن اراضي اقطاع شده زمان عثمان قرارداد و در خطبه

 ؛المال بيت في مردود فهو اهللا مال من اعطاه مال كلّ و عثمان اقطعها قطيعة كلّ ان اال«
 »شد خواهد مسترد عمومي خزانه به داشته، خدا مال از عثمان كه بخششي و تيول هر بدانيد

  ).1/269: 1337الحديد،  ابى ابن حامد ابو (عزالدين
  
  منابع مالي متغير 2.2

  خراج 1.2.2
خراج از منابع مالي متغير در نظام اسالمي و علـوي اسـت. ميـزان دريـافتي خـراج، تـابع       

آيـد.   هاي غيرثابت به شمار مـي  رو از درآمدها و ماليات شرايط زماني و مكاني است؛ ازاين
كنـد   فقيهان شيعه و سني، خراج مالياتي است كه دولت بر زمـين وضـع مـي   در نگاه كلي 

ــابقه  ).2/82: 1393(شــيخ طوســي،  ــات س ــن مالي ــته و از كهــن  اي ــه داش ــرين  اي ديرين ت
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گيري اعتقاد مردم به ملكيـت زمـين بـراي سـلطان      هاست، زيرا پيدايش آن با شكل ماليات
  ).11/288م: 1958همراه بوده است (زيدان، 

كـه   اي بود؛ چنان م قبل از فتح ايران، نظام مالياتي حكومت اسالمي، نظام مقاسمهدر اسال
اساس چنين قراردادي، محصول اراضي را ميان مسلمانان و  پيامبر (ص) در اراضي خيبر، بر

). گاهي هم ماليات دريافـت  97ق: 1395زارعان به دو قسمت مساوي تقسيم كرد (ابوعبيد، 
بيستم محصول آن بود كه براي مسلمانان، زكات و براي كافران  يك دهم يا شده از زمين، يك

پـس از رحلـت پيـامبر (ص)، در     ).1831/ح1/586ق: 1395ماجه،  در حكم خراج بود (ابن
دوران خالفت ابوبكر، تغيير و تحولي در موضوع و حكم خراج اتفـاق نيفتـاد، يعنـي منبـع     

يافته بود و همچنان خـراج دريـافتي از   درآمد خراج كه اراضي مفتوحه عنوه بود، گسترش ن
حكـم   اما در دوره خلفـا بعـدي هـم در    صورت مقاسمه يا عشري بود؛ هاي يادشده به زمين

خراج دگرگوني پديد آمد و هم در موضوع آن. حكم تبديل دريافتي از محصـول بـه وجـه    
ديگري  اساس مرغوبيت زمين و نوع محصول، به خراج شكل نقد و تعيين ميزان دريافتي بر

بخشيد و خراج مصطلح را جايگزين خراج مقاسـمه اي و عشـري كـرد. از سـوي ديگـر،      
فتوحات مسلمانان در عراق و ايران، تحولي اساسي در گسترش اراضـي خـراج و افـزايش    

ي خراج از اراضـي سـواد عـراق     اي كه ميزان ساليانه گونه درآمد حاصل از آن ايجاد كرد، به
و در  ).28و  26تـا:   اند (قاضي ابويوسف، بي ون درهم روايت كردهو به قولي هفتاد ميلي صد

برخي منابع آمده است: بعد از فتح فارياب و طالقان از هر سويي امير آنجا خود را به سـپاه  
كه بعد از فتح  )؛ چنان2/104ق: 1411اعثم كوفي،  كرد (ابن طلب مي  رساند و صلح اسالم مي

چنـان   سـوي مدينـه آن   و از هر طرفي مال به راج فراوانخراسان، خ مرو و بعض بالد ديگر
  ).1/87تا:  ها انبارهايي بسازند (االتابكي، بي سرازير شد كه مجبور شدند براي آن

ي درآمـد   هـاي پيشـين، از منـابع عمـده     خراج در خالفت امام علي (ع) همچـون دوره 
ترين تحول در امر  . مهمرو گرديد آمد ولي با تحوالت و تغييراتي روبه حكومت به شمار مي

  شد: خراج در دولت علوي كاهش آن بود كه از عوامل زير ناشي مي
اي از اراضي خراجي، همانند مصر و شام از قلمرو حكومـت علـوي بـه     خروج پاره. 1

  خاطر تسلط معاويه بر اين اراضي.
شورش در برخي از مناطق تحت حكومـت امـام (ع)، همچـون اهـواز، خراسـان و      . 2
ن. در اهواز تبليغ سوء و تحريك خريت بن راشد مانع از پرداخت صدقات و خـراج  سيستا

در خراسان، فارس و كرمان نيز از فرمان امام تمرد كردند  ).106ـ4/93ق: 1403شد (طبري، 
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و مردم از پرداخت خراج سرباز زدند و در سيستان خروج حسكه در عدم پرداخت خـراج  
  ).3/264ق: 1385اثير،  (ابنو كاهش درآمد آن تأثيرگذار بود 

  هاي حكومتي ماليات 2.2.2
شود كه حاكم اسالمي بر اساس مصالح و شرايط خاص  ماليات حكومتي به مالياتي گفته مي

آيد. در اين نوع ماليات، بـرخالف   كند و از منابع درآمد دولت اسالمي به شمار مي وضع مي
و تنها ميزان دريافتي و مصـرف آن در   خراج (كه تعيين منبع آن خارج از اختيار حاكم است

اختيار اوست) گزينش و معرفي محل درآمد آن، در اختيـار حـاكم و تـابع سياسـت و رأي     
كدام از منابع، نرخ دريافتي و مصـارف آن معلـوم    رو، قبل از تعيين حاكم، هيچ اوست؛ ازاين

هـاي   اتنيست. حاكم اسالمي با نظر به مصـالح عمـومي و در صـورت عـدم كفـاف ماليـ      
  كند. هاي حكومتي مي موضوعه شرعي، اقدام به وضع ماليات

هـايي مهيـا    در حكومت علوي، گويا اهداف و مصالح عمومي براي وضع چنين ماليـات 
بوده است. امام (ع) منبع مالي ديگري بر منابع مالي دولت افزود و بر اسب نيز ماليات بست 

هـاي پيشـين    كه ماليات بر اسب در دورهاين در حالي بود  ).1/367ق: 1390(شيخ طوسي، 
  خالفت و عصر پيامبر خدا (ص) سابقه نداشت.

