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  اقتصاد اسالمي  شناسي روش
  )ع( امام علي براساس عملكرد اقتصادي

  *يالهد علم دسجاديس

  چكيده
ترين توجه  بيشرهبران و پيشوايان ديني  همة(ع) در ميان  رفتار اقتصادي امام علي

 ةحوز(ع) در  هاي امام علي و سياست ،را به خود اختصاص داده است. گفتار، رفتار
  چنـان  است. هم شانيا يو اجتماع يحكومت كردياز ابعاد مهم رو اقتصاد و معيشت

توجـه و   درخـور از نكـات   ييدنياحاوي  ييتنها بهكه سيره و رفتار شخصي ايشان 
باب وجود دارد كـه   ني، هزاران گزاره در اييو روا يخيمتون تاربررسي است. در 

. در نيسـت ممكن  شانيا ياقتصاد ةريس ليكشف و تحل يها برا آن ةمراجعه به هم
ـ  ،البالغـه  نهج يها و نامه ،ها ها، خطبه حكمت ان،يم نيا  ،اشـتر  مالـك ويـژه عهـد    هب

امام به اقتصاد باشد. با  كرديرو افتيدر يبرا يقو يو مستند يتواند محور اساس مي
 توان يم ،يكامل از حكومت اسالم يمصداق منزلة به ،(ع) يحكومت امام عل يبررس
حكومت را  كي يمهم اقتصاد فيوظا زيو ن ياحكام اسالم ييو اجرا يعمل يايزوا

تـوان رفتـار    يمـ  شـان يا ياقتصاد ةرياز س يريگ بر آنكه با بهره كرد. عالوه ييشناسا
  د.كرلمان را استخراج مس كي ياقتصاد

 روش ،يشخصــ ي(ع)، روش زنــدگ يامــام علــ ياقتصــاد ةريســ :هــا هواژديــكل
  . ياقتصاد  استيس ،يدار حكومت

  
  مقدمه. 1
  يجتـدر   بـه   يميعظ  ياقتصاد  الت تحو يرد،گ  دست  امور را به  (ع) زمام يامام عل  از آنكه  يشپ
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  شـدت   (ص) بـه  يـامبر پ زمـان   متعـادل   ياقتصاد  داد و مناسبات  يرو  و حكومت  در جامعه
 يمـال   و مسـكنت   ياقتصاد  چپاول  صورت  به  سوم ةيفخل  در دوران  تحول  ينشد. ا  دگرگون
قـرار    خـاص   اي هطبقـ  ياردر اخت  يعموم  هاي ييها و دارا ثروت و كشاند  بحران  را به  جامعه

  يازمنديو ن سو يكاز   يخواه و فزون  يدار گرفتار انبوه  شدت به  جامعه  ،كه  يطور گرفت؛ به
 هـا  آن  يـي داراو   مـردم   به خود  ةمداران مالك  با نگاه داران زمامبود.   سو شدهيگراز د  يو نادار
 يندر چن(ع)  يعل. ندردك ميرفتار  ي آنهاها و امانت  با مردم و اموال خواستند يم كه  هرگونه
بود كـه   يناوضاع ا يده سامان براي حضرت اقداماتجمله  از. يدبه حكومت رس وضعيتي

بـه   ،بـود   شـده  يمتقسـ  يكانشو نزد يفهخل يانكه در دوران عثمان در م ،المال يتاز ب ياموال
  :يدگو يم  عثمان يدر معرف  يهشقشق ة(ع) در خطب ي. علگرداندازبخزانه 

زار  ارپـا بتاخـت، و خـود را در كشـت    هچ  چـون  هـم و  يدمقصود رسـ   به  ينتا سوم... 
بـا او    خويشـاوندانش  سـاخت.   كرد و تهي  دوپهلو را آكنده  انداخت، و پياپي  مسلمانان

  بهـاران   مهار برد، و گيـاه   شتر كه  را خوردند و بر باد دادند، چون  المال ايستادند، و بيت
  ).3 ةخطب :البالغه نهج( ... چرد

 ،يـل دلهمـين    بـه  ؛بـود  بعد از رسول خـدا (ص)  يعيانو امام ش كميگانه حا (ع) يامام عل
با استناد  يگاه يبررس ين. اددار اي يژهو يتاهم ايشان ،هرچند كوتاه ،حكومت اندور يبررس

صـورت   شـوند  يمرتكب خطا نمـ  يشانا ينكهبه عصمت امامان معصوم و ا يعيانبه اعتقاد ش
 يشـرع  يو حجتـ  يفقه يمستند تواند يمامام  يدار و حكومت يپس روش زندگ يرد،پذ يم

 دار زمام مقامدر  ،(ع) يامام علحكومت فارغ از بحث عصمت،  يزن يدر نظر گرفته شود. گاه
نـد،  ا القـول  او متفـق ي يبر عـدالت و پارسـا   يختار يطمسلمانان در  ةو حاكم مسلمان كه هم

ن ياسـتفاده از شـواهد و قـرا    بـا خود در دوران حكومت  يشاننگاه، ا يند. با اشو  يم يبررس
تواند  يكه مبود خاذ كرده تا ييها  يمتصم يگرانهمانند د يويو در امور دن هكردصادر  ياحكام

 ةجامعـ  ةآشـفت  وضـعيت شود. بـا توجـه بـه     يتتبعاز آنها مقبول  يعمل ةالگو و نمون مثابة به
كه وجود داشـته، حكومـت    يها و مشكالت سوم و جنگ ةيفمسلمانان پس از كشته شدن خل

بـه   توان يبوده است و م يحكومت موفق ياصول و ضوابط اسالم يقدق يتاز نظر رعا يشانا
 .دكراستناد  يدار در حكومت يتبه موفق يلن يبرا ايشان يحكومت  روش

 يخموفق در تار يحكومت منزلة (ع) به يتوجه و حكومت علدوم  يدگاهدبه  ،مقاله يندر ا
 توانـد  يمـ  يشانا يو حكومت يشخص يو رفتارها ها،نظر ها، يدگاهد يانب .ه استدش يبررس

اند،  زده يهكشور تك يحكومت هاي يگاهكه بر جا يخصوص كسان به ،مردم يگشا راهنما و راه
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بـارز حكومـت    هاي يژگياز و يدار و مردم ،و مقررات ينقوان يتعادالنه، رعا يعباشد. توز
 .ده شودبرموفق نام  يحكومت منزلة  از آن به(ع) است كه سبب شده تا  يامام عل

 يو رفتـار  يفكر ةتوان از منظوم يدارد كه م يدنكته تأك ينبر ا يقتحق ينا ياصل ةيفرض
اقتصاد  يبرا يموفق يالگو ي،اقتصاد يمدل مثابة به ،يشتاقتصاد و مع ة(ع) در حوز يامام عل
  د.كراستخراج  ياسالم

معتبرترين منبع متـون اسـالمي   به و  است يفيتوص ـ يليمقاله تحل يندر ا يقروش تحق
  .استناد شده است البالغه نهج يعني
  

  )ع( يعل امام ياقتصاد يرفتارشناس. 2
 ي) قابـل بررسـ  يحكـومت  يـا ( يو اجتمـاع  يفرد ة(ع) از دو جنب يامام عل يرفتار اقتصاد

اسـت.   يشانا يدر زندگ ياقتصاد ياساس يها شاخصه ييبر شناسا يمبتن يبررس يناست. ا
ـ  ،متون مستند موجـود  ةو مطالع يتوان از بررس يها را م هشاخص ينا  ،البالغـه  نهـج  يـژه و هب

  د.كراستخراج 
  
  يفرد ياقتصاد رفتار 1 .2
  منبع درآمد 1 .1 .2

تـر از   و مهم يتمنبع درآمد و ارتزاق است. كم يفرد يرفتار اقتصاد يها شاخصه يناز بهتر
اسـت.   يفـرد  يسـالمت رفتـار اقتصـاد   ميـزان   ةدهنـد  نشان يمنبع درآمد تاحد يفيتآن ك

ـ  يمنابع درآمد امام عل دربارة يخيو مستندات تار ينيبراساس آنچه از متون د دسـت   ه(ع) ب
شده است. البته منابع درآمـد   يم ينتأم شان ياز كار شخص يشانمنبع درآمد ا ينتر آمده، مهم

  د:شو يها اشاره م ش مورد آنبه ش يلذدر نقل شده كه  يشانا يبرا يزن يگريد
هاي مفيد اقتصادي اعـم   فعاليت ةهمبر امام علي (ع) در سنت گفتاري خود : يدتول الف)

كشاورزي  ، اما شخصاًكرد ميو از آنها استقبال  يدكتأو كشاورزي  ،از صنعت، تجارت، خدمات
د. كـر محيطي و اقتصادي مدينه توجه  وضعيتبه  يدبا ،اين انتخاب اوالً يلرا برگزيد. در تحل

همين دليـل   تري داشت و به پروري سازگاري بيش كه با تجارت و دام ،مكه اوضاعبر خالف 
خيـز و   حاصلدليل داشتن خاك  ند، مدينه بهكرد تر در اين دو رشته فعاليت مي مردم آنجا بيش

 پيامبر اكرم (ص) پس از ،همين دليل  تر مناسبت داشت. به هواي مساعد با زراعت بيش و آب
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 ،بـود  يشانا ةمورد عالق ةكه حرف ،يپرور كرد كه از دام يهمهاجرت به مدينه به قريشيان توص
اقتصادي  ةنقش زيربنايي كشاورزي در توسع ،ياًآورند. ثان يرو يدست بردارند و به كشاورز
يابد،  ميهاي فني در بخش صنعت تحقق  رفت اقتصادي با پيش ةاست. درست است كه توسع

كـه نيازهـاي ضـروري و ابتـدايي انسـان تـأمين نشـود، مـازاد درآمـدي بـراي             اما تا زماني
وجـود نخواهـد آمـد و     بهگذاري و مازاد نيروي كاري براي اشتغال در بخش صنعت  سرمايه

رفتـاري آن حضـرت    ةسازگاري آن با قاعد ،پذير نخواهد بود. ثالثاً ها توسعه امكان بدون اين
دن كرويژه فراهم  بسيار زياد اجتماعي آن، به ةرغم فايد بهكه كشاورزي  نيستدي است. تردي

و از نظر اعتبارات دارد  يتر درآمد، از نظر اقتصادي سودآوري كم كم قشرهاينيازهاي حياتي 
در  وسود  كاري پرزحمت و كم ،همين دليل به ؛تري است اجتماعي و عرفي داراي منزلت كم

انتخاب چنين فعاليتي براي آن حضرت كامالً بـر   ،. از اين روستاخير و بركت  عين حال پر
گارند كاري دزيرا او همواره از ميان دو كاري كه هر دو مورد رضايت پرور ؛طبق قاعده است
   د كه تحمل زحمات آن دشوارتر بود.كر را انتخاب مي

از  ينچنـ  هـم  .بـود  1»ينبع« ةخلفا در منطق ةهاي اقتصادي امام (ع) در دور عمده فعاليت
اقتصادي امام علـي (ع)   هاي يتهاي معطوف به فعال ها و گزارش نامه هايي كه در وقف اشاره

بر ينبع در نواحي متعـدد ديگـري از    آيد كه آن حضرت عالوه دست مي وجود دارد چنين به
. در اسـت  ها داشـته  احداث مزارع و نخلستان ها و هاي عمراني مانند حفر چاه مدينه فعاليت

 ،القري، وادي ترعـه   به اموالي در وادي است، دست خود نگاشته اي كه حضرت به نامه وقف
حجاز وجود داشته  گوناگون يدر نواحنيز  يگريد هاي ينو وادي إذنيه اشاره شده است. زم

جزء موقوفـات   يا يدهكه پس از شهادت به فرزندانشان رس كرده يم  يتها فعال كه امام در آن
  ).235 ،1 ج :1410، شبه ابن( 2است نيشاا

(ع) عقد اخوت بست و بـه   با علي ينهپس از هجرت به مد(ص)  پيامبر: ياهداب) 
هاي تـأمين   هم گره خورد. يكي از راه  اين ترتيب زندگي آن دو بزرگوار بيش از پيش به

