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 مقدمه .1

. ه استامع بشری قرار گرفتواز دیرباز مورد توجه ج منظور پرورش رفتار اقتصادی مطلوببه ربیت اقتصادیت
 یهاصورت آشکار و پنهان در قالب آموزهو ادیان مختلف بشری به هاتمدن، ی سیاسیهانظامها، فرهنگ
را  صیخا ی اقتصادیهارفتاراند و به این موضوع اهتمام ورزیدهفقهی و حقوقی ، اخالقی، فلسفیمختلف 

عامه که تربیت اقتصادی را آموزش مسائل مربوط به پول و  تصوربرخالف . اندبه پیروان خود توصیه نموده
یر دیگر به تار و به تعبتربیت اقتصادی به نهادینه ساختن منطق عملی در رف، دانندمیمالی  و مسائلبانک 

، ندگیرا به عنوان روشی برای ز یاقتصاد کینز اقتصاددان معروف رفتار. کاربست استدالل در رفتار اشاره دارد
 کند که غایت آن اخذ تصمیمات صحیح استمیابزاری برای تمرین ذهنی و چارچوبی برای تفکر تعریف 

تربیت اقتصادی فرایندی است که بر اساس آن . (99: 1991 ،تورانیو  یغامیاز پ نقلبه  1991، 1)باکز و واتز
 حفظ منابع و تعامل با یکدیگر جهت خلق منابع، منابع بهینه از و رفتارهای مطلوب جهت استفاده افراد دانش

 .(01: 1931، )یوسفی رندیگیفرامتعامل با دولت و بالعکس را چگونگی و نیز  جدید
حکم م، اقتصادی قویباید مبانی ، ستدیخود باروی پای  یاجامعهاگر قرار است  (امام علی)عدر بینش     

 متناسب میشالوده عل اصول و بر مبتنی و آن امکان ندارد مگر اینکه ساختار اقتصادیداشته باشد  و مستقل
توسعه و  هزیرا بدون چنین اصولی دستیابی ب باشدجامعه  اعتقادی و اجتماعی، جغرافیایی، با شرایط فرهنگی

اهمیت این مطلب در نزد آن حضرت به قدری زیاد است که معتقد  .های اقتصادی ممکن نیستتوانمندی
و تزیین  یبیظاهرفر به دنبال، اقتصادی خود یهارساختیزبدون توجه به تقویت و تحکیم  که ینظاماست 

نخواهد یافت و امیدی به  میروبناهای اقتصادی از طریق فشارهای مالیاتی و درآمدهای اجباری برآید دوا
ی مربوط به رفتار اقتصادی را هابحث)ع( امام علی دگاهید در. (39: 1991، )محمدیان بقایش نخواهد بود

کیل ریزی و نظارت اقتصادی تشبرنامه ف در کنار دو اصل مدیریتیتوزیع و مصر، سه حوزه اقتصادی تولید
در بخش توزیع تقسیم عادالنه منابع مالی ، در بحث تولید تأمین منابع مالی از طریق زکات و خراج. دهدمی

نیز  یزیربرنامهدر بخش . و در بخش مصرف توجه به عمران و آبادانی با استفاده از منابع مورد تأکید است
پایش ، اراز احتک یریجلوگ، ادی و در بخش نظارت مقابله با مفاسد اقتصادیو رعایت عدالت اقتص ییفقرزدا
، انی)شجاعی و مرد دادمیی اقتصادی را تشکیل هاحسابرسی و ارائه گزارش محور فعالیت، کارگزارانرفتار 
ورد م)ع( در این مقاله جایگاه و اصول رفتار اقتصادی از منظر امام علی شدهمطرحبا توجه به موارد . (1991

  .گیردمیبررسی قرار 

 مسئلهبیان  .1-1

واجد ، وندشمینظام تعلیم و تربیت وقتی که وارد زندگی خانوادگی و اجتماعی  آموختگاندانشدر کشور ما 
را یاد  یاتهافیسازماناولیه اقتصادی نیستند و فرهنگ اقتصادی  و اصولاطالعات منسجم در زمینه مفاهیم 

ساس مبدل ورزند و بر این امیاقتصادی مبادرت  پذیری ریسکهاطور مستقل به فعالیتبهگیرند و کمتر مین

                                                           
1. Buckles & watts 
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ی ی اقتصادهاو در انجام تصمیم خبرندشوند که از الگوی صحیح مصرف هم بیمیای کنندهبه مصرف
ن زیستتوان ، ی بشریهاو دستاورد طبیعتحساسیت نسبت به . (13: 1930، )موسایی بهینه ناتوان هستند

ک به تمس، امکانات یعنی حد فاصل بین دو مجموعه منابع و موانع یشناخت دقیق حوزه، در شرایط سخت
، لفبندی بین نیازهای مختتوان اولویت، خوداتکایی، جای رویکرد واکنشی و انفعالیرویکرد کنشی به

ه شدن فرهنگ نهادین، دیگرانتکریم کار و کارگری و اجتناب از وابستگی افراطی اقتصادی به ، یریپذسکیر
 .(19: 0112، )لیت و لوپز روندمی به شماررفتار اقتصادی  معرف و مصادیق این دست از یمیمفاهو  کار

ها در از این رفتار و سبک زندگی اقتصادی افراد جامعه حاکی از آن است که بسیاری هامشاهده دقیق رفتار
، گراییتجمل، ی بدون حد و حصر از منابعهااز قبیل استفادهی اقتصادی هارفتار گ است.رنبین افراد کم

یی از این دست همه و همه معرف این هاداشتن باالترین آمار دور ریز مواد غذایی و رفتار، گراییانحصار
 نیبنابرا .ی دینی خود فاصله داریمهای مورد تأکید آموزههاواقعیت است که در زمینه رفتار اقتصادی با آرمان

رسول  چون ریزی مطلوب اقتصادیبرنامه با داشتن الگوهای عملیمی که یک جامعه