نبـود و از   برخوردار مناسبي وضعيت از ع)( علي دوران در مالي آنچه مسلم است منابع
 از فقـر  رفـع  و عـدالت  بسـط  و نظـامي  هاي درگيري براثر مالي دولت هاي طرفي هم هزينه

 رسالت و اصولي حركت در حكومت علوي، ي مهم اما نكته بود؛ فزوني به جامعه، رو چهره
 را مـالي دولـت   منـابع  زودگـذر  افزايش است؛ حضرت (ع) امام (ع) در رأس امور مدارانه

 چيـز  هـر  بـر  را مـردم  مصـلحت  هـا  ماليات آوري جمع در و نساخت خود اولويت اجرايي
 ها بـود بـراي همـين    انسان كرامت از حفاظت اصلي امام (ع)، دغدغه داشت. مقدم ديگري

 آن ايفا كنند و دولت در اي برجسته نقش مردم كه شد اتخاذ اي گونه به تدابير اقتصادي ايشان
 هـا  سياست بنابراين امام علي (ع) در اين عرصه باشد؛ مردمي هاي حركت حامي و بسترساز

هـا اشـاره    آن كه به تعـدادي از  كاربست در راستاي توسعه اقتصادي جامعه به را تدابيري و
  شود: مي

  كشور آباداني و عمران 1.2.2.2
 رونق و كشور آباداني به (ع) توجه علي امام اقتصادي ريزي برنامه در كلي اصول از يكي

 مـردم،  دسـت  به يادشده وظيفه رساندن فعليت به براى است. امام تجارت و كسب به دادن
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 از يكى مالك، به خود نامه ابتداى در رو ازاين. نمايد مى زمين كردن آباد به موظف را دولت
 در خصوصـى  بخش توان درك امام (ع) با .7شمارد برمى مصر كردن آباد را او اصلى وظايف

 راه سر بر موانع از كاستن و بخش اين از حمايت را دولت عمده مسئوليت زمين، كردن آباد
  نويسد: مى مالك به رو ازاين. داند مى توليد

كُنْ ولْي ي نَظَرُكةِ فارمضِ علَغَ الْأَرنْ أَبم ي نَظَرِكلَابِ فجتأَنَّ الْخَرَاجِ اسل كلَا ذَل كردإِلَّا ي 
تَقم  لَـم  و الْعباد أَهلَك و الْبِلَاد أَخْرَب عمارةٍ بِغَيرِ الْخَرَاج طَلَب منْ و بِالْعمارةِ سـي  ـرُها  أَم  إِلـَّ
 بـا  جـز  خـراج  كه باشد خراج آوري جمع از بيشتر زمين آبادانى در تو تالش ؛ بايدقَليلًا

 دسـت  بـه  مـزارع  آبـادانى  بدون را خراج بخواهد كه كس آن و گردد نمى فراهم آبادانى
 نيـاورد  دوام مدتى اندك جز حكومتش و نابود را خدا بندگان و خراب را شهرها آورد،
  ).53البالغه، نامه  (نهج

گر آن است كه با آباداني شهرها توليدات ملـي افـزايش خواهـد     اين سخن امام (ع) بيان
آوري شـود، بـا افـزايش     صـورت ماليـات جمـع    يافت. اگر درصد مشخصي از توليدات بـه 

توليدات ملي با همان درصد مشخص، ميزان ماليات افزايش فراواني خواهد يافت و هر چه 
ماليات افزايش يابد عمران و آباداني كشور نيز بيشتر خواهد شد. در حكومـت علـوي   قدر 

هاي مهم اقتصادي از قبيل كشاورزي، صنعت و  رفاه عمومي درگرو رشد و شكوفايي بخش
تجارت است؛ در حقيقت اين سه، به شكل توليدي، مستغالتي و بازرگاني باعث آبـاداني و  

در موارد متعدد كارگزاران و نظاميان را دعوت به مدارا شوند. حضرت (ع)  توسعه كشور مي
ي اقتصادي است و  ي توسعه بنابراين توجه به عمران و آباداني الزمه كند؛ ها مي با اين بخش

شود مگر با حمايت از توليدكنندگان و گردانندگان بازار سرمايه كه كشاورزان،  اين ميسر نمي
  صنعتگران و تجار باشند.

 يق به كار و توليدتشو 2.2.2.2

رو  دارد؛ ازايـن » تالش محور«ي امور معيشت و اقتصاد، انديشه  امام علي (ع) در عرصه
 لَـا «حق خود برسد كه اهل تـالش باشـد، چراكـه:     تواند به ازنظر آن حضرت (ع) كسي مي

كردقُّ يإِلَّا الْح 29غه، خطبه البال (نهج» آيد نمى دست به كوشش و تالش با جز ؛ حقبِالْجِد.( 
يابد ايـن كـار    كه سرمايه است دست مي ي آن خود به نتيجه وقتي كسي اهل كار باشد خودبه

  كند. كند و اين توليد است كه سرمايه را تضمين مي ي توليد را فراهم مي است كه زمينه
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حضرت امير (ع) ضمن توجه به كار ثروت زا به اصل توسعه و تجمع سـرمايه جهـت   
اي دارد. در  نيازي جامعـه مسـلمان از بيگانـه عنايـت ويـژه      ا و نيازمندان و بيمندي فقر بهره

كند كـه دانسـتن ايـن     هنگام وصيت به امام حسن (ع) جهت نگهداري اموال با او شرط مي
خواهند انديشه اقتصادي امام (ع) را بدانند، بسيار مفيـد اسـت؛ آن    شرط براي كساني كه مي

  شرط اين بود:
 أَولَـاد  يبِيع مـنْ  لَا أَنْ و لَه هدي و بِه أُمرَ حيثُ ثَمرِه منْ ينْفقَ و أُصوله علَى الْمالَ يتْرُك أَنْ

 و ميـوه  از تنهـا  كرده حفظ را مال اصل؛ غرَاساً أَرضُها تُشْكلَ حتَّى وديةً الْقُرَى هذه نَخيلِ
 ايـن  همه تا نفروشند را خرما درخت هاى نهال هرگز و كنند انفاق و بخورند درآمدش
 باشد دشوار آن در يافتن راه كه گيرد قرار خرما درختان زير اي گونه به يكپارچه سرزمين

  ).24البالغه، نامه  (نهج

شود مبناي اقتصادي حضرت (ع) براي توزيع كـه در ايـن نامـه بـا      كه مالحظه مي چنان
، توليد و تكثير سرمايه است بااعتبـار بخشـيدن بـه اصـل     از آن يادشده است» انفاق«عنوان 

و  هاي درخـت خرمـا)   گير مواد اوليه و مولد (نهال چشم سرمايه و حفظ آن و توليد انبوه و
  شود راهكاري براي ارتقاء و توسعه اقتصادي در جامعه اسالمي. اين مي

 امنيت اقتصادي 3.2.2.2

ي رشـد و   كنـد، زمينـه   را فـراهم مـي   امنيت افزون بر آنكه خود بسـتر آرامـش روحـي   
آورد و با اجراي عدالت، رشد و شكوفايي اقتصـادي باعـث    شكوفايي اقتصادي را پديد مي

  رفاه و آسايش عمومي خواهد شد.
  فرمايد: امام علي (ع) دربياني مي

 امنيـت  آن در نه كه است شهرى شهرها بدترين ؛خصب ال و فيه امن ال بلد البالد شرّ«
در ايـن گفتـار    ).1/168: 1378(رسـولي محالتـي،   » دارد وجود ارزانى و فراخى نه و است

حضرت(ع) امنيت، به امنيت نظامي اختصاص ندارد؛ بلكه بـه لحـاظ عمـوم، شـامل انـواع      
ترين عامل در ايجاد امنيت اقتصادي، شيوه برخـورد   شود. مهم ها ازجمله اقتصادي مي امنيت

هاي دولتـي در جهـت امنيـت     ريزي و كارگران و برنامه دولت با تجار، كسبه، توليدكنندگان
  شغلي آنان است.