كردنـد.   مـي (ص) تقـديم   هدايايي بود كه مـردم مدينـه بـه پيـامبر     (ع)  معاش امام علي
 كرد مند مي ً آن حضرت را از درآمدهاي خود بهره (ع) نيز متقابال كه گاهي امام علي چنان

  ).268 -266، 1 جزء، 1 ج: 1419 سهمودي،ال(
حق مالي است كه بايـد از  مازاد درآمد ساالنه و پنجم  يكخمس و خمس:  يءفج) 

ء عبارت است از امـوالي كـه    موارد معيني مانند غنايم جنگي و معادن اخراج شود و في
 ،كريم قرآنشود. بنا به حكم صريح  بدون جنگ و لشكركشي از كفار به غنيمت گرفته مي
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 و 41: انفالء خويشاوندان پيامبر اكرم (ص) هستند ( يكي از موارد مصرف خمس و في
، ابتـدا خمـس را   ميغناآوري  رسول خدا (ص) پس از جمع ،بر همين اساس 3.)7 :حشر

عبـدالمطلب   بنـي هاشـم و   و سهمي از آن را به نزديكان خود از بنيد كر از آن اخراج مي
 بدر رسول خدا (ص) يك شتر از بابت خمس به علـي (ع) داد  ةغزوكه در  داد. چنان مي

كه بدون جنـگ بـه    ،نضير را پيامبر اكرم (ص) غنايم بني ).1125، 3 ج: 1425 البخارِي،(
د و اين تقسيم شامل كرتن از انصار تقسيم  دوبين مهاجران اوليه و  ،تصرف درآمده بود

اي به امـام (ع) نيـز مربـوط     گونه كه به ،ء تقسيم في ة. يكي از موارد عمددشامام (ع) نيز 
اسـت. ايـن    )س((ص) بـه فاطمـه   رسول خدا  از جانبهاي فدك  شد، اعطاي زمين مي

درآمـد و از مـوارد   به تصرف پيامبر اكرم (ص)  ،ها پس از جنگ خيبر، بدون جنگ زمين
كه در روايات اهـل سـنت نيـز نقـل      آمد. چنان شمار مي ء و ملك خاص آن حضرت به في

فاطمـه را   د، رسـول خـدا (ص)  شـ نـازل  » وآت ذالقربـي حقـه  « ةشده است: وقتي كه آيـ 
ايـن،  افـزون بـر    ).273، 5 ج: 1421 سـيوطي، الرا به او عطـا فرمـود (  خواست و فدك 

د. كلينـي  كروقف  )س(  رسول خدا (ص) چند مورد از اموال خاص خود را بر فاطمه
ده كـر به ايـن شـرح ذكـر     ،اند باغ در اطراف مدينه بوده هفتكه  ،اسامي اين موارد را

 »ابــراهيم و الميثــب و البرقــةالــدالل، و العــواف والحســني و الصــافيه و مــاألم « :اســت
  ).235 ،43 ج: 1403 مجلسي،(

 اين درآمدها غنايم جنگي بود. پيامبر اكرم (ص) ةيكي از موارد عمد: يم جنگيغناد) 
بـين مجاهـدان    ،هاي جانبي و اخراج خمـس  پس از كسر هزينه ،معموالً غنايم جنگي را

جز جنگ تبوك  به ،پيامبر (ص)د. امام علي (ع) در تمام غزوات عصر كر فاتح تقسيم مي
حضور داشت.  ،كه جانشين پيامبر (ص) در مدينه بود و نتوانست در جهاد شركت كند

يكي از منابع درآمد امـام علـي (ع) سـهم ايشـان از      ،ري به بعدقمبنابراين از سال دوم 
 امـا  ،آمد ناچيز بود دست مي غنايم جنگي بوده است. مقدار درآمدي كه از اين ناحيه به

كننده بود. در زمان حكومـت امـام    با توجه به فقر شديد حاكم بر آن زمان بسيار تعيين
هـاي آن   زيـرا تمـامي جنـگ    ؛از غنايم جنگي وجود نداشـت تقريباً درآمدي  ،علي (ع)

و براسـاس   گرفـت  هاي داخلي بود كه بين دو طايفه از مسلمانان درمـي  حضرت جنگ
دشمن در  ةه غنيمت گرفتن اموال پشت جبهحكم صريح امام اسارت گرفتن نفرات و ب

تـوان گفـت از سـهم غنـايم جنگـي در ايـن دوره        مـي  بنابراينها جايز نبود.  اين جنگ
  د.شدرآمدي نصيب امام ن
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 يءسـهم امـام از خمـس و فـ     ،در زمـان خالفـت ابـوبكر    المال: سهم سرانه از بيت ه)
 بـه  از پـس . شد يپرداخت م يگراند ةانداز  به المال يتاز ب ايشانشد، اما سهم  ميپرداخت ن
 آحـاد  ميان تفاضلي و ترجيح المال بيت تقسيم در نيز ايشان(ع)،  علي امام رسيدن حكومت

د. سهمي كه امـام  كر مي تقسيم آنها ميان مساوي طور به را المال بيت درآمد و نبود قائل مردم
تر اوقات به نفـع   بود و بيشمردم  ةبراي خود در نظر گرفته بود همانند سهم بقي بابتاز اين 

چگـونگي تعيـين    ةوقتي كـه مسـئل   ،دوم ةيفد. در زمان خلكر نظر مي نيازمندان از آن صرف
 )د و عمـر در ايـن بـاره بـا اصـحاب پيـامبر (ص      شـ عمومي مطرح  ةحقوق خليفه از خزان

المـال   او در حد متعارف از بيـت  ةد، امام علي (ع) به جواز ارتزاق خليفه و عائلكرمشورت 
د. اما كرعمر نيز بر همين اساس عمل  ؛د و اين حكم با اجماع اصحاب پذيرفته شدكرحكم 

شمرد و امـوال   المال را براي خود جايز مي عثمان هر گونه بذل و بخشش و تصرف در بيت
ـ   از بيت زيادي س از تصـدي  المال مسلمانان را به خود اختصاص داده بود. امام علـي (ع) پ

بـر خـود منـع     المال را هر گونه ارتزاق از بيت ،عثمان ةفات دوراخالفت، براي اصالح انحر
بـه   :... ً ما قام عذق بيثرب انّي واهللا ال ازرأكم من فيئكم درهما«د: كرو در ميان مردم اعالم  كرد

رخـت  كه يك د داميالمال شما درهمي براي خود برنخواهم گرفت ما خدا قسم من از بيت
را به اهل كوفه نيـز   ). امام (ع) اين مطلب151، 2 ج شعبه، ابن( »باشمخرما در مدينه داشته 
  اعالم كرد و فرمود: 

اي : اذا انا خرجت من عندكم بغير رحلي و راحلتي و غالمي فأنا خـائن ...  !يا اهل الكوفة
ميان شما خارج كارم از  اگر من با چيزي به جز زيراندازم و مركب و خدمت !مردم كوفه

  ).68 ،1 ج: 1353 الثقفي، هالل ابي( بودكار خواهم  شدم، پس خيانت

هـاي   هـاي طبيعـي ماننـد زمـين     ثروت ،در نظام مالي اسالم درآمد ناشي از اقطاع: و)
 ،هـا  هاي مديريت اين ثـروت  مالكيت دولت اسالمي است. يكي از شيوه درموات و معادن 
اقطاع (واگذاري به بخش خصوصي) بوده اسـت. رسـول خـدا (ص) در     ،در صدر اسالم
ها و يا معادني را  زمين ،تفصيل ذكر شده است بهكه در كتب تاريخ و سيره  ،موارد متعددي

اين موارد اقطاع چند زمـين بـه امـام     ةجمل. از كرده استبه برخي از اصحاب خود اقطاع 
  فرمايد:   علي (ع) است. امام صادق (ع) مي

قطعه زمين به امام علي (ع) اقطاع فرمود؛ دو زمين به نام فقيرين،  چهاريامبر اكرم (ص) پ
 از جانـب  “ينبـع ˮ ةمنطقـ و بئرقيس و الشجره. در برخي روايات نيز به اقطاع زميني در 

  ).1334، 2 ج :1419 السهمودي،(رسول خدا (ص) به امام علي (ع) اشاره شده است 
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  رفتار مصرفي 2 .2
زيسـتى نيـز از آن حضـرت     پيامبر بـود و در سـاده   ةسيردهنده و پاسدار  ادامه(ع)  امام على

كنـد،   زيسـتى پيـامبر را توصـيف مـى     كه سـاده  ،اى مؤمنان (ع) در خطبه كرد. امير مى يرويپ
كند تا كسى گمان نكند كـه آن حضـرت مشـى     زيستى خود را بيان مى ساده ةسيربالفاصله 

دانـد و مـدح    چـه را نيـك مـى    كرده اسـت و آن  شته، دنبال مىديگرى را، جز آنچه پيامبر دا
  فرمايد: در پايان سخن خويش مى ،رو  كند؛ از اين كند، عمل نمى مى

ي قَائـلٌ أَلَـا تَنْبِـذُ     قَالَ لـ لَقَد ا. وهعاقنْ رم تييتَحتَّى اسح هي هذتعردم تقَّعر لَقَد اللَّه ا؟ وه
پشـمينِ   ةجامـ به خدا سوگند كه اين  :غْرُب عنِّي، فَعنْد الصباحِ يحمد الْقَوم السرَىفَقُلْت: ا

را دور   آن شرم دارم. كسى به من گفت: آن ةكنند وصلهقدر وصله كردم كه از  خود را آن
 شـوند  افكنـى؟ گفـتم: از مـن دور شـو! صـبحگاهان رهـروان شـب سـتايش مـى          نمى

  ).160 ةخطب :البالغه نهج(

در نگـاه  كـرد.   مراقبـت مـى   را خودگرفت و  سخت مى بسيار(ع) بر خود  مؤمنان امير
اهداف ميـاني   ةهمو  داردكه ارزش ذاتي و اصيل است هدفي  يگانهرضايت خداوند  ،امام

(ع)  نيرومندي است كه علي ةانگيزرضايت خداوند  .بايد در مسير رسيدن به آن اتخاذ شوند
شخصاً هيچ نيازي بـه   ،كه دارد، در حالي را در شدت گرماي روز به تالش اقتصادي وامي

  محصول آن ندارد.
(ع) در كوفه به مردم  على امام صادق (ع) از حضرت باقر (ع) چنين روايت كرده است:

ديـديم كـه    خوراند و خود طعامى جداگانه داشت؛ بعضى گفتند: كاش مى نان و گوشت مى
اى سرزده به حضور امام رسيدند، غذاى او چنين بود:  هدعمؤمنان چيست؟ پس  اميرخوراك 

خيسيده به روغن كه با خرماى فشرده آميخته شده بود و آن خرما را  ةخشكيدتريدى از نان 
 آوردند. از مدينه براى وى مى

تـرين مـردم و    ضـعيف  ماننـد گونه بود و خوراك و پوشـاكش   امام على (ع) اين يزندگ
 ).305 :1383 نيكو دست برنداشت (دلشاد تهرانى، ةسيرگز از اين هر

 به خدا سوگند كه على (ع) فرمايد: مؤمنان (ع) مى زيستى امير امام باقر (ع) در توصيف ساده
خريـد،   نشسـت و اگـر دو پيـراهن مـى     بنده مـى  چون همخورد و  بنده خوراك مى چون هم

كـرد و اگـر پيـراهن از     داد و خود آن ديگرى را بر تـن مـى   پيراهن بهتر را به غالم خود مى
خواست به مردم غذا  ... و اگر مى بريد گذشت آن را مى انگشتان دست يا قوزك پايش درمى
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و نان جـوين را بـا روغـن    رفت  خود مى ةخانخوراند و به  بدهد، نان و گوشت به آنان مى
 ).همان( كرد زيتون و سركه تناول مى

(ع) هزار بـرده را از مـال    على چنين از امام صادق (ع) روايت شده است كه فرمود: هم
و  )(و خشـنودى او خاطر خـداى بـزرگ    بهاش بود،  دسترنج و عرق پيشانى ةنتيجكه  ،خود