 در بايـد  را درآمـد  كسـب  و شـغلي  امنيـت  ايجـاد  راهكارهاي ،)ع( علي امام ديدگاه از
  :كرد جستجو زير هاي مؤلفه
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  عمومي؛ امكانات توزيع در تبعيض رفع و حقوق برابري. 1
 كشاورزي؛ و صنعت در مولد اشتغال گسترش. 2
 .اقتصادي مقررات و قوانين اصالح. 3

  فرمايد: كارها مي حضرت (ع) دربياني با اشاره به اين راه
 شتَاء كسوةَ الْخَرَاجِ في للنَّاسِ تَبِيعنَّ لَا و طَلبته عنْ تَحبِسوه لَا و حاجته عنْ أَحداً تَحسموا لَا
لَا و فيص ةً لَا وابلُونَ دتَمعا يهلَيع داً لَا وبع نَّ لَا وداً تَضْرِبطاً أَحوكَانِ سممٍ لهرد نَّ لَا وستَم 

 الْإِسلَامِ أَهلِ علَى بِه يعدى سلَاحاً أَو فَرَساً تَجِدوا أَنْ إِلَّا معاهد لَا و مصلٍّ النَّاسِ منَ أَحد مالَ
ي لَا فَإِنَّهغنْبمِ يلسلْمأَنْ ل عدي كي ذَلي فدأَي اءدلَامِ أَعكُونَ الْإِسكَةً فَيشَو هلَيكسـى  ؛ هرگزع 
 گرفتن براى و نسازيد محروم مشروعش هاى خواسته از و نداريد باز او نيازمندى از را

 را او كـارى  بـرده  و سـوارى  مركـب  و زمستانى يا تابستانى هاى لباس مردم، از ماليات
 باشد، نمازگزار« كسى مال به و نزنيد تازيانه با را كسى درهمى، گرفتن براى و نفروشيد

 كـه  اى اسـلحه  يـا  اسب جز نكنيد، اندازي دست »است اسالم پناه در كه غيرمسلماني يا
 را هـا  آن نيست جايز مسلمان براى زيرا. شود مى گرفته كار به ها مسلمان به تجاوز براى
  .)51البالغه، نامه  گردند (نهج اسالم سپاه از نيرومندتر تا بگذارد اسالم دشمنان اختيار در

  
  . استقالل اقتصادي پيامد امنيت اقتصادي3

 ي سـلطه  از جلـوگيري  و اساسـي  نيازهـاي  رفع در خودبسندگي معني به اقتصادي استقالل
 عـدم  اقتصـادي،  اسـتقالل  هاي شاخص ترين مهم از. است بومي اقتصاد بر ديگر كشورهاي
 و پـول  ارزش ثبـات  و جهـان  سـطح  در اقتصادي بحران و نوسانات از گسترده تأثيرپذيري

وابستگي و نياز هر كشوري به سـاير كشـورها هميشـه     .است محصولي تك اقتصاد نداشتن
تـر   شود. هر چه ميزان وابستگي و نياز عميـق  عليه كشور وابسته و نيازمند شمرده مي تهديد
يابـد و   تر خواهد بود و ضريب امنيت اقتصادي آن كشور كاهش مـي  ، تهديد نيز جديباشد

و نـاامني اقتصـادي    با كاهش ضريب امنيت اقتصادي، زمينه فشار و تعرض به كشور بيشتر
دهد و به بيان امـام علـي    شود. در اين حال آن كشور به ذلت سياسي نيز تن مي شديدتر مي
 و انـداز  نيـاز  روى خـواهى  كـه  هر ؛ بهأسيره كن و شئت من الى احتج«فرمايد:  (ع) كه مي

ايـن گفتـار، نتيجـه نيـاز و      حضـرت(ع) در  ).1/308: 1378(رسولي محالتي، » شو او اسير
داند. به نظر ايشـان كشـور وابسـته، دائـم پيـرو، بلكـه اسـير         وابستگي را تا حد اسارت مي

  هاي ديگران خواهد بود. سياست
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 و ثبـات  بـه  نياز مولّد، و سالم و كامل اشتغال و گذاري سرمايه و عهتوس و بنابراين رشد
 رونـد  از جامعه، كه درصورتي و دارد عمومي اطمينان و عدالت و اجتماعي آرامش و امنيت
 و دسـترنج  نتيجه به و كند آرامش احساس و باشد مطمئن سياسي، و اجتماعي هاي حركت
امام علي (ع) با اين  .كرد خواهد عمل تر بانشاط و تر فعال قطعاً، باشد، اميدوار خود زحمات

  گيري امنيت اقتصادي و رشد و توسعه اقتصاد در جامعه بود. تدابير خود، خواهان شكل
  
 اقتصادي بودجة تعيين در محرومان حقوق رعايت 1.3
 حقوق تدابير اقتصادي ديگر امام علي (ع) در راستاي توسعه اقتصادي در جامعه، رعايت از

 رفع و اجتماعي عدالت برپايي اقدام در راستاي اقتصادي بود؛ اين بودجه تعيين در محرومان
 خود خودي به را ثروت كه اين بر عالوه علوي اقتصادي نظام .هست طبقاتي فاصله و تبعيض
 فقر كه است اين ايشان بر تالش اما داند نمي مطلوب هم را محروميت و فقر داند، نمي امتياز

 و نباشـيم. محرومـان   فقير و ثروتمند طبقاتي تقسيم شاهد جامعه در تا كند دور جامعه از را
 رسـيدگي  از اي لحظه بزرگوار آن. اند (ع) بوده امير حضرت توصيه مورد همواره مستضعفان

 توصـيه  هـم  كـارگزارانش  به را امر اين بلكه بود، چنين خود تنها نه. نبود غافل آنان حال به
  فرمايد: ايشان در عهدنامه مالك اشتر مي .كرد مي

ثُم اللَّه ي اللَّهقَةِ ففْلَى الطَّبنَ السينَ ميلَةَ لَا الَّذح  ـمـنَ  لَهينِ  ماك سـالْم تَـاجِينَ  وحالْم ـلِ  وأَه 
 و فيهِم حقِّه منْ استَحفَظَك ما للَّه احفَظ و معتَرّاً و قَانعاً الطَّبقَةِ هذه في فَإِنَّ الزَّمنَى و الْبؤْسى
ى  فَـإِنَّ  بلَد كُلِّ في الْإِسلَامِ صوافي غَلَّات منْ قسماً و مالك بيت منْ قسماً لَهم اجعلْ لْأَقْصـل 
منْهثْلَ مي منَى الَّذلْأَدل كُلٌّ و قَد يتتُرْعاس قَّهح لَا و شْغَلَنَّكي منْهطَرٌ عب لَا فَإِنَّك ذَربِتَضْيِيعِ تُع 
هالتَّاف ككَامإِحيرَ لالْكَث هِمفَلَا الْم صتُشْخ كمه منْهع رْ لَا وعتُص كخَد ملَه و تَفَقَّد ورنْ أُمم 

 الْخَشْيةِ أَهلِ منْ ثقَتَك لأُولَئك فَفَرِّغْ الرِّجالُ تَحقرُه و الْعيونُ تَقْتَحمه ممنْ منْهم إِلَيك يصلُ لَا
اضُعِ والتَّو رْفَعفَلْي كإِلَي مهورأُم لْ ثُمماع يهِمذَارِ فإِلَى بِالْإِع اللَّه انَهحبس موي فَإِنَّ تَلْقَاه ؤُلَاءه 
ةِ  في اللَّه إِلَى فَأَعذر كُلٌّ و غَيرِهم منْ الْإِنْصاف إِلَى أَحوج الرَّعيةِ بينِ منْ يـتَأْد  ه ه  حقـِّ إِلَيـ و 
دهلَ تَعتْمِ أَهالْي ي الرِّقَّةِ ذَوِي ونِّ فنْ السميلَةَ لَا مح لَه لَا و بنْصأَلَةِ يسلْمل نَفْسه و كلَى ذَلع 
 وثقُوا و أَنْفُسهم فَصبرُوا الْعاقبةَ طَلَبوا أَقْوامٍ علَى اللَّه يخَفِّفُه قَد و ثَقيلٌ كُلُّه الْحقُّ و ثَقيلٌ الْولَاةِ
 جامعه، محروم و پايين طبقات خصوص در را خدا را خدا سپس؛ لَهم اللَّه موعود بِصدقِ

. دردمنـدان  گرفتـاران،  نيازمندان، گيران، زمين از] اند عبارت و[ ندارند، اى چاره هيچ كه
 نيـاز  دست گدايى به گروهى و كرده داري خويشتن گروهى محروم طبقه اين در همانا
 فرمـوده  معـين  طبقه اين براى خداوند كه باش حقّى پاسدار خدا براى پس دارند، برمي
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 شهرى هر در را اسالم غنيمتى هاى زمين هاى غلّه از بخشى و المال بيت از بخشى: است
 آنـان  تـرين  نزديـك  همانند مسلمانان دورترين براى زيرا ده، اختصاص پايين طبقات به

 را تو حكومت سرمستي مبادا. هستي آن رعايت مسئول تو و دارد وجود مساوى سهمى
 تـرك  بـراى  عـذرى  مهم و فراوان كارهاى انجام هرگز كه بازدارد، آنان به رسيدگى از

 آنـان  از و بـاش  آنـان  مشـكالت  فكر در همواره. بود نخواهد تر كوچك هاي مسئوليت
 بـه  كـوچكى  از كـه  كـن  رسيدگى بيشتر آنان از را كسانى امور ويژه به برمگردان، روى
 براى. دارند دسترسى تو به كمتر و شمارند مى كوچك را آنان ديگران و آيند نمى چشم
 تـا  كـن  انتخاب را فردى اند فروتن و خداترس كه خود مورداطمينان افراد از گروه، اين

 مشكالتشـان  رفـع  در سـپس . كننـد  گـزارش  تو به را آنان مسائل و تحقيق پيرامونشان
 ميـان  در گـروه  ايـن  زيـرا  باشـى،  داشته عذرى خدا پيشگاه در كه كن عمل اي گونه به

 نـزد  در كـه  بپـرداز  اي گونه به را آنان حق و نيازمندند عدالت به ديگران از بيشتر رعيت
 دست و ندارند؛ اى چاره راه كه سالخورده پيران و خردسال يتيمان از باشى، معذور خدا
 اسـت،  زمامـداران  دوش بـر  سنگين مسئوليتي كه كن دلجويى پيوسته دارند، برنمي نياز

 آخـرت  كـه  كنـد  مـى  آسـان  مردمى بر را آن خدا اما است سنگين تمامش حق، اگرچه
دارنـد   اطمينـان  پروردگـار  هـاى  وعـده  بـه  و دارند مي وا شكيبايى به را نفس طلبند، مى

  ).53البالغه، نامه  (نهج

 انحصـار  اسـت  نمـوده  تعيـين  فرودسـت  ي طبقه اين براي علي (ع) كه اقتصادي تدبير
 اعمـال  اسـت  بديهي. است آنان بر نظام ي سرانه درآمد و عمومي ي خزانه از سهمي نمودن
 اخـتالف  و دهـد  مـي  سـوق  و توسـعه اقتصـادي   عـدالت  سوي به را جامعه سياستي، چنين

  .رساند مي حداقل به را جامعه مختلف طبقات ميان اقتصادي
  
 مبارزه با مفاسد اقتصادي 2.3
 الهي براي توسعه اقتصادي و رفاه عمومي، مـديريت  حكومت هر مهم هاي سياست از يكي
 در راستاي تأمين نيازهاي عمـومي و  آن تقسيم و توزيع براي دقيق ريزي برنامه و مالي منابع

 سـخن و سياسـتي از   البالغه، نهج جاي جاي در .در آن منابع است سوءاستفاده از جلوگيري
صـورت   بـه  گـاهي  مبارزه، اين. اقتصادي وجود دارد فساد براي مبارزه با) ع(علي  حضرت

 هسـت  كـارگزاري  توبيخ المال است و يا نامشروع به بيت و بادآورده هاي ثروت بازگرداندن
پذيرفته است و يا مبارزه با كارگزاري است كه خود يا اطرافيانش از  را ثروتمندان دعوت كه
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سـهم بيشـتري از    كـه  اسـت  فـردي  بـه  اعتراض نيز گاهي و اند كرده المال سوءاستفاده بيت
  . ... است و كرده طلب بيشتر المال بيت

 برداشت؛ گرچه مبارزه با مفاسد قدم ميدان در وجود، تمام با در زمان حكومت )ع( امام
 هاي روش مالحظه بدون اما گرفت، شكل حضرت آن عليه رابطه اين در فراواني هاي توطئه

. بخشـيد  تحقـق  را عدالت و ايستاد ها توطئه آن تمام جلوي صراحت، و قاطعيت با معمول،
  شود: مبارزه امام علي (ع) با مفاسد اقتصادي اشاره ميدر اينجا به مواردي از 

  المال بيت زدايي و مصرف عادالنة تبعيض 1.2.3
ص) و علـي  (در منابع روايي و تاريخي، فراوان از شيعه و سني آمده است كه پيامبر اسالم 

از شـدند. كسـاني كـه زودتـر      گونه امتيازي بين افراد قائل نمي المال هيچ (ع) در تقسيم بيت
ها بيشتر شركت كرده و افتخار آفريده بودند،  ديگران ايمان آورده بودند، افرادي كه در جنگ

و  تـر بودنـد   علـي (ع) از ديگـران نزديـك    ص) و( اشخاصي كه از جهت انتساب به پيامبر
كدام معيـار   ديگران داشتند و عرب و عجم هيچ هايي كه از جهتي فضيلتي بر همچنين انسان
المال نزد پيامبر (ص) و علي (ع) نبود و آن دو بزرگوار در  از درآمدهاي بيتدريافت بيشتر 

كردنـد. در تـاريخ    مند مي المال بهره دوران حكومتشان تمام افراد را مساوي و يكسان از بيت
  يعقوبي آمده است:
 عطا چنان را موالى و نداد برترى كسى بر را كسى و نهاد برابر عطا در را مردم على (ع)

 كـه  درحـالي  پـس  گفتنـد  سخن او با باب اين در بخشيده بود و را اصلى عرب كه داد
 الدفتين بين ما قرأت«: گفت نهاد خود انگشت دو ميان را آن و برداشت زمين از چوبى
 بـراى  و كـردم  تـالوت  را قـرآن  تمام ؛هذا فضل اسحاق ولد على اسماعيل لولد اجد فلم

: 1371(آيتـي،  » نيـافتم  برتـرى  چوب اين اندازه به اسحاق فرزندان بر اسماعيل فرزندان
2/82.(  

امام (ع) كارگزاران حكومتي را بر جلوگيري از هرگونه تبعيض در تقسيم و مقدم داشتن 
بستگان و اطرافيان، موظف فرمودند تا مبادا در سايه قدرت او، افرادي سوءاستفاده كرده بـر  