غن زيتون نبود، و شيرينى او فقط رستن از آتش دوزخ آزاد كرد و خوراكش جز سركه و رو
اش كرباس بود، و هرگـاه چيـزى از آن جامـه     يافت و جامه هم اگر مى  همان خرما بود، آن

 ).307 :1383 دلشاد تهرانى،( كرد را قيچى مى  خواست و آن آمد قيچى مى زياد مى
تـرين   بـه سـاده   ،كـرد  به تن مـى  )چلوار خشن(نوعي از كرباس  يامير مؤمنان (ع) لباس

وآمـد و نشسـت و برخاسـت و     را در رفـت  روشتـرين   و سـاده  ،كـرد  خوراك بسنده مـى 
اى براى خـود بـه پـا كـرد و نـه       نه خانه ،داشت. پنج سال حكومت كرد دارى پاس مى زمام

چيزى از دنيا اندوخت. از امام باقر (ع) روايت شده است كه فرمـود: علـى (ع) پـنج سـال     
ر آن خشتى بر خشت ننهاد، تيولى به خود اختصـاص نـداد، و سـرخ و    دارى كرد كه د زمام

 ).308سفيدى (زر و سيمى) به ميراث نگذاشت (همان: 
مندرس بـه   ة، به مردم خويش چنين فرمود: با اين جامدار زمامدر مقام  ،مؤمنان (ع) امير

ين شما با چيزى بينيد، اكنون اگر از سرزم ام همين است كه مى سرزمين شما آمدم و بار و بنه
 ).310(همان:  كاران خواهم بود ام بيرون روم، از خيانت جز آنچه با آن آمده

اش، خـود مايحتـاج زنـدگى     ىدار زمـام فـراوان در دوران   ةمشغلآن حضرت با وجود 
چنـين   »آشـوب  ابن شـهر «كرد.  را حمل مى  دست خود آن  بهكرد و  مىه ياش را ته خانواده
باالپوش خود حمـل   ةگوش(ع) در كوفه مقدارى خرما خريد و آن را در  على كند: نقل مى

 بـراى حضـرت حمـل كننـد و گفتنـد: اى اميـر       كرد. برخى از مردم پيش آمدند تـا آن را 
كنيم. پس فرمود: عيالوار خـود سـزاوارتر بـه حمـل بـار       مؤمنان، ما آن را برايتان حمل مى

 ).318(همان:  خويش است
در  يگونـاگون  يـث شـده و احاد  يـد سـفارش اك خـانواده   يازهـاي ن به برآوردن ،در اسالم

(ع)  يص) و ائمه نقل شده اسـت. حضـرت علـ   (  اكرم يامبراهل خانه از پ يبرا يدست گشاده
 االسالم، فيض» (مگير سخت خود بر و ،نگهدار اندازه و تبذير، با نه باش بخشنده«: فرمايد مي

گيري امام بر خود اعتراض كردند، فرمـود:   كه ياران به سخت  و هنگامي )32 حكمت: 1351
ضـعيف   ةطبقـ  چون همواجب شمرده كه بر خود سخت گيرند و  خداوند بر پيشوايان حق«

  4.»مردم باشند، تا نداري فقر او را به ستوه نياورد كه سر از فرمان خداوند برتابد
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هـاي زنـدگي علـي (ع)     گـي و بخشش به نيازمندان واقعي از ويژن امحرومرسيدگي به 
افـراد   سرپرست و ناتوان رسيدگي و بـه رسـيدگي بـه ايـن     است و همواره به امور افراد بي

امـوالهم حـق للسـائل و     يو ف«نيز آمده است:  يمقرآن كرگونه كه در  . همانكرد يسفارش م
ـ روابط و مناسـبات   ةزاييد(ع) فقر را   البته على .)19 :ذاريات( »المحروم اجتمـاعى   ةناعادالن

به نوايى پس فقيرى گرسنه نماند جز آنكه توانگرى از حق او خود را «فرمايد:  داند و مي مي
  ).329 حكمت :البالغه نهج( »رساند
  

  ياقتصاد تيفعال ةزيانگ 3 .2
را دارند. تصميم به  تأثيرترين  ها در شكل دادن به رفتار اقتصادي انسان مهم اهداف و انگيزه
و نـوع كـاالي توليـدي     ،ساعات كار و فراغت، انتخاب شغل، ميزان توليد كار، تنظيم ميزان

 اي يژهو يگاهاسالم جا يندر د يشتشوند. مع طور مستقيم تحت تأثير كار و توليد تعيين مي به
 ،حـالل  يدسـت آوردن روز  به كسـب و كـار، بـه    ياديز يتاهم ياتو روا قرآندارد و در 

اسـت.    داده شده يريگ از فقر و گوشه يزپره ينچن مو ه ،ياجتماع هاي يتمشاركت در فعال
  فرمايد: مي البالغه نهجامام علي (ع) در 

 چـون  هـم هاي پاكيزه مرا به خـود مشـغول دارد،    من آفريده نشدم كه خوردن خوراكي
اي كـه شـغلش    حيوان رهاشده چون همحيوان پرواري كه تمام همش علف است، و يا 

خبـر   بـي و از سرنوشتي كه در انتظار اوسـت   استچريدن و خوردن و پر كردن شكم 
 ).46 ةنام :البالغه نهج( ام؟ آيا بيهوده و عبث آفريده شده .است

  :يسدنو يكار او م ةدربارابن ابي الحديد 
اميرالمؤمنين علي (ع) براي درختان خرماي گروهي از يهوديان مدينه با دستان خود آب 

داد و بر شـكم   مزد خود را صدقه مي و دستزد  ول ميكشيد تا حدي كه دستانش تا مي
  ).22، 1ج  :1378بست (ابن ابي الحديد،  ) سنگ مياز گرسنگيخود (

  هزينـه و پركمـك بـودن او دانسـته     رسول خدا (ص) يكي از صفات فرد باايمان را كـم 
  بـرده كـار   بهصفات متقين تعبير مشابهي  ةدربار البالغه نهجمتقين در  ةخطب. امام نيز در است
(ع) مظهر   امام علي ).193ة خطب :البالغه نهج( »نفسه منه في عناء و الناس منه في راحه« است:

فرسـا محصـول فراوانـي توليـد      طاقـت كه با كـار و تـالش     او در حالي .چنين صفتي است
  .دكر آن را انفاق مي ةهممحصول قائل نبود و تقريباً  براي خود سهم چنداني از اين ،دكر مي
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(ع)  صـادق  امـام . بـود (ع)  يامام علـ  ياقتصاد يتفعال يها يزهانگ يگراشتغال از د اديجا
 كـرد  مـي  آبـاد  كـه  زمين هر و كرد مي آباد را زمين و زد مي بيل خويش دست با«: فرمايد مي
ايـن   ةثمـر  ).74، 5 ج :1401 كلينـي، ال( ...» و ديگر زمين آنگاه و گرفت مي كار به را اي عده

ها و بلكه  آيد، اشتغال ده ايشان برمي ةنام وصيتكه از  اواخر عمر حضرت، چنانها در  تالش
  ).49، 7 ج: 1407 الكليني،زارها بود ( كشتصدها نفر در آن مزارع و 

  
 ياسالم دولت ياقتصاد رفتار. 3

  ياسالم اقتصاد در مردان دولت يفرد فيوظا 1 .3
إِنَّ اللَّه جعلَني إِماما لخَلْقه، فَفَرَض علَي « است:ان فرموده دار زماممسئوليت  ةدربارمؤمنان  امير

يطْغَى التَّقْديرَ في نَفْسي ومطْعمي ومشْرَبِي وملْبسي كَضُعفَاءالنَّاسِ، كَي يقْتَدي الْفَقيـرُ بِفَقْـرِي، ولَـا   
نَاهبِغ يوند مرا پيشـواى خلقـش قـرار داده و بـر مـن      همانا خدا ؛)45ة نام :البالغه نهج(» الْغَن

خودم (زندگى شخصى و رفتارم) و خوراك و پوشـاكم ماننـد    ةدربارواجب كرده است كه 
ثروتش  ةوسيل بهكند و ثروتمند ى ستأمن  ةفقيران ةسيرمردم ناتوان عمل كنم، تا اينكه فقير به 

علَى أَئمةِ الْحـقِّ  «اند كه امام على (ع) فرمود:  چنين روايت كرده سركشى و طغيان نكند. هم
بِشَي هِملَيزُونَ عيتَملَا ي اسِ واللِّب ي الْأَكْلِ والًا فح هِمتعير فوا بِأَضْعتَأَسأَنْ ي    ـهلَيونَ عرقْـدلَا ي ء

 »ه تَعالَى بِمـا هـو فيـه و يـرَاهم الْغَنـي فَيـزداد شُـكْرًا و تَواضُـعا        ليرَاهم الْفَقيرُ فَيرْضَى عنِ اللَّ
اسـت كـه از نظـر خـوراك و      ]واجـب [بر پيشوايان حـق  ؛ )123، 1 ج: 1384 ،شهري ري(

طورى كه در چيزى كه آنـان قـدرتش را    نند، بهكى ستشان تأيرعترين  پوشاك به حال ناتوان
آنچـه   رايبرا ندارند، امتيازى بر ايشان نداشته باشند، تا فقير آنان را مشاهده كند و خداوند 

 .دشوتر  ثروتمند آنان را مشاهده كند و شكورتر و متواضع باشد و شاكردارد 
 .آن دو خطر بزرگ نكردن ان دو پيامد مثبت دارد و رعايتدار زمامزيستى رهبران و  ساده

در اوضاع و احوال و راه ل متأان و دار زمامزندگى رهبران و  ديدنفقير با  ،در حالت نخست
كند و احسـاس  ل مراحتى تح بهتواند زندگى آميخته به فقر خويش را  آنان مى ةسادو رسم 

روتمندان جامعه زدوده شود و در اين صورت ث ةهمتبعيض و ستم نكند تا زمانى كه فقر از 
و طبيعـى اسـت كـه در صـورت دوم يعنـى در       كنند شوند و طغيان نمى جامعه گستاخ نمى

زيستى بيـرون   نشين باشند و از راه و رسم ساده ان كاخدار زماماى كه حاكم اسالمى و  جامعه
طـاق  لشـان  متحهـاى فقيـر و مستضـعف     خواهد كرد و انسـان  يدادشوند، تبعيض و ستم ب

كنند  شوند و طغيان مى چنين ثروتمندان گستاخ مى توانند صبر كنند؛ هم نمىشود و ديگر  مى
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زيسـتى   سـاده  ةسـير ان خردمند هرگـز از  دار زمامزنند. پس رهبران و  و دست به چپاول مى
 تبعيض و اشرافيت ميل كنند.  بهدهند كارگزارانشان  شوند و اجازه نمى بيرون نمى

بود كـه  اس سحاين اصل از جانب كارگزاران خود رعايت  ةدربارمؤمنان (ع) چنان  امير
به مهمـانى   ،كارگزار او در بصره ،»عثمان بن حنَيف«وقتى به آن حضرت گزارش رسيد كه 

يكى از ثروتمندان بصره رفته است كه در آن مهمانى غذاهاى رنگارنگ تدارك شده و جاى 
بعـد، اى پسـر   ا مـ ا فقرا خالى بوده است، او را سخت سرزنش كرد و بـدو چنـين نوشـت:   

اش دعـوت   اند كه مردى از جوانان بصره تو را به خوان ميهمانى حنَيف! به من گزارش داده
هـا   درپـى كاسـه   اند و پـى  هاى نيكو برايت آورده اى. خوردنى كرده است و تو بدانجا شتافته

جفـا رانـده   كردم تو ميهمانى مردمى را بپذيرى كه نيازمندشان به  اند. گمان نمى پيشت نهاده
] آنگـاه  آيا حالل اسـت يـا حـرام؟   [خورى بنگر  نيازشان دعوت شده. به آنچه مى و بى شده

آنچه حالل بودنش براى تو مشتبه بود از دهان بينداز و آنچه را يقين به پـاكيزگى و حـالل   
بودنش دارى تناول كن. آگاه باش كه هر پيروى پيشوايى دارد كه بايد به او اقتـدا كنـد و از   