  نويسد: لك اشتر ميرو در نامه به ما جويند؛ ازاين ديگران برتري
 أُولَئك مادةَ فَاحسم معاملَةٍ في إِنْصاف قلَّةُ و تَطَاولٌ و استئْثَار فيهِم بِطَانَةً و خَاصةً للْوالي إِنَّ

ةً  حامتك و حاشيتك منْ لأَحد تُقْطعنَّ لَا و الْأَحوالِ تلْك أَسبابِ بِقَطْعِ يعـقَط ـنَّ  لَـا  وعطْمي 
نْكي مف قَادتةٍ اعقْدنْ تَضُرُّ عا بِميهلنَ يي النَّاسِ مرْبٍ فش لٍ أَومع شْتَرَكلُونَ ممحي  ئُونَتَـهم 
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 زمامداران همانا ؛الĤْخرَةِ و الدنْيا في علَيك عيبه و دونَك لَهم ذَلك مهنَأُ فَيكُونَ غَيرِهم علَى
 ندارنـد،  انصاف معامالت در و چپاولگرند و خودخواه كه است نزديكانى و خواص را

 و اطرافيـان  از كـدام  هـيچ  بـه  و بخشـكان  آن اسـباب  بريـدن  با را شان ستمكاري ريشه
 بـه  قـراردادي  كـه  كـن  رفتـار  آنـان  با اي گونه به و مكن واگذار را زمين خويشاوندانت

 مشـترك،  زراعت يا مزارع، آبيارى مانند رساند، زيان مردم به كه نگردد منعقد سودشان
 و عيب و آنان براى سودش صورت آن در كنند، تحميل ديگران بر را آن هاى هزينه كه

  ).53البالغه، نامه  (نهج ماند خواهد تو براى آخرت و دنيا در ننگش

كنـد بلكـه بـه     المال را تنها به كارگزاران توصيه نمي امام علي (ع) عدالت در تقسيم بيت
اي از تبعيض گريزي  گواه تاريخ در موارد متعدد خود از عاملين به اين اصل است؛ در نمونه

اي «كنـد:   اش عبـداهللا بـن جعفـر كـه درخواسـت مـي       امام (ع) در مورد داماد و بـرادرزاده 
المال سهم بيشتري به  دهي از بيت ام فرمان نمي براي گشايش در هزينه زندگي اميرمومنان، آيا

به خدا قسم، براي تـو مـالي   «فرمايد:  كند و مي امام (ع) درخواست او را رد مي». من بدهند
  8»يابم، مگر اينكه از عمويت بخواهي دزدي بكند و آن را به تو ببخشد. نمي

آيد و  هم به افراد از اموال عمومي سرقت به شمار ميدر بيان امام (ع) پرداختن بيش از س
  در اين حكم فرقي بين خويشاوندان و مردم عادي نيست.

ويـژه در امـور مـالي، بـا متخلفـان نيـز        آميز به امام (ع) ضمن مبارزه با رفتارهاي تبعيض
  كرد. شدت برخورد مي به

ايـران، از   فـارس  شهرهاى از »فيروزآباد« خرّه اردشير فرماندار شيبانى، هبيره بن مصقلة
ع) بود كه جمعي از خويشاوندانش در سرزمين اهواز بـه اسـارت   ( كارگزاران حضرت امير

معقل بـن قـيس) بـدون    (مصقله آنان را از فرمانده سپاه  سپاهيان اميرالمؤمنين (ع) درآمدند.
ن خيانت كرده المال مسلمانا دريافت درهم و ديناري خريد و آزاد كرد؛ غافل از اينكه به بيت

المال ميان خويشاوندان او  زماني كه خبر تقسيم اموال بيت ).197ش: 1373است (عطاردي، 
  اي توبيخ آميز به او نوشت: امام (ع) رسيد در نامه به

 ء فَـي  تَقْسـم  أَنَّـك  إِمامـك  أَغْضَـبت  و إِلَهك أَسخَطْت فَقَد فَعلْتَه كُنْت إِنْ أَمرٌ عنْك بلَغَني
 أَعـرَابِ  اعتَماكَپ منْ فيمنِ دماؤُهم علَيه أُرِيقَت و خُيولُهم و رِماحهم حازتْه الَّذي الْمسلمينَ
كمي قَوالَّذةَ فَلَقَ فَوبالْح رَأَ وةَ بمنْ النَّسكَانَ لَئ كقّاً ذَلنَّ حلَتَجِد بِك لَيانـاً  عوه فَّنَّ  ولَـتَخ 
 الْأَخْسـرِينَ  مـنَ  فَتَكُـونَ  دينك بِمحقِ دنْياك تُصلح لَا و ربك بِحقِّ تَستَهِنْ فَلَا ميزَاناً عنْدي
 عنْدي يرِدونَ سواء ء لْفَيا هذَا قسمةِ في الْمسلمينَ منَ قبلَنَا و قبلَك منْ حقَّ إِنَّ و أَلَا أَعمالًا
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هلَيع ونَ وردصي نْهرا خود خداى باشى، كرده چنان اگر كه دادند من به تو از گزارشى ؛ع 
 مسلمانان غنيمت تو كه رسيد خبر اى؛ كرده نافرماني را خويش امام و اى آورده خشم به
 بـه  آمـده  دسـت  بـه  هايشان خون شدن ريخته با و گردآورده هايشان اسب و ها نيزه كه را

 شكافت را دانه كه خدايى به بخشى. مى برگزيدند را تو و تواند خويشاوندان كه اعرابى
 تـو  منزلـت  و خوارشـده  من نزد در باشد، درست گزارش اين اگر آفريد، را ها پديده و

 نـابودى  بـا  را خـود  دنياى و مشمار سبك را پروردگارت حق پس است گرديده سبك
 تـو  پيش يا من نزد كه مسلمانانى حق باش، آگاه. انسانى زيانكارترين كه نكن، آباد دين

 من از را خود سهم و آيند من نزد به بايد همه است، مساوى المال بيت تقسيم در هستند
  ).43البالغه، نامه  (نهج دگيرن

از كـدام   شود كـه آن حضـرت بـه هـيچ     در سيره تبعيض ستيز امام علي (ع) مشاهده مي
  دهند. المال را نمي خويشاوندان، دوستان و كارگزارانشان اجازه استفاده ويژه از بيت

  المال هاي بادآورده و نامشروع به بيت بازگرداندن ثروت 2.2.3
 و كـاري الزم  راه هرچنـد  تبعـيض،  رفـع  و مسـاوات  سياسـت  اقدام امام علي (ع) به اعمال

 تنهايي به واقعي، اصالحات به رسيدن براي ولي براي ارتقاء و توسعه اقتصادي بود، ضروري
عمـومي   خزانـه  بـه  نامشـروع  هاي ثروت به نام، برگرداندن ديگري نيز اقدام بلكه نبود كافي
 و داران سرمايه براي حساس و خطرناك بسيار اي برنامه كند؛ تكميل را برنامه اين تا بود الزم

 اجـرا  بـه  براي) ع( داد. امام مي قرار جدي تهديد معرض در را ها آن هستي تمام كه اشراف
 و قـوي  اسـتداللي  نيازمنـد  رفتـه  يغمـا  بـه  امـوال  برگردانـدن  و مصـادره  سياست گذاشتن

 قانون يك حكم، اين اجراي براي) ع( امام مستند .بود همگان قبول قابل و محكم مستمسكي
 فـرد  و گـردد  نمـي  حقـوق  ابطـال  موجب ايام گذشت و زمان مرور اينكه بر مبني بود؛ كلي