فرسـوده و دو   ةجامـ ر دانش او روشنى جويد. بدان كه پيشواى شما از دنياى خود به دو نو
گرده نان بسنده كرده است. بدانيد كه شما چنين نتوانيد كرد، ليكن مرا يارى كنيد به پارسايى 
و كوشيدن و پاكدامنى و درستى ورزيدن. به خدا سوگند مـن از دنيـاى شـما زر و سـيمى     

ام  فرسـوده  ةجامام و براى اين  هاى آن مالى ذخيره نكرده ها و ثروت غنيمت ام و از نيندوخته
ام و از اين دنيا بـيش از   ام و از زمين آن حتى يك وجب در اختيار نگرفته نساختها يمهبدلى 

اى  تر و خوارتر از دانـه  ارزش ام. اين دنيا در چشم من بى خوراكى مختصر و ناچيز برنگرفته
 فقـط درخت بلوطى برويد. آرى، از آنچه آسمان بر آن سايه افكنـده   ةشاختلخ است كه بر 

فدك در دست ما بود كه مردمى بر آن بخل ورزيدنـد و مردمـى سـخاوتمندانه از آن ديـده     
 پوشيدند و بهترين داور پروردگار است و مرا با فدك و جز فدك چه كار اسـت؟ در حـالى  

هايش ناپديـد و اخبـارش نهـان     ى آن نشانهجايگاه فرداى آدمى گور است كه در تاريك ،كه 
هاى گوركن فراخش كند، سـنگ و   د، در گودالى كه اگر گشادگى آن بيفزايد و دستشو مى

هـايش را بـه هـم آرد. مـن نفـس خـود را بـا         كلوخ آن را بيفشارد و خـاك انباشـته رخنـه   
ت در امـان وارد  تـرين روزهاسـ   ] تا در روزى كه پربيممكن  و رام مى[پرورانم  مىارى كپرهيز

توانستم از عسل خـالص و   خواستم مى لغزند پايدار ماند. اگر مى شود و در آنجا كه همه مى
هرگز هوا و هـوس بـر   ا ما ،كنمه يتهابريشم براى خود خوراك و پوشاك  ةبافتمغز گندم و 

 ،ها نخواهد كشيد. در حالى كه من چيره نخواهد شد و حرص و طمع مرا به گزيدن خوراك
كسى باشد كه حسرت گرده نانى برد يـا هرگـز    »يمامه«يا  »حجاز«ن است در سرزمين ممك
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هايى باشـد از گرسـنگى بـه پشـت      شكمى سير نخورد، آيا من سير بخوابم و پيرامونم شكم
دوخته و جگرهايى سوخته؟ يا چنان باشم كه آن شاعر گفته است: اين درد تو را بـس كـه   

هايى گرسنه و به پشت چسبيده باشد. آيا بدين بسـنده   شب سير بخوابى و گرداگردت شكم
هاى روزگـار شـريك آنـان نباشـم؟ يـا در       مؤمنان گويند و در ناخوشايندى كنم كه مرا امير

، دكنهاى گوارا سرگرمم  اند تا خوردنى هاى زندگى برايشان نمونه نباشم؟ مرا نيافريده سختى
اى كه كارش چريـدن و   حيوان رهاشده چون همارپاى بسته كه به علف پردازد؛ يا هچون چ

است؛ آيا بيهوده يا  خبر خوردن و پر كردن شكم است و از سرنوشتى كه در انتظار اوست بى
دار ريسـمان گمراهـى باشـم؟ و يـا در راه      ام؟ آيـا بايـد سررشـته    مهمل و عبث آفريده شده

گر اين خوراك پسـر  اى از شما گويد: ا بينم كه گوينده سرگردانى رهسپار گردم؟ و چنان مى
اكنون نيرويش به سستى گراييده باشد و از مبارزه با همتايان و نبرد با  ابوطالب است بايد هم

هاى  تر است و سبزه محكمشجاعان بازماند. بدانيد درختى كه در بيابان خشك رويد چوبش 
آن تر اسـت و خاموشـى    هاى صحرايى را آتش افروخته تر و رستنى نما پوستش نازك خوش

هاى نانت بسنده كن تا رهايى تـو   ديرتر. پس اى پسر حنَيف! از خدا بترس و به همان گرده
  ).45 ةنام: البالغه نهج( پذير باشد از آتش دوزخ امكان

كـه اميـر مؤمنـان     قدر است، تـا جـايى    زيستى ارزشى گران پيشوايان حق، ساده ةسيردر 
معرفى كرده و فرموده  ،بلكه حيات پاكيزه و نيكو ،(ع) قناعت را باالترين دارايى انسانى  على
و  ،ملك قناعـت  ؛)229: حكمت البالغه نهج( »كَفَى بِالْقَنَاعةِ ملْكًا، و بِحسنِ الْخُلُقِ نَعيما«: است

  نعمت حسن خلق براى انسان كافى است.
مردان و مردم  دولت يرفتار مصرف بارةدر را ينيد يشوايانپ يدگاهتوان د يم يبند در جمع

  د:كرخالصه  يلدر سه محور ذ
پركار بـودن  و  ،بودن هزينه زيستى، قناعت، كم معصوم (ع)، ساده يشوايانپ يدگاه. در د1

  ارزشى واال ياد كـرده  مثابة همواره از آن به يشانسنگ است و ا در نظام اسالمى ارزشى گران
آنهـا  به بزرگى ياد كرده و  اند بوده و پركار ،هزينه زيست، قانع، كم كه سادهكسانى از و  است

  .استستوده را 
و  انبـه محرومـ   يدگيرسـ  ي،حكومت يگاهو چه در جا يفرد يگاهچه در جا ،. امام (ع)2

گـزاران   خدمت يو حت يشانو همواره ا دارد يرا بر خود مقدم م يواقع يازمندانبخشش به ن
. آنان كـه خـوى الهـى پيـدا     دانست يسزاوارتر از خود م خود را در خوراك و پوشاك بهتر

انسانى چنين است و بندگان محبوب خدا آنانند كـه   ـ گونه شدند كه روابط الهى كردند، اين
 ترين سود را براى مردم و خلق خدا داشته باشند. بيش
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امام انفاق و صدقه بـر   .دارد يفراوان يتبه امور خانواده اهم يدگيرس ،امام يدگاه. در د3
  .است  سزاوارتر دانسته يخششخانواده را بر هر ب

 يمـردم عـاد   يبرا(ع) بارز است، اما اين توصيه  امام ياندر ب يستيز سفارش به ساده .4
كه  دهد يامر فرمان م يندستور است و آنها را بد يانو وال انحاكم يدارد و برا ياخالق ةجنب

  كنند. يمردم زندگ ترين يفمانند ضع
و كـارگزاران تأكيـد    ،اندار زمـام ، زيسـتى رهبـران   سـاده (ع) همواره بر  مؤمنان على امير

إِنَّ اللَّه تَعـالَى فَـرَض   «شوند فرموده است:  الگوى مردم شمرده مى كه  يو به كسان فرمايد يم
 ؛)209 ةخطب :البالغه نهج(» هعلَى أَئمةِ الْعدلِ أَنْ يقَدروا أَنْفُسهم بِضَعفَةِ النَّاسِ كَيلَا يتَبيغَ بِالْفَقيرِ فَقْرُ

خداى متعال بر پيشوايان دادگر واجب كرده است كه خود را با مردم ناتوان برابـر نهنـد تـا    
  .دنكندست را پريشان و نگران  مستمندى تنگ

  
  ياسالم اقتصاد در دولت ياجتماعف يوظا 2 .3

و  كـرده اشتر وظايف كالن حكومت را مشـخص   مالكمؤمنان على (ع) در ابتداى عهد  امير
هـاى كـالن در چهـار حـوزه      است. اين وظايف و مأموريـت ده كرآن توجيه  دربارةرا  يو

  تعريف شده است:
 ؛)جِبايةَ خَرَاجِهامالى ( ةحوز )الف
 ؛)جِهاد عدوهانظامى ( ةحوز )ب
 ؛)استصلَاح أَهلهاسياسى ( ـ اجتماعى ةحوز )ج
 .)عمارةَ بِلَادهاعمرانى ( ةحوز )د

گيـرد الزم اسـت وظـايف و     امور قرار مى ةاداركه در جايگاه  يكسبر  ،امام يدگاهدر د
هـا معطـوف كنـد و از     هاى اصلى خـود را بشناسـد و اهتمـام خـويش را بـدان      مأموريت

(ع)  . امـام علـى  دكنـ هـايش پرهيـز    وظايف و مأموريت ةحوزربط به  پرداختن به امور بى
يستَدلُّ علَى إِدبارِ الدولِ بِأَربعٍ: تَضْيِيعِ الْأُصولِ، و التَّمسـك بِـالْفُرُوعِ، و تَقْـديمِ    « فرموده است:

ـ  » الْأَراذلِ، و تَأْخيرِ الْأَفَاضلِ سـر آمـدن    بـه  ةنشـان چهـار چيـز   ؛ )76: 1389 ي،(دلشـاد تهران
داشـتن فرومايگـان، و عقـب    م دمقـ هاست: فروگذاشتن اصول و چسبيدن به فروع،  دولت

 زدن مردم بافضيلت و اليق.
هـاى اصـلى را    گذشته از آنكه وظايف و مأموريـت  ،امور ةادار(ع) در  مؤمنان على امير

، ندكنجرا درستى پيگيرى و ا ها را به خواست كه آن و از كارگزاران خود مىد كر مشخص مى
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ارتبـاط بـه وظـايف و     ورزيـد كـه آنـان مشـغول امـور فرعـى و بـى        بر اين امر دقـت مـى  
 هايشان نشوند. مأموريت

 ةوظيفـ تـرين   اصـلي را  و تربيـت مـردم   ،رفـاه  ،امنيـت  ،عدالتامام تأمين  ،طور كلي هب
قابـل  مـوارد   يـن از ا يك هركوتاهي حكومت اسالمي در  ،داند. از نظر ايشان حكومت مي

  .يستن پوشي چشم
  

  ياسالم اقتصاد در دولت درآمد منابع 3 .3
  ياتمال 1 .3 .3
ترين كارهـا در   است. از اساسى »ياتمال« يدرآمد دولت در اقتصاد اسالم يمنبع اصل يناول

تـرين   ريزى مالياتى اسـت كـه مهـم    درست به ماليات و برنامهه جتوسامان يافتن حكومت 
اجتماعى و تحقـق عـدالت    ـ برد اهداف اقتصادى براى پيشپشتوانه و كارسازترين وسيله 

ريـزى بـراى آن تأكيـد كـرده      و برنامـه ن ه آبه جتوعلى (ع) به  ،رو  اقتصادى است. از اين
گاه مـالىِ حكومـت ماليـات اسـت، كـه در صـورت        تكيهترين  مهم ،(ع) است. از نظر امام

جامعـه   ينابنـابر  خواهد بـود. سامان  هن بريزى صحيح و رونق اقتصادى وضع همگا برنامه
توانـا،    از نظـام ماليـاتى   يصـورت برخـوردار   درالبتـه   ،با ماليـات اداره شـود   يدباتر  بيش

  و متناسب. ،پرتحرك، منعطف
 يـاتي مال يهـا  نظـام ر يسـا كه آن را از  يي داردها يژگيو ياتينظام مال ي،در اقتصاد اسالم

  شود: يها اشاره م از آن يبه برخ يلذدر  .كند يم يزمتما
توان  يرا م ياتيمال يزير برنامهلزوم توجه به  :يزير برنامهو  يقدق يبر بررس يمبتنالف) 

تَفَقَّد أَمرَ الْخَرَاجِ بِما يصلح أَهلَه، « :دكراشتر برداشت  مالكبه  يرالمؤمنيناز فرمان ام يفرازدر 
ص هِملَاحص و هلَاحي صفَإِنَّ ف  ـمكُلُّه أَنَّ النَّاس؛ لإِلَّا بِهِم ماهونْ سمل لَاحلَا ص و ،ماهونْ سما للَاح