 و قانوني حق از شده، سپري حقش از درازي زمان كه توجيه اين با توان نمي را حق صاحب
 هيچ كه استدالل اين با) ع( امام. »ء شی يبطله ال القدمي احلقّ  فانّ . «ساخت محروم خود مشروع
 اعـالم  با همزمان بيعت، دوم روز همان در شد، نخواهد گذشته حقوق ابطال موجب عاملي

 نيز را عمومي خزانه به نامشروع اموال بازگرداندن تبعيض، سياست رفع و مساوات سياست
  :فرمود و نمود اعالم

و اللَّه لَو تُهدجو قَد جتُزُو بِه اءالنِّس و كلم بِه اءالْإِم تُهدي فَإِنَّ لَرَدلِ فدةً الْععس نْ وضَـاقَ  م 
هلَيلُ عدالْع روفَالْج هلَيقُ عبه بيابم كه هركجا را شده تاراج المال بيت سوگند، خدا به ؛أَضْي 

 زيرا باشند، خريده كنيزانى يا كرده، ازدواج آن با چه گر گردانم، بازمي آن اصلى صاحبان



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان نهمسال  ،نامة علوي پژوهش   48

 سـتم  تحمـل  آيد، گران او بر عدالت كه كس آن و است عموم براى گشايش عدالت در
  ).15البالغه، خطبه  (نهج است تر سخت او براى

 بـه  را رفـاه  و گشـايش  وسـعت،  ملـت،  تمامي براي از ديدگاه علي (ع) اجراي عدالت
 جالـب  رساند؛ نكتـه  مي خويش مشروع حقوق به را افراد جامعه تك تك آورد و مي ارمغان
 از پس بلكه. ننمود بسنده خود، حكومت و الهي حكم و برنامه اعالم به صرفاً) ع( امام آنكه
 و عثمـان  زره و شمشير مصادره دستور مرحله اولين در و گذاشت اجرا به را آن فوراً اعالم
 ابن حامد ابو كرد (عزالدين صادر را شد مي يافت خليفه خانه در كه نجيبي شتر و اسلحه هر
  .)1/270: 1337الحديد،  ابى

 عودت دوباره خطرناكي و مهلك غده چنين مبادا، آنكه براي را خود اين برنامه ع)،( امام
 رفتـار  بـر  كامـل  بـا نظـارت   ؛»هاي مختلف تبعيض و عوامل آن ستيز با گونه«با برنامه  يابد،

  .گذاشت مي اجرا به مسامحه بدون و دقيق صورت به جديد دولت كارگزاران و اطرافيان

  هاي اقتصادي مبارزه با آفت 3.2.3
  فروشي گرانمبارزه با احتكار و  1.3.2.3

 رعايـت  به بازاريان دعوت ضمن و داشتند نظر زير را بازار اوضاع شخصاً (ع) على امام
 در فروشنده و مشترى بين كه معامالتى بر كرده، بررسى را ها نرخ شرعى، و اخالقى موازين
  .نمودند مى مبارزه سخت نيز فروشي گران و احتكار با و كردند مى نظارت بود جريان

خواهـد در   توزيع و فروش، آن است كه صاحب كاال با اين اقدام خـود مـي   احتكار در
هاي بازار تأثير بگذارد و آن را به نفع خود سوق دهد تا سـود مـادي خـود را     جريان قيمت

توان اين رفتار را يك رفتار انحصارگرايانه قلمداد كرد كه علي (ع) با آن نيز  حداكثر كند؛ مي
  عه اقتصادي به مبارزه پرداخت.عنوان يك عامل مخل توس به

 در خـود  منزل از هرروز، بامداد حضرت، آن كه است شده روايت (ع) چنين باقر امام از
 دوش بـر  سـبيبه  نـام  بـه  دوسـويه  اى تازيانـه  كه درحالي و شد مى روانه بازار طرف به كوفه،
دادند:  مى ندا و ايستادند مى سوداگران نزد بازار هر در. گشتند مى بازار به بازار بودند، آويخته

 كـار  از دسـت  شنيدند، مى را حضرت صداى تجار چون. بترسيد خداوند از تجار، گروه اى
  :فرمود مى حضرت آنگاه. دوختند مى او بر چشم و سپرده بدو ها گوش كشيده،
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 اليمين عن وتناهوا. بالحلم وتزينوا. المبتاعين من واقتربوا. بالسهولة وتبركوا االستخارة قدموا
 الكيـل  وأوفـوا . الربـا  تقربـوا  وال المظلـومين  وأنصـفوا . الظلم عن وتجافوا. الكذب وجانبوا
 خـدا  از كـار  از ؛ پـيش مفسدين االرض في تعثوا وال أشياءهم الناس تبخسوا وال والميزان

 و شـويد  نزديـك  خريـداران  به و جوييد بركت دادوستد كار تسهيل با و بخواهيد خير
 دورى سـتم  از و گيريـد  كنـاره  دروغ از و بازايستيد سوگند از و بياراييد حلم به را خود

 و نگذاريـد  كم را مردم مال و كنيد كار درست ترازوى و پيمانه با و نگيريد ربا... جوييد
  ).216ق: 1404شعبه،  (ابن نكنيد فساد زمين در

اصـل باعـث   هدف عالي نظام اقتصاد علوي توسعه و رفاه عمومي است. التزام بـه ايـن   
انحصـارگرايانه، غـش در    ها از احتكار، اسراف، تبذير، رباخواري، رفتار خواهد شد تا انسان
هاي حرام بپرهيزند. اگر اين امور در رفتارهاي اقتصادي افـراد   ها و شغل معامله و از فعاليت

ي اتفاق بيفتد، امنيت و رشد اقتصادي صدمه خواهد ديد و بسياري از ايـن رفتارهـا، رفتـار   
  هاي اقتصادي و مخل توسعه هستند. ظالمانه در عرصه فعاليت

  فرمايد: امام علي (ع) در نامه خود به مالك اشتر مي
و لَماع عم كي أَنَّ ذَليرٍ فكَث منْهيقاً مشاً ضفَاح اً وقَبِيحاً شُح كَاراً وتعِ احنَافلْمل كُّماً وي تَحف 

اتاعالْبِي و كذَل ابضَرَّةٍ بةِ ماملْعل و بيلَى علَاةِ عالْو نَعنَ فَامكَارِ متاحـولَ  فَـإِنَّ  السر  ه  اللـَّ
وازِينِ  سـمحاً  بيعاً الْبيع لْيكُنِ و منْه منَع واله عليه اهللا صلى لٍ  بِمــدع ارٍ  وـعلَـا  أَس  ـفحتُج 

ب  و بِه فَنَكِّلْ إِياه نَهيِك بعد حكْرَةً قَارف فَمنْ الْمبتَاعِ و الْبائعِ منَ بِالْفَرِيقَينِ اقـي  ع ـرِ  فـغَي 
رَافو بخيل و بدمعامله و نظر تنگ كه هستند هم كسانى بازرگانان، ميان در كه بدان؛ إِس 
 كه قيمتى هر به را كاال و انديشند؛ مى خود سود به زورگويى با تنها كه اند، كننده احتكار

 بار زيان جامعه افراد همه براى فروشي گران و سودجويي اين كه فروشند، مى خواهند مى
 خـدا  رسـول  كـه  كـن،  جلوگيرى كاال احتكار از پس. است زمامدار بر بزرگى عيب و