هلأَه لَى الْخَرَاجِ والٌ عيدر كار خراج بررسى كن و چنان بنگر كـه   ؛)53ة نام :البالغه نهج(» ع
گـزاران،   رسيدن كار خراج و خراجسامان رساند، زيرا به سر و سامان  بهگزاران را  كار خراج

 ةوسـيل  رسد مگر به به سر و سامان رسيدن ديگران است، و كار ديگران به سر و سامان نمى
  ؛گزاران ند بارشده بر خراج و خراجا خوارانى گزاران؛ براى اينكه مردم همگى روزى خراج

مـالى آن تـابع    اى سامان يابـد كـه قـدرت    گونه نظام مالياتى بايد به تناسب مالياتي: ب)
معطـوف  گـزاران   دهندگان باشد. نظام مالياتى بايد به سامان وضع خـراج  قدرت مالى ماليات

  ؛معناست سامانى اجتماعى بى هباشد، زيرا فارغ از آن نظام مالياتى و ب



 115   الهدي علم سيدسجاد

(ع) بـراى   اى كه امـام علـى   گيرى جهت مردم: ياقتصاد يتبهبود وضع يريگ هدفج) 
دهندگان باشد  مند كردن ماليات بر بهره مبتنىيك نظام مالياتى مطرح كرده اين است كه نظامى 

دهنـدگان   و بيش از آنكه درصدد كسب ماليات باشد در جهت بهبود اوضاع اقتصادى ماليات
الْأَرضِ أَبلَغَ  ولْيكُنْ نَظَرُك في عمارةِ«فرموده است:  ياتمالاخذ  هدف از بارة. وي دردكنعمل 

ـ  بِغَي الْخَرَاج نْ طَلَبم ةِ؛ وارمإِلَّا بِالْع كردلَا ي كأَنَّ ذللَابِ الْخَرَاجِ، لجتي اسف نْ نَظَرِكةٍ  مـارمرِ ع
بدان كه] بايد نگرش تـو در  [و ؛ )همان» (أَخْرَب الْبِلَاد، و أَهلَك الْعباد، و لَم يستَقم أَمرُه إِلَّا قَليلًا

آبادانى زمين رساتر از نگرش تو به گرفتن خراج باشد، زيرا خراج تنها با آبـادانى اسـت كـه    
هاى كشور را به  آباد ساختنى درخواست خراج كند، سرزمين آيد؛ و هركس كه بى دست مى به

 راست نيايد. ويرانى اندازد، و بندگان خدا را به نابودى كشاند، و جز اندكى كار او
ور است نه نظـام   نظام مالياتىِ بهره يحصح  نظام مالياتى ،مؤمنان على (ع) امير نظردر 

رى دنبـال گـردآو   بـه كش، دستگاه ماليـاتى صـرفاً    كش. در نظام مالياتى بهره مالياتى بهره
. نـدارد ريـزى جـامع    برنامـه و  ،انعطاف، پويايى ،رو  ماليات و تأمين درآمد است، از اين

و حاصل چنـين رويكـردى   است در پى درآمد بدون درآمدزايى  اي چنين نظامى مالياتى
  ؛جز تباهى چيزى نيست

كنـد و كـامالً اوضـاع و احـوال      منعطف دستورى عمل نمـى  ياتينظام مالد) انعطاف: 
كـه    كنـد و در صـورتى   ريزى مـى  به آن برنامهه جتوسنجد و با  اقتصادى و اجتماعى را مى

نظـام  اين  .كند هاى مالياتى آن را لحاظ مى سامان باشد در دستورالعمل هاقتصادى ناب اوضاع
جا  دهندگان است، تا آن ماليات وضعيتشود. اين انعطاف تابع  يور محسوب م مالياتىِ بهره
  منعطـف امكـان بخشـودگى    ياتينظام مال ياتاز جمله خصوص .سامان رسد بهكه كار آنان 

خردمنـدى و   ةنشـان هاى مالياتى در نظام ماليـاتىِ منعطـف    خشودگىمالياتى است. امكان ب
هاى ماليـاتى   ور، بخشودگى ورزىِ حكومت است. از منظر مديران نظام مالياتىِ بهره عدالت

 ،رو  شده است؛ از ايـن  بينى هاى پيش شود، بلكه جزئى ناخواسته در برنامه زيان شمرده نمى
  دهند. اقدامات مثبت آينده قرار مى ةشوند و آن را زمين ىرو م بينانه با آن روبه كامالً واقع
امكان بخشودگي مالياتي افراد  ،(ع) يمطلوب در نگاه امام عل ياتينظام مال يها يژگياز و

فَإِنْ شَكَوا ثقْلًا أَو علَّةً، أَوِ انْقطَاع شرْبٍ أَو بالَّةٍ، أَو «فرموده است:  باره يندر ا يتوان است. ونا
مرَهأَم بِه لُحصو أَنْ يا تَرجبِم منْهع خَفَّفْت ،طَشا عبِه فحأَج ا غَرْقٌ، أَورهضٍ اغْتَمالَةَ أَرلَا إِح ؛ و

شَي كلَيثْقُلَنَّ عبِ ي خَفَّفْت تَزْيِينِ ء و ،كةِ بِلَادارمي عف كلَيع ونَ بِهودعذُخْرٌ ي فَإِنَّه ،منْهؤُنَةَ عالْم ه
ا فَضْلَ قُودتَمعم ،يهِملِ فدفَاضَةِ الْعتبِاس كحجتَب و ،هِمنَ ثَنَائسح لَابِكجتاس عم ،كتـا  وِلَايبِم ،هِمت

ع فَرُذَخَرْت ،بِهِم كرِفْق و هِملَيع كلدنْ عم متَهدوا عبِم منْهالثِّقَةَ م و ،ملَه كاممنْ إِجم مهـا  نْدمب
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عمرَانَ محتَملٌ ما حدثَ منَ الْأُمورِ ما إِذَا عولْت فيه علَيهِم منْ بعد احتَملُوه طَيبةً أَنْفُسهم بِه؛ فَإِنَّ الْ
لْتَهميا آسيبى، يا بريده شدن آبيارى زمينـى، يـا آب   خراج[پس اگر از سنگينى ؛ )همان(» ح [

زياد رسيدنى، يا دگرگونى زمينى كه آب بسيار آن را در خود فرو برده است، يا تشـنگى بـه   
بـدانان تخفيـف    اى در پرداخـت خـراج   آن زيان رسانيده است، شكايت كردند، بـه انـدازه  

رسد؛ و سبك گردانيدن بار هزينه  سامان مى بهدهى كه اميدوار شوى بدان وسيله كارشان  مى
اى است كه در آبـاد كـردن    روى نبايد بر تو سنگين آيد، زيرا اين كار اندوخته هيچ بهاز آنان، 

دگرى خواهىِ دا گسترشكشانى، و به  سوى خود مى سرزمينت، ستايش نيكوى آنان را هم به
كه با اندوختن آسايشى كه از نظر آنـان تـو برايشـان      حالى شوى، در در ميان ايشان شاد مى

ات كه در جهت همراهـى   اى، و اطمينان كردن آنان با عادت دادنشان به دادگرى فراهم كرده
دسـت آورى؛   شان را به تر نيروي اى كه فزون اى، آهنگ آن داشته به ايشان بر سرشان گسترده

بسا پيشامدى رخ نمايد كه پس از آن همراهـى، از ميـان برداشـتن آن را بـه ايشـان       پس چه
واگذار كنى و آنان با روى خوش آن را بر دوش گيرند؛ زيرا آبادانى توان بر پشت برداشـتن  

 هر بارى را كه بر پشتش بگذارى دارد.
بـت بـراى   مفيـد و مث  يتوانـد نتـايج   مـى  يـاتي مال هاي يدگبخشو ،(ع) يامام عل نظراز 

 يجـاد ا يحكـومت  يظاهر در درآمـدها  بهكه  يانيدهندگان داشته باشد و ز حكومت و ماليات
 جبران خواهد شد: شود يم

رفتـه نيسـت، بلكـه     ميـان اى از هزينه (ع) بخشودگى مالياتى مؤمنان على . در نگاه امير1
 ةانگيـز  افـزايش : دكنـ   شده است كه به دو صورت بازگشـت مـى   ذخيرهاى  سرمايه چون هم

 ؛دهندگان در كار و تالش و رونق اقتصادى ماليات
رفتـارى   ماند و حكومت را به نيـك  دهندگان مى . چنين عملى پيوسته در خاطر ماليات2
 ؛دنكن را تأييد و تمجيد مى  شناسند و آن مى

است كه چيزى اين انـدازه بـاارزش و   ده كرگسترى  . حكومت با چنين اقدامى عدالت3
 ؛يستموجب خشنودى ن

ـ  عملكرد عدالت و كه براى آنان آسايش فراهم كرده ،. چنين بخشودگى مالياتى4  ةگرايان
 ؛شـود  دهنـدگان مـى   ، سبب اعتماد و اتكاى حكومت بـه نيرومنـدى ماليـات   است حكومت

 ؛دهند معنا كه چون آنان قوت بگيرند، با جان و دل حكومت را يارى مى بدين
درسـتى و    بـه  شدارد و حكومتى كه با مـردم  . هر حكومتى در معرض گرفتارى قرار5

اسـت در مواقـع گرفتـارى از     ي مهمو آسايش و رفاه آنان برايش اصل كند دادگرى رفتار مى
 ؛برد حمايت خالص آنان بهره مى
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. در صورت آبادانى سرزمين و رونق اقتصادى جامعه، حكومت نيز از بهترين پشـتوانه  6
رفـت   هـاى پـيش   تر باشد، برنامـه  ه رشد اقتصادى بيششود و هرچ مند مى براى ماليات بهره

  .رود ه بهتر پيش ميجامع

  خراج 1 .3 .3
 »خراج«(ع)  يدر حكومت امام عل يدرآمد دولت در اقتصاد اسالم ياز منابع اصل يگرد يكي
  . است بوده

  خـراج   يزان. مشود يم  وضع  يخاص  ينبر زم  مانند اجاره  كه شود يم  گفته  يمال  به  خراج
دارد. خـراج    يبسـتگ   ينمسـلم   و مصـلحت   نظـر امـام    و به  است  نشده  ينمع  ياز نظر شرع

  اسالمي  نظام  حفظ  براي  دولت  از طرف  ماليات  چون هم يرادارد، ز  ياتمال  به  ياديز  شباهت
  يمـال   هـاي  در سياسـت   خاصـي   جايگاه  شود. خراج مي  وضع  خاص  هاي زمين  بر صاحبان
  دولـت  شـود،  يمـ   يـين تع  ياسـالم  با نظر دولـت   خراج  ميزان  چون، داشت  علوي  حكومت

 مبـادرت   آن  يمتنظ  به  ياسالم  جامعة  و مصالح ، ياسيس  اهداف ،موقعيت  به  با توجه تواند يم
  ).160، 19ج  :1380 ،آبادى حكيم  (گيلك دكن

 امكانـات  و درآمـد  ميـزان  به توجه با افراد، براي خراجدر زمان حكومت امام علي (ع) 
متفاوت بود. در زمان رسول خدا (ص) خراج زمين براساس درآمـد زراعـت تعيـين     ،ها آن

اب در دوران خالفتش خراج زمين را براساس مساحت آن قرار طولى عمر بن خ ،شده بود
 ميـزان  براساس و كرد تعيين درآمد بر پيامبر زمان مانند را خراج دريافت روال(ع) ي عل .داد

 زمان درآمدهاي ديگر از جزيه و زكات، فيء،. شد مي گرفته خراج داشتند، افراد كه درآمدي
  .است  بوده ايشان حكومت
 ينا است.  اشتر بيان كرده   مالك  به اي خود را در نامه  هاي سياست  ترين (ع) مهم علي  امام

  كرد: بندي يمدر سه دسته تقس توان يفراز از نامه را م
ـ   « ا و تَفَقَّد أَمرَ الْخَرَاجِ بِما يصلح أَهلَه، فَإِنَّ في صلَاحه و صلَاحهِم صلَاحا لمـنْ سـواهم، و لَ

هلأَه لَى الْخَرَاجِ والٌ عيع مكُلُّه أَنَّ النَّاس؛ لإِلَّا بِهِم ماهونْ سمل لَاحو ؛ )53 ةنامـ  :البالغه نهج(» ص
سامان رساند، زيرا به سـر و   بهگزاران را  در كار خراج بررسى كن و چنان بنگر كه كار خراج

گزاران به سر و سامان رسيدن ديگران است، و كار ديگران  سامان رسيدن كار خراج و خراج
كـه مـردم همگـى     گـزاران؛ بـراى ايـن    خـراج  ةوسـيل  رسـد مگـر بـه    به سر و سـامان نمـى  

  .گزاران د بار شده بر خراج و خراجان يخواران روزى
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  ياسالم اقتصاد در دولت مخارج 4 .3
  تأمين مالى سپاهيان 1 .4 .3

معرفى كرده است. گذشته از آنكه ماليات  »ماليات«(ع) منبع تأمين مالى سپاهيان را   امام على
ه جتوتوان به اين موضوع  ترين منبع درآمد مالى دولت بوده است، مى در حكومت امام عمده

جايى  انسانى بدان ةمجموعاى تأثيرگذار است و هر  كه نوع منبع تأمين مالى در هر حوزه كرد 
كه  ،آن است كه نيروهاى نظامىيابد. پس درست  د، وابستگى مىشو كه از آن تأمين مالى مى
، بـه همـان   انـد  تشكيل شدهو دفع متجاوزان  شانپاسدارى سرزمين و براى حفظ حريم مردم

مردم و منبع مالى ايشان وابسته باشند نه به منابع مالى ديگر. البته تأمين مالى سـپاهيان بايـد   
پاسدار حـريم   توانتمام  ابمالى نداشته باشند و بتوانند  ةدغدغ گونه چنان باشد كه آنان هيچ

 يكـي، مؤمنان على (ع) براى تأمين مالى سپاهيان سه نقش بيان كرده است:  امير باشند.مردم 
)؛ دوم، سامان آوردن كار خود با جِهاد عدوهم علييقْوونَ بِه نيرو گرفتن در جهاد با دشمن (

از ميان برداشـتن نيازشـان    ةپشتوانسوم، و )؛ يصلحهميعتَمدونَ علَيه فيما تكيه بر تأمين مالى (
)هِمتاجح اءرنْ وكُونُ مهمان)( )ي. 

  كشور يعمران و آبادان 2 .4 .3
دستى دارندگانِ  سامانى اقتصادى است. ويرانى زمين از تنگ هها ناب از عوامل ويرانى سرزمين

تدبيرى و سوء مـديريت اسـت،    معلول بى سامانى اقتصادى هگمان ناب آيد و بى زمين پيش مى
 ؛»سوء التَّدبِيرِ سـبب التَّـدميرِ  «صراحت قيد شده است:  بههاى امام على (ع)  كه در آموزه چنان

 ).5571: 1420 آمدي،( استسوء تدبير سبب ويرانى 

  ياجتماع ينتأم 3 .4 .3
 را افـراد  ايـن  بايد دولت و دارند اي ويژه اهميت ضعفا و محرومان(ع)   يامام عل يدگاهدر د

 اللَّهثُم « :فرمايد مي اشتر مالك به خود نامة از بخشي در امام. كند رسيدگي آنها به و شناسايي
ي اللَّهقَةِ ففْلَى، الطَّبنَ السيَن ميلَةَ لَا الَّذح منَ لَهينَ ماكسالْم تَاجِينَ، وحالْم لِ وى أَهؤْسالْب نَى، والزَّم 
 منْ قسما لَهم اجعلْ و فيهِم، حقِّه منْ استَحفَظَك ما للَّه احفَظْ و. معتَرا و قَانعا الطَّبقَةِ هذه في فَإِنَّ
تيب ،كالم ا ومسنْ قم ي غَلَّاتافولَامِ صي الْإِسكُلِّ ف ،لَدى فَإِنَّ بلْأَقْصل منْهثْلَ مي منَى الَّذلْأَدل .و 
التَّافه لإِحكَامـك الْكَثيـرَ    بِتَضْيِيعك تُعذَر لَا فَإِنَّك. بطَرٌ عنْهم يشْغَلَنَّك فَلَا حقَّه؛ استُرْعيت قَد كُلٌّ

هِمكـه هـيچ    يفضع ةطبق ةدربار )آر نظر  به(خداى را! خداى را!  ؛)53نامة  :البالغه نهج(» الْم
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انـد، كـه هـم     گيـران  اى ندارند؛ از جمله آنان مستمندان و نيازمندان و بينوايان و زمـين  چاره
كننده در اين طبقه وجود دارد و هم نيازمندى كه روى درخواست كـردن نـدارد.    درخواست

دار، و  پاساينان  ةردربااو را كه پاسدارى از آن را از تو خواسته است  قحخاطر خدا  پس به
آمـده از   دسـت  المال (اموال عمومى) خود را، و سهمى هم از محصـوالت بـه   سهمى از بيت

گمان براى افراد دورترشـان   دولتى را در هر شهرى براى آنان بگذار؛ و بى ةخالصهاى  زمين
 قحـ كنـى، و رعايـت    ترانشان تعيين مى نظر بگيرى كه براى نزديك همان سهمى را بايد در

تو را از آنان بگرداند و  ةانديش )هريك از تو خواسته شده است؛ پس مبادا سرمستى (قدرت
كه براى استوار گردانيدن كارهاى بسيار مهم كارهاى  ،تو ةبهانگمان  . بىدكنبه خود سرگرم 

  شود. اى، پذيرفته نمى كوچك و ناچيز را فروگذاشته
  :ندگوناگوني دارجامعه طبقات  يضعفا

مستمندان كه از همه نظر در تنگناى معيشتى و زير خط مطلق فقر قرار دارند،  يا مساكين
  ؛سرعت به وضع آنان رسيدگى شود بهكه الزم است 
كه در مواردى در تنگناى معيشتى قرار دارند و الزم است به آنـان   يازمندانن يا محتَاجِين
  ؛رسيدگى شود
اند و بايد بـه   دهش برند و به داليلى گرفتار سر مى هكه در سختى ب ينوايانب يا أَهلِ الْبؤْسى

  ؛هاى بدسرپرست مانند خانواده ،شوده جتوآنان 
ند كه امكان كار و فعاليت ا و سالخوردگان ،از كار افتادگان، معلوالن گيران ينزم يا الزَّمنَى

  الزم است به آنان رسيدگى شود. و ندارند
و توانمنـد اسـت و بـا     ،محـور، جـامع   اى عـدالت  برنامهها نيازمند  گروه ينا يده سامان

توان وضع اين افراد را  برنامه نمى و اقدامات بى ،هاى موضعى، رفتارهاى مقطعى دستورالعمل
 رسانيد.  ،بر عدالت و شئون انسانى مبتنىسامان مناسب، يعنى تأمين كافى و  به

دولـت در اقتصـاد    ةعهد برم لى مسقحها  آنجامعه و تأمين كامل  انمحروم دهي سامان
عمومى و درآمـدهاى دولتـى    ةخزانالزم است منابع مالى آن از  ،لحاظ يناست. بد ياسالم

  .دشوتأمين 
  

  ياسالم اقتصاد حقوق ارچوبهچ 5 .3
عامـل نخسـت،    :از سه عامـل اسـت  متأثر دولت  ياقتصاد يرفتارها ينظام اقتصاد يكدر 

ارچوب و الزامات حقـوق  هعامل دوم، چ ؛است يخاص مكتب اقتصاد ينيب جهاناهداف و 
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 ها ياستس ةهمبه  نمقاله پرداخت يناست. در ا يطيعامل سوم، عوامل مح ؛ واست ياقتصاد
 ياز حقوق اقتصاد يناش يها ياستسبه  ياقتصاد يژةولحاظ كاركرد  بهاما  نيست، پذير امكان
  :دشو ياشاره م

  از احتكار  ممانعت 1 .5 .3
 ةمايـ   آنـان  ،شدهتأكيد   گران و صنعت  بازرگانان  مهم  بر نقش  آنكه  اشتر ضمن مالك زماندر 

برپـايى    ةمايرا   آنان  از تالش  و سود حاصلاند  شدهدانسته   آسايش  و پديدآورندگان  منفعت
  آمده است:در اين باره  .دنكن بازارها قلمداد مى

آنـان   ةدرباربپذير، و به بهترين شيوه  )گران سفارش (مرا بازرگانان و صنعت ةدربارپس 
سو رود، و  بدانسو  جاى بود و چه آنكه با مال خود از اين سفارش كن؛ چه كسى كه بر

دست آمدن درآمدها (و  به ةوسيلهاى سودها، و  با دسترنج خود كسب كند، كه آنان مايه
دشوار، در بيابان و آن از جاهاى دوردست و  ةآورندهستند. و  )كاالهاى مورد نياز مردم

در آن جاها  ـ دشوارش ـ هاى دريا و دشت و كوهسار و جاهايى كه مردم براى موقعيت
پرورانند. اين بازرگانان  پيوندند، و دليرى رفتن بر سر آن جاها را در سر نمى به هم نمى
رسـى  انگيزند و كار آنـان را وا  اى نمى جويند و فتنه ستيزند و آشتى ند و نمىا مردمى آرام

بـرى و چـه در گوشـه و كنـار سـرزمين و       سر مـى   كن، چه در آنجا باشند كه خود به
  ).53  ةنام  :البالغه نهجات ( فرماندارى

  ها (تسعير) قيمت  كنترل 2 .5 .3
كـه در حكومـت    شود يبرداشت مگونه  اين ها يمتكنترل ق ةدربارامام (ع)  يشاتاز فرما

 يهتوصـ  در ايـن بـاره فقـط    يشانو ا شد  ينمكاالها وضع  يبرا يمتيق اً،يمحضرت، مستق
  آسـان   بايـد خريـد و فـروش   «فرمايـد:   اشتر مى  مالك  ةعهدنامگونه كه در  . همانكرد مي

  و نـه   فروشـنده   زيـان   بـه   هـاى نـه   گيرد و با نـرخ   انجام  عدل  پذيرد و با ميزان  صورت
  ).(همان» خريدار
  گذارى فرمود: قيمت دربارةلى اؤس  (ع) در جواب صادق  امام

  از قيمـت   بـيش   كـه   كسى  به  ولكند كرنگذارى  (ع) بر كاالى كسى قيمت منين اميرالمؤ
و در غير   فروشند بفروش مى  مردم  كه  گونه  آن :كرد فرمود مى  را عرضه  كااليش  متعارف

تـر از   كـرد مرغـوب   ىمـ   او عرضه  كااليى كه  رو، مگر اينكه  از بازار بيرون  صورت  اين
  ).9: 1380شد (نظرپور،  مى  در بازار عرضه  كااليى بود كه
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  ،كاالست  ارزش  ةكنند  تعيينو تقاضا   (ع) عرضه امام  گرفت كه در ديدگاه يجهنت توان يم
ـ  يمتـي كـه اجنـاس را بـا ق    يبه افراد يمتكنترل ق ياما برا معمـول عرضـه    يمـت از ق يشب

  .كردند يم يجادا هايي يتآنها محدود يو براشد  ميتذكر داده  كردند يم

  اوزان  كنترل 3 .5 .3
  ،كشـيد گذشـت   مى  كرد و چرب مى  را وزن  زعفران  فروشى كه  زعفرانبر   وقتى حضرت

بيفـزا    آندارى بـر    تمايـل   كـه   هـر ميـزان    كن. سپس  تمام  قسط  را به  وزن :او فرمود  به
  ).34 ،2  ج: تا بي كتاني،ال(

  كـه  يدد  از قصاب  خريد گوشت  را در حال يزن : اماماز امام صادق (ع) نقل شده است
  افـزودن   فرمـود: بيفـزا همانـا ايـن      مقدارى بيفزا. حضرت  گفت  قصاب  به  توزين  در هنگام
در   كه  حاكى است  حضرت  سخن  اين ).152 ،5 ج :1401 كليني،الكند ( مىتر  را بيش  نعمت