 جامعـه  در خريـدوفروش  بايـد  كـرد،  مـى  جلـوگيرى  آن از سـلم  و اله و عليه اهللا صلي
 خريدار و فروشنده بر كه هايى نرخ با گيرد، انجام عدالت موازين با و سادگي به اسالمى،
 شود، ديگران عبرت تا ده كيفر را او كند، احتكار تو منع از پس كه كسى نرساند، زيانى

  ).53البالغه، نامه  (نهج نكن اسراف او كيفر در اما

همه مفاسد اخالقي، اجتماعي و سياسي را در  كه رفتاري در عرصه اقتصادي اين هنگامي
گاه در سيره عدالت محور امـام علـي (ع) جـايي نخواهـد داشـت. در       پي داشته باشد، هيچ

ها بايد باهم رقابـت كننـد؛ اقتصـاد     اند و براي رسيدن به نيكي حكومت اسالمي همه مسئول
زا نيست، در اقتصاد علوي رقابت مسئوالنه در بين افـراد جامعـه   علوي هم از اين قانون مج
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هاست. در اين تفكر تمركز ثروت در دست گروهـي انـدك ميسـر     در تقابل با انحصارگري
نيست و توزيع مناسب و عادالنه ممكـن خواهـد شـد و بـاوجود رقابـت، ديگـر افـراد در        

ها و  اه با كارايي اقتصادي، خالقيتهاي اقتصادي داراي امنيت هستند كه اين امر همر فعاليت
ها را  هاي توليد و تعديل قيمت اكتشافات جديد است؛ درنتيجه، رشد اقتصادي، كاهش هزينه

  به دنبال دارد.

 المال جلوگيري از اسراف در مصرف بيت 2.3.2.3

اسراف به معناي تجاوز از حد است؛ به اين معنا هرگونه مخارجي كه با توجه به موازين 
و شرعي و مقتضيات اجتماعي و سياسي و فرهنگي و فردي از حدومرز الزم تجـاوز   عقلي

: 1362كند، اسراف و از گناهان بزرگ و موجب پيامدهاي نـاگوار اسـت (نـوري همـداني،     
32.(  

شود. اسراف، جلو  ترين و بارزترين مصاديق اسراف مربوط به امور مالي مي يكي از مهم
گيرد و در اقتصاد سالم، اخـتالل ايجـاد    رست سرمايه را مينگه داشت و انباشت و توزيع د

جويي و دوري از اسـراف در   ع) با توجه به اين نكته بر اهميت صرفه( كند. اميرالمؤمنين مي
ازحد بين سطرها  كرد. حتي كارگزاران خود را در نوشتن، از فاصله بيش منابع مالي تأكيد مي

 1363كرد (مجلسي،  تيز كردن قلم سفارش مي داشت و به حذف كلمات زائد و بر حذر مي
اي به زياد بن ابيه (زماني كه كارگزارش بود) درباره  ع) در نامه( ). حضرت امير41/105:  ش

  نويسد: المال مي پرهيز از اسراف و تبذير در بيت
 را روي ميانـه  و بپرهيـز  اسـراف  از زيـاد،  ؛ اىغَـداً  الْيومِ في اذْكُرْ و مقْتَصداً الْإِسرَاف فَدعِ«

  ).21البالغه، نامه  (نهج» باش فردا فكر به امروز از برگزين،
  فرمايد: دربياني ديگر مي ع)( حضرت

 در نكن، روي زياده اما باش ؛ بخشندهمقَتِّراً تَكُنْ لَا و مقَدراً كُنْ و مبذِّراً تَكُنْ لَا و سمحاً كُنْ«
  ).33البالغه، حكمت  (نهج» مباش گير سخت اما باش حسابگر زندگى

ويـژه بـراي    المال، درسي آموزنده است؛ بـه  سيره معيشتي امام علي (ع) در مصرف بيت
ع) اگـر امـوال عمـومي بـه     ( انـد. از نگـاه علـي    نوعي با اموال عمومي در ارتبـاط  آنان كه به

امـان نباشـد   و غيرضـروري در   9وپاش و بذل و بخشـش بيجـا   هاي مختلف از ريخت بهانه
اسراف است؛ از منظر امام علي (ع) اگر از نعمات الهي استفاده بهينه شود يكي از عوامل فقر 
در جامعه از بين خواهد رفت؛ ايشان دريكي از سخنان خـود بـه ايـن امـر تصـريح دارد و      



 51   )ع(علي اميرالمؤمنين سيرة در اقتصادي توسعة و ارتقاء تدابير،

(رسولي محالتي، » است كاري اسراف ندارى، و فقر ؛ سبباالسراف الفقر سبب«فرمايد:  مي
عنوان يك رهبر الهي براي زدوده شدن فقر در جامعه بـا ايـن    و علي (ع) به )1/521 :1378

  عمل شيطاني به مبارزه پرداخت.
  

  گيري نتيجه. 4
 كارهاي رشد سيره اميرالمؤمنين علي (ع) در اخذ تدابير اقتصادي و معيشتي و راه بررسى در

 تعهـد  به توجه با علوى و دولترسيم كه امام علي (ع)  به اين نتيجه مي و توسعه اقتصادي،
 جامعه سعادت و هدايت افراد پي در الهى، تعليمات و احكام اجراى برابر در مسئوليتشان و

هـايي را   مردم سياسـت  ارتقاء و توسعه اقتصادي معيشتي به كمك جهت در بودند؛ امام (ع)
عمـران و آبـاداني   در پيش گرفت. ازنظر ايشان اولين اقدام براي رشد و توسـعه اقتصـادي،   

شود؛ بنابراين امام علي (ع) بـا تشـويق    ميسر نمي كشور هست و اين امر جز باكار و توليد،
مردم به كار و توليد اقدام به اين امر نمود. ايشان براي اينكـه در جامعـه بسـتري آرام بـراي     

نيت شـغلي  گذاري و اشتغال كامل و سالم فراهم شود اقدام به ايجاد ام رشد، توسعه، سرمايه
عمـومي؛   امكانات توزيع در تبعيض رفع و حقوق هايي همچون: برابري و اقتصادي با مؤلفه

اقتصـادي؛ نمـود.    مقـررات  و قوانين كشاورزي؛ اصالح و صنعت در مولد اشتغال گسترش
ايشان در راستاي برپايي عدالت اجتماعي و از بين بردن فاصله طبقاتي بين افراد جامعـه، در  

المال تأكيد ويژه به رعايت حقـوق محرومـان داشـت. از منظـر امـام علـي (ع)        توزيع بيت
اي اقتصاد سالم و پويا دارد كه در آن جامعه ريشه مفاسد اقتصادي خشكانده شود. لذا  جامعه

ايشان براي جلوگيري از فساد و سوءاستفاده از خزانه عمومي، سياسـت تبعـيض زدايـي و    
يش گرفت و براي اجراي اين مهم بـه كـارگزار خـود نيـز     المال را در پ مصرف عادالنه بيت

هاي فراوان نمود. اميرالمؤمنين علي (ع) براي تكميل مساوات و تبعيض زدايي اقـدام   توصيه
 امـور  المـال كـرد. حضـرت (ع) در    هاي با آورده و نامشروع بـه بيـت   به بازگرداندن ثروت

هاي اقتصادي از قبيل  مبارزه با آفتبازار نظارت دقيق داشت و  تنظيم و نظارت به اقتصادى
المـال را جـزء    فروشـي و جلـوگيري از اسـراف در مصـرف بيـت      مبارزه با احتكار و گران

  دانست. هاي ارتقاء و توسعه اقتصادي مي سياست
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ها نوشت پي
 

هاي آنهـا   هاي اقتصادي در اين تحقيق، تعيين اهداف عملياتي و تعيين اولويت مقصود از سياست. 1
  در هر دوره است.براي وصول به هدف عالي نظام اقتصادي 

م: 1981(نجفـي،  »لـه  عباده في مـال مخصـوص   هو حق مالي فرضه اهللا مالك الملك باألصالة على«. 2
16/2.(  

3.  