پـذيرد ولـى     صـورت   دقيق  ، بايد توزيناست  بر مبناى توزين  خريد و فروش  معامالتى كه
در  فقـط شايسـتگى    اين  البته تر بكشد. بيفزايد و چرب  چيزى بر آن  فروشنده  است  شايسته

  وشند. امـا اگـر قـرار اسـت    بفر راخود   كاالهاي در ملكيتبخواهند افراد   كه  صورتى است
و د كننـ  يـت را رعا  عـدالت   برسانند بايد كامالً  فروش  كنند و يا به  را توزيع  المال بيت  اموال
مردى   حضرت  كه هشد  (ع) روايت منين از اميرالمؤ دليل،  همين  بهد. كنناضافه ن  بر آن يچيز

  وزن  فـرد در هنگـام    آن ؛دكنـ   تقسيم  ممرد  را بين  المال تا مقدار زعفرانى از بيت  را خواست
همانـا  « :او زد و فرمود  دست  دستى به با چوب  كرد. حضرت مى  ترى وزن مقدار بيش كردن
  ).102 :1986 ،واسطيال رزازال» (است  يكسان وزن

باشد بايد   و بخششى داشته  خواهد بذل مى  اگر انسان  كه شود يم استفاده  روايات  از اين
  در تقسيم ،سخاوت و بخشش ةاسو ،(ع) منين المال. اميرالمؤ از بيت  نه ،باشد  خودش  از مال
  در امـوال   و بخشـش   داد و معتقـد بـود بـذل    او نمـى   فرد به  بر حق  اى اضافه ذره  المال بيت

بـر همـين    و است  اصلى آن  و صاحبان  المال بيت  به  خيانت ،باشد  هر طريقى كه  به ،عمومى
  .دكر يمبرخورد   نيز مانند بقيه  عقيل  با برادرشنظر 

  آن  بازار و قوانين  حريم يتنظارت بر رعا 4 .5 .3
  حـريم   بـه   هوجـ  هيچ  بهتوانند  است و افراد نمى  حكومت  عهدة و حدود بازار بر  مكان  تعيين

  بـازار و مكـانى كـه     خود را در خارج  توانند بساط نمى  طور بازاريان  . همينندكنبازار تجاوز 
  دليـل،   همـين   كاال بپردازند. به  بنايى براى فروش  احداث  و يا به كنند  پهن  دهكر  تعيين  دولت
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جـزء    مكـان   گذر كرد، فرمود: اين» اءالبكبنى «هاى  (ع) وقتى بر خانه منين اميرالمؤ  كه  است
ها را  خانه  شوند و بعد از اين آن  جاى ديگر منتقل  به  آن  ناساكن  و دستور داد كه  بازار است

  ).10: 1380 (نظرپور، دندكر  ويران

  و ناقص  مريض  حيوانات  ذبح  ممنوعيت 5 .5 .3
در  ، حرمتى ندارد. ولى حضـرت   حيوانات  اين  گوشت  خوردن  مقدس  از نظر شرع  يدترد بي
  ايـن   خـوردن بـا    جامعـه افـراد  را صادر كـرد تـا     دستورات  اين ،اسالمى ةجامع  حاكم  مقام

در خيبر از   وقتى مسلمانان  كه  گونه د. همانننده  خود را از دست  سالمت ي آلودهها گوشت
(ص)  دند، پيامبر اكرمكر  آماده  براى طبخو   را ذبح  شدند و االغ  مواجه  با مشكل  تغذيه بابت

  و در روايـت  كـرد   اقدام  مصالحى چنين دليل  به  . حضرتندكن  ها را واژگون دستور داد ديگ
  باركشـى از آن  ةاسـتفاد  دليـل   بـه   هنگام  (ص) در آن نهى پيامبر  سبب  كه  (ع) آمده باقر  امام

  ).11 (همان: نشود  فوت  از جامعه  منفعت  بود تا اينحيوان 
خود   سعى و كوشش  بايد تمام اسالمى   ةجامع  حاكم  كه  است  دليل  ها بدان ممنوعيت  اين

و  ،باليا ،ها از بيماري  آيد و تا حد ممكن  فراهم  تر مردم بيش  و رفاه  دارد تا آسايش  را مبذول
  د.شوهاى عمومى جلوگيرى  ناهنجاري

  ربا يتممنوع 6 .5 .3
  اسـت. ولـى تشـخيص     حـرام مطلقـاً   ،رباى قرضـى   رباى معاملى و چه  چه ، از هر نوعربا 

  فرمايد: (ع) مى يدر بسيارى از موارد دشوار است. امام عل  ربوى از غير آن  معامالت
را   شـكافد و انسـان   هـا را مـى   دانه  كسى كه  به  قسم  خود ربا نخوريد پس  در معامالت

  در شـب   سـياه   ر سـنگ ب  مورچه  تر از حركت مخفى  امت  اين  همانا ربا در ميان . آفريده
  ).همان( ظلمانى است

د در نباش  نداشته  شرعى معامالت  درستى از احكام  شناخت  و خريداران  اگر فروشندگان
  بـه   علـم   بـدون   كـه   كسـى «فرمايد:  ديگرى مى  در روايت  . حضرتشوند ميربا گرفتار   دام

در   ). حضرت447 حكمت :البالغه نهج( »شود ور مى در ربا غوطه  مستمراًكند   تجارت  احكام
  تجـارت   شـرعى بـه    احكـام   آموختن  بدون  كه  دارد كسى مى  بيان  ديگر بسيار صريح  روايت

 خواهـد شـد    خورد وارد آتش ربا مى  شود و كسى كه رباخوارى مبتال مى  به  پردازد حتماً مى
  ).447 قصار :همان(



 123   الهدي علم سيدسجاد

و   فسـاد معـامالت    موجـب  ،رباى قرضى در بازارها  خصوصاً ،ربا  رديد گسترشت بي
  كـار و تـالش    جـز  بـه  يدرآمد از راهـ   كسب  شد و فرهنگ  ها خواهد نابرابرى  گسترش
 ،اقتصــادى ســودمند را  كوشــش  ةانگيــزخواهــد داد و   اقتصــادى را گســترش  مســتقيم
تر باشـد، از افـراد    بيش  در جامعه  بازدهى سرمايه  از نرخ  بهره  نرخ  كه  هنگامى  خصوصاً

  خواهد كرد.  سلب

  معامالت يتشفاف 7 .5 .3
. امـام  دشو  يمموجب بطالن و فساد معامله  هاطراف معامل دربارةجهل  يزدر معامله و ن يلهح
 فرمايد در صورتى كند و مى مى  امور را توصيه  ى از ايندراوم  تاجران  به  (ع) در خطاب يعل

صحيح خواهد بـود و از    دهيد معامالت مى  انجام  ، معامالتى كهدكني  امور مراقبت  از اين  كه 
  ).52: 1408، (عاملي دور خواهيد ماند  حرام

  :است  شده  (ص) نقل در روايتى از پيامبر اكرم
  لحـال   و بـراى مسـلمان    است  و تقلب  فروشنده غش از سويكاال   عيب  دنكرمخفى 
براى   و جايز نيستد كنرا بازگو   عيبش  كااليى را بفروشد، مگر اينكه  برادرش  به  نيست

خريـدار    كـه   ، هنگـامى دكنـ را مخفـى   داند آن را مى  عيب  كه  غير فروشنده در صورتى
دهـد   مـى   فـرد نشـان    آن  دارد و كـاال را بـه   مى  خود را براى خريد كااليى بيان  تصميم

  ).11: 1380 نظرپور،(

   فرمايد: (ص) مى ديگرى پيامبر اكرم  در روايت

الهـى    و سـخط   در مقت  نكند همواره  را اعالم كاالى معيوبى را بفروشد و آن  كسى كه
  ).خواهند كرد (همان  او را لعنت   دائماًمالئكه خواهد بود و 

  بازار در ينظارت و بازرس 8 .5 .3
اسـت.   يضـرور  يامر ياركان نظام اقتصاد اسالم ةهمدر  يو مقررات اسالم ينقوان يترعا
 يسـته شا يافراد بايست يامر م ينا ي. برااستمداوم  ينظارت و بازرس يترعا ينا ينتضم
 يتكرد كه هم به احكـام اسـالم آشـنا باشـند و هـم صـالح       يينتع ينظارت و بازرس يبرا

را بـا احكـام    يـداران ن و خرفروشندگا ييبتوانند با راهنما تاامر را داشته باشند  ينا ياخالق
  .ندكنآشنا  ياسالم
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  يريگ جهينت. 4
 رويكـرد  مهم ابعاد از معيشت و اقتصاد حوزة در(ع)  علي امام هاي سياست و ،رفتار گفتار،

توجه  ترين يشب ينيد يشوايانرهبران و پ يتمام يانو در م است ايشان اجتماعي و حكومتي
اسـت كـه    يعيانبعد از رسول خدا (ص) تنها امـام شـ   يراز ؛را به خود اختصاص داده است

  بوده است. ينو حاكم مسلم يفههرچند كوتاه خل يمدت
 ،وجود دارد ايشان اقتصادي عملكرد بيان بارةهزاران گزاره در يي،و روا يخيدر متون تار

محـور  توانـد   يم بهتر ،اشتر مالكويژه عهد  هب ،البالغه نهج يها و نامه ،ها ها، خطبه حكمت اما
  امام به اقتصاد باشد. يكردرو يافتدر يبرا يقو يو مستند ياساس

 تـوان  يمـ  ي،كامل از حكومت اسالم يمصداق منزلة به ،(ع) يحكومت امام عل يبا بررس
حكومـت را   يـك  يمهـم اقتصـاد   يفوظـا  يـز و ن ياحكام اسـالم  يياجراو  يعمل يايزوا

  كرد. ييشناسا
  دهكرصادر  ي، احكامنيقرااستفاده از شواهد و  در دوران حكومت كوتاه خود، با يشانا

الگـو و   مثابـة  بـه تواند  يكه ماست كرده خاذ تا ييها يمتصم يگرانهمانند د يويو در امور دن
  شود. استفاده از آنمقبول  يعمل ةنمون

  است: يبردار بهرهقابل  نظراز دو  يامام عل ياقتصاد عملكرد يبررس
مرتكب خطا  يشانا ينكهبه عصمت امامان معصوم و ا يعياننخست: با استناد به اعتقاد ش

 يفقه يمستند تواند يم امام يدار و حكومت يپس روش زندگ يرد،پذ يصورت م شوند ينم
  ؛در نظر گرفته شود تشيع مكتب پيروان براي يشرع يو حجت
 حـاكم  و دار زمـام  در مقـام (ع)  يامام عل ياقتصاد عملكرد: فارغ از بحث عصمت، دوم
توانـد   يم ند،ا القول متفق او پارسايي و عدالت بر تاريخ طول در مسلمانان همة كه ،ننامسلما

 مسلمانان واقع شود. ةهم ةاستفادو  استنادمورد  و مقبول يعمل ةنمونالگو و 
اسـتخراج   امكانبر  كه  ،حاضر يقتحق ياصل يةفرضاثبات  برايتالش شد  ،مقاله يندر ا

 حـوزة  در(ع)  يامـام علـ   يو رفتـار  يفكـر  ةمنظوماز  ياقتصاد اسالم يبرا يموفق يالگو
 در مقـام  چـه  و فـردي  صورت هب چه ايشان اقتصادي عملكرد ،مبتني بود معيشت و اقتصاد
  .دشو بررسي اسالمي حاكم

 يت، رعايو امكانات اجتماع ،ثروت ،درآمد ةعادالن يعبر توز يشانمداوم ا يداصرار و تأك
بارز حكومت  هاي يژگياز و ها انسان يمتكر يتو در نها ،و مقررات ينقوان ةاندمجو  عادالنه
  .است(ع)  يامام عل
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 ها نوشت يپ
ـ  يشـهر  .نهيمد غرب يلومتريك 165است در  يا : نام منطقهنبعي. 1  بـالد  از نـه يمد و مكـه  نيب

 انـد  خوانـده  نام نيا به فراوانش يها چشمه سبب به را آن و سرخ يايدر ساحل در حمزه يبن
 وجود اريبس مزرعة و روان آب آن در كه است يا قلعه نبعي .)658، 1 ج :1399 ،يحمو اقوتي(

 اكنـون  و كردند يم استفاده آن يگوارا يها آب و ها نخلستان و پردرخت يفضا از واست  داشته
ـ ا. دارد فاصـله  هكم طرف به نهيمد از منزل نُه و است يبزرگ بندر  آب بـودن  دارا بـه  منطقـه  ني
 كشـت  يبرا مناسب نيزم داشتن و يكار درخت و زراعت يبرا خوب تيفيك و اريبس ينيرزميز
بـالغ  را  نبعيدر   نيرالمؤمنيام يها چاه تعداد آشوب شهر  ابن. است بوده معروف يدار باغ و كار و

تعـداد   يالبتـه برخـ   .)132: 2 ج :1404آشـوب،   شـهر   ده اسـت (ابـن  كـر حلقه ذكـر   كصديبر 
  .)32: 41 ج :1403 ،ياند (مجلس حلقه ذكر كرده 170آن را تا  يها چشمه

 كتـب  در ينبـع  نام. گرفت قرار(ع)  حسن امام اوالد اختيار در نبعي ةمنطق ،پس از وفات امام
 نـام  بـي  كتـابي  هيچ در شهر اين كه چنان شده، عجين(ع)  علي امام نام با جغرافيا و سيره، تاريخ،
. اسـت  رسيده مختلفي روايات منطقه اين بر امام تسلط چگونگي دربارة. است نشده معرفي علي
  : فرمايد مي(ع)  صادق امام

 (ع) علـي  نصيب هم زميني كرد، تقسيم را فيء اراضي(ص)  خدا رسول كه زماني در
 شــتر گــردن ماننــد آن درون از آب كــه كـرد  حفــر چــاهي زمــين ايــن در او شـد، 
 آن بـر را  زمـين،  از آب جوشيدن معناي به ينبع، نام مناسبت همين به و جوشيد، مي
  .)54، 7: ج 1407 ،ينيكلال( نهاد

  گويد: ابن شبه مي
د، كشد كر(ص) ينبع را گرفت، آن را به كشد بن مالك جهني اقطاع  كه رسول خدا هنگامي 

ام اقطاع كنيد. پس پيامبر  گفت: يا رسول اهللا من در حال پيري هستم ولكن آن را به برادرزاده
هزار درهم از  30الرحمن بن سعد بن زراره انصاري آن را به  به او اقطاع كرد، پس از آن، عبد

و  شدهاي فراوان مواجه  او خريد و به آنجا رفت ولي وي در آنجا با بادهاي شديد و سختي
اهللا عنه  طالب رضي بن ابي  د و به هنگام بازگشت در نزديكي ينبع با عليكرقصد ترك آن را 

آيـم و از آن بيـزار    آيي؟ جواب داد: از ينبع مي علي (ع) از او] پرسيد: از كجا مي[د. شمواجه 
امام سؤال كرد] آيا قصد فروشش را نداري؟ من آن را به قيمت خريد خريدم، گفت: [ام.  شده

  ).219، 1: ج 1410شبه،   (ابن امام (ع)] به آنجا رفت[مال تو باشد، پس از آن 
  كند: وي در روايت ديگري از عمار بن ياسر نقل مي

مر پس از تصـدي  ، سپس عدكر(ع) اقطاع  را به امام علي “ذي العشيرهˮ(ص)  پيامبر اكرم



  ...عملكرد  براساس ياقتصاد اسالم شناسي روش   126

ديگري خريد و به آنهـا اضـافه كـرد و     ةقطع(ع)  علي .دكراي را به او اقطاع  خالفت قطعه
 .)همان( دش اي تشكيل مي هاي متفرقه (ع) در ينبع از چشمه  اموال علي

قسمتي از ينبـع  نيز در روايتي از امام صادق آمده است كه عمر بن الخطاب  معجم البلداندر 
 دكـر و خـود ايشـان نيـز بخـش ديگـري خريـد و بـه آن اضـافه         د كر(ع) اقطاع  به امام عليرا 
  .)450، 5ج  :1399 ،يحمو  اقوتي(

(ع) ذكر شده است و بـا   تسلط امام ةنحوشود كه در اين روايات سه وجه براي  مالحظه مي
بـر تملـك هـر     مبنيتوان مفاد روايت عمار ياسر  توجه به وسعت امالك آن حضرت در ينبع مي

  .از اين سرزمين به يكي از سه وجه مذكور را پذيرفت بخش
خـوبي   بـه ها پيش و از زمان رسول خـدا (ص) ايـن سـرزمين را     (ع) از سال گويا امام علي

همـراه بـوديم،    هالعشـير  ذي ةغـزو (ع) در  من و علـي «گويد:  كه عمار ياسر مي شناخت چنان مي
گزيـد گروهـي از مـردم بنـي مـدلج را       كه رسول خدا (ص) در آنجا فرود آمد و اقامت  هنگامي

اليقظـان   (ع) به من گفت: اي ابا كردند. علي هاي آن كار مي ديديم كه در نخلستان يكي از چشمه
 ةنحوكنند؟ بعد، نزديك آنان رفته و مدتي به  خواهي برويم ببينيم كه اينان چگونه كاري مي آيا مي
يره شد، پس من و علي (ع) رفتـيم و در ميـان   كردن آنان نگاه كرديم تا اينكه خواب بر ما چ كار

  ...». درختان نخل كوچك بر روي خاك خوابيديم
  نويسد: ابن شبه با نقل روايتي مي

لما اشرف علي رضي اهللا عنه علي ينبع فنظر إلي جبالها قال: لقد وضعت علي نقي مـن المـاء   
هاي آن نگاه كرد گفت:  ه كوهو بد كركه علي رضي اهللا عنه بر ينبع اشراف پيدا   هنگامي: عظيم

  ).221، 1 ج :1410 شبه، ابن( اي به تحقيق كه تو بر منبع عظيمي از آب گوارا قرار گرفته
ولي از شواهد تاريخي  ،(ع) در ينبع اطالع دقيقي در دست نيست از تاريخ شروع اقامت امام

ا نزديكي زمـان خالفـت آن   خلفا اتفاق افتاده و ت ةدورآيد كه اين امر در اوايل  دست مي هچنين ب
عثمـان، امـام هنـوز در     ةدورهاي مردمي در اواخر  شورشحضرت تداوم يافته است. در جريان 

اعتراض به ايشان كه امام براي اصالح ميان مردم به مدينه آمد، خليفه  زماني .ينبع سكونت داشت
(ع)  ور شدن آتـش فتنـه، عثمـان از امـام     با شعله ،پس از مدتي و و دوباره به ينبع بازگشت كرد

ولي با گذشت مـدت كوتـاهي وقتـي اشـتياق      ،خواست تا براي خاموش كردن آن به مدينه بيايد
از او خواست تا بـراي آرامـش مـردم بـه ينبـع       ،(ع) را مشاهده كرد شديد مردم به خالفت امام

  ).264 ،3 ج :1423 ،رشيقد (كرتكرار هم بازگردد و اين عمل را چندين بار ديگر 
افزون بر هـزار وسـق    ،به روايت واقدي ،(ع) ميزان محصول اين امالك در زمان حيات امام

ايـن امـالك    ةمجموعـ ارزش  ةدربـار . )132، 2 ج :1404آشوب،  شهر  (ابن من) بوده است 60(
عـين ابـي نيـزر وارد شـده اسـت تـا        ةدربـار اما از روايتي كه  ،اطالعات دقيقي در دست نيست
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هزار  200توان به ارزش بسيار باالي آنها پي برد. اين روايت حاكي است كه معاويه  حدودي مي
 ولـي امـام آن را نپـذيرفت    ،نهـاد كـرد   (ع) پـيش  دينار براي خريد عين ابي نيزر به امـام حسـين  

  ).1128 ،3 ج: 1296  مبرد،ال(
 »الرجالء ةحر« در سكر، عين در يامالك ،»عال« ناحية از »بيره« هاي زمين ناقه، عين در ييها نيزم. 2

 و »رعيـه « ،»البيضـاء « وادي الـرجالء  ةحـر  در ،»األحمـر « نـام  بـه  اي وادي »زيد شعب« ناحية از
 ،»معيد« ،»قعين« ،»العشراء ذوات« ،»كمات ذات« يها چاه و فدك، ناحية در »القصيبه« و »األسحن«
 ها آن تعداد و است مشهور »يعل بئر« به كه مكه به مدينه راه هاي كناره در هايي چاه و »رعوان« و
  ).235 ،1 ج :1410، شبه ابن( اند كرده ذكر حلقه 23 را

 
 
  

القربـي و اليتـامي والمسـاكين و ابـن     ء فأن هللا خمسه و للرسول ولـذي   واعلموا انما غنمتم من شي«. 3
ما افاء اهللا علي رسوله من اهل القري فلله و للرسل و لذي القربـي و اليتمـي و   «)؛ 41 :انفال(» السبيل

  ).7 :حشر( »المساكين و ابن السبيل
انـد: امـام (ع) در بصـره بـه      شريف رضى و ديگران شأن صدور اين سـخن را چنـين آورده  . 4

وسيع او افتاد فرمود:  ةرفت و چون چشمش به خان ،از يارانش ،حارثى عيادت عالء بن زياد
ئْت      ما كُنْت تَصنَع بِسعةِ هذه الدارِ في الدنْيا، و أَنْت إِلَيها في« لَـى إِنْ شـب ؟ وجو أَحـ رَةِ كُنْـتخĤْال

تَص و ،فا الضَّييهتَقْرِي ف : لُ فيها الرَّحم، و تُطْلعمنْها الْحقُوَق مطَالعها، فَإِذَا أَنْت قَد بلَغْت بِها الĤْخرَةَ
اى  فراخ در دنيا به چه كارت آيد كه در آخـرت بـه چنـين خانـه     ة(اين خان »بلَغْت بِها الĤْخرَةَ

 ةنيازمندترى. آرى، مگر اينكه بدين وسيله بخواهى به آخرت برسى يعنى مهمان كنى و صـل 
رحم انجام دهى و حقوقى را كه بر گردن دارى بيرون كنى و به مسـتحقانش رسـانى كـه در    

مؤمنـان! از بـرادرم    اى اميـر «اى). عـالء گفـت:    اين صورت با اين خانه به آخرت نايل شده
اى پشمين به تن كرده و از  جامه«گفت:  »چرا؟«فرمود:  .»كنم عاصم بن زياد به تو شكايت مى

ا  «. چون نزد وى آمـد بـدو گفـت:    »او را نزد من آريد«امام فرمود:  .»ته استدنيا كناره گرف يـ
! أَتَرَى اللَّه أَحلَّ لَك الطَّ كلَد و و لَكأَه تمحا رأَم ! ! لَقَد استَهام بِك الْخَبِيثُ هنَفْس يدع  و ،ـاتيِب

ونُ   أَهـ ا؟ أَنْتأَنْ تَأْخُذَه كْرَهي وه    ! ـكـنْ ذلم ه (اى دشـمنك جـان خـود! شـيطان      »علَـى اللـَّ
كنـى و چنـين    ات كرده و از راهت به در برده است. بر زن و فرزندانت رحـم نمـى   سرگشته

پندارى كه خدا آنچه را پاكيزه است، بر تو روا كـرده، ولـى ناخشـنود اسـت كـه از آنهـا        مى
!   «گفت:  عاصم پندارى)! مىتر از آنى كه  استفاده كنى؟ تو نزد خدا خوارمايه ؤْمنينَ يرَالْمـا أَم يـ

كأْكَلةِ مشُوبج و كسلْبي خُشُونَةِ مف مؤمنان! تو خود با اين پوشاك خشن  (اى امير »هذَا أَنْت
علَى  ويحك إِنِّي لَست كَأَنْت، إِنَّ اللَّه تَعالَى فَرَض«برى). فرمود:  و آن خوراك ناگوار به سر مى

(واى بر تو! من همانند تو نيستم كه خداى متعال بر پيشـوايان دادگـر واجـب     »أَئمةِ الْعدل ِ...
  ).19، 3ج  :1378 ابن ابي الحديد،...) ( كرده است
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