وا ولَمأَنَّما اع تُممنْ غَنم شَي فَأَنَّ ء لَّهل هسخُم ولِ ولرَّسل ي وذالْقُرْبى ل  تامى والْي  ينِ وساكالْم نِ وبِيلِ  اب السـ 
(انفال:  قَديرٌ ء شَي كُلِّ  على اللَّه و الْجمعانِ الْتَقَى يوم الْفُرْقانِ يوم عبدنا  على أَنْزَلْنا ما و بِاللَّه آمنْتُم كُنْتُم إِنْ
8/41.(  

اي از صحابه آن حضرت مامور جمع اوري زكات بودند كه از آنها به عوامـل زكـات تعبيـر     عده. 4
  ).  5/76ق: 1408كثير،  شده است (ر.ك: ابن

  ».باب دفْعِ الصدقَةِ إِلَى الْأُمرَاء، واخْتلَاف الْعلَماء في ذَلك« در. 5
6 .  

نِ  و الْمساكينِ و  الْيتامى و  الْقُرْبى لذي و للرَّسولِ و فَللَّه  الْقُرى أَهلِ منْ رسوله  على اللَّه أَفاء ما بِيلِ  ابـ السـ 
كُونَ ال كَيولَةً ينَ ديب ياءاالغْن نْكُمم ما و ولُ آتاكُمالرَّس فَخُذُوه ما و نَهاكُم نْهوا عفَانْتَه اتَّقُوا و إِنَّ اللَّه  ه  اللـَّ

يدقاب شَد59/7(حشر:   الْع(  

  ).53البالغه: نامه  (نهج» بِلَادها عمارةَ«. 7
 لـي  أمـرت  لو المؤمنين أمير يا لعلي(ع) طالب أبي بن جعفر بن عبداهللا قال قال سعيد بن هارون روى. 8

 أن عمك تأمر أن إال شيئا لك أجد ما اهللا و ال دابتي فقال أبيع أن إال نفقة لي ما اهللا فو نفقة أو بمعونة
  ).200 /2ق: 1337الحديد،  ابي حامد ابن ابو (عزالدين  فيعطيك يسرق

 اسـتحقاق  كـه  آنهـا  به مال باشيد بخشيدن ؛ آگاهإِسرَاف و تَبذيرٌ حقِّه غَيرِ في الْمالِ إِعطَاء إِنَّ و أَلَا«. 9
  ).126البالغه، خطبه  (نهج» است اسراف و روي زياده ندارند،

  
  نامه كتاب

 قرآن كريم.
 البالغه. نهج

 صادر. ق). الكامل في التاريخ، بيروت: دار1385ابن اثير، علي بن محمد (



 53   )ع(علي اميرالمؤمنين سيرة در اقتصادي توسعة و ارتقاء تدابير،

 ط االولـي، بيـروت:   شـيرى،  علـى  ). الفتـوح، تحقيـق  1411/1991محمـد احمـد (  ابن اعثم كوفي، ابو 
  .داراألضواء

 النشر ص)، چاپ دوم، قم: مؤسسة( الرسول آل عن العقول ق). تحف 1404علي ( بن حسن شعبه، ابن
 االسالمي.

دار احيـاء التـراث    بيـروت:  شـيرى،  على تحقيق والنهاية، البداية .)ق1408( اسماعيل الفداء  ابو كثير،  ابن
  . العربى

 ق). سنن، بيروت: داراحياء التراث العربي.1395ابن ماجه، محمد بن يزيد (
 ق). االموال، چاپ دوم، بيروت: دارالفكر. 1395ابوعبيد، قاسم بن سالم (

 تا). النجوم الزاهره في ملوك مصر و القاهره، چاپ اول، مصر. االتابكي (بي
  فرهنگى. و علمى چاپ ششم: تهران: انتشارات  ترجمه،/ اليعقوبى تاريخ ش).1371محمدابراهيم ( آيتى، 

  ق). السنن الكبري، بيروت: دارالمعرفه.1355بيهقي، احمد بن حسين (
 ، بيروت: دارالفكر. تاج العروس من جواهر القاموس ق). 1414حسينى زبيدى واسطى، سيد مرتضى (

نشـر   ناشر دفتـر الكلم، چاپ دوم، تهران:  و دررلحكم ). ترجمه غررا1388رسولي محالتي، سيدهاشم (
  اسالمي.

 م). تاريخ التمدن االسالمي، مصر: دارالهالل.1958زيدان، جرجي (
 ق). المبسوط، چاپ دوم، ايران: المكتبه المرتضويه.1393شيخ طوسي، محمد بن حسن (
  العربيه.ق). النهايه و نكتها، بيروت: دارالكتاب 1390شيخ طوسي، محمد بن حسن (

  .جنوب أفريقيا ،المجلس العلميم). المصنف، 1970ق/1390صنعاني، عبدالرزاق (
ق)، الميزان فـي تفسـير القـران، چـاپ اول، بيـروت: موسسـه االعلمـي        1417طباطبايي، محمدحسين (

 للمطبوعات.
ق). تـاريخ االمـم و الملـوك، چـاپ چهـارم، بيـروت: موسسـه اعلمـي         1403طبري، محمد بن جرير (

 طبوعات.للم
چـاپ اول، قـم:    ،)الحديـد  أبـي  ابـن ( البالغـة  نهـج  ). شـرح 1337الحديـد (  ابـى  ابـن  حامد ابو عزالدين

 نجفى. مرعشى  آيةاهللا  عمومى  كتابخانه 
  .عطارد ، انتشارات ترجمه/ ش). الغارات1373اهللا ( عطاردى، عزيز

  قاهره: انتشارات سلفيه.تا). كتاب خراج، چاپ پنجم،  قاضي ابو يوسف، يعقوب بن ابراهيم (بي
  األطهـار، چـاپ مكـرر، تهـران:     األئمـة  أخبـار  لدرر ، بحاراالنوار الجامعة  ش 1363مجلسي، محمدباقر 

 .  اسالميه
 فـي  ،)ع(طالب ابي بن علي االمام . موسوعةق)1421نويسندگان ( همكاري با محمد شهري، ري محمدي

  النشر. و للطباعة يث، چاپ اول، قم: دارالحدالتاريخ و والسنة الكتاب
 ، چاپ هفتم، قاهره: مطبعه االمريه.المصباح المنيرم). 1928مقري فيومي، احمد بن محمد (
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 ، چاپ اول، بيروت: داراحياء التراث العربي.جواهرالكالم م).1981نجفي، محمدحسن (
 ، دارالكتاب العربي.سنن النسائيتا).  نسائي، احمد بن شعيب (بي

  ). اقتصاد اسالمي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.1362(نوري همداني، حسين 
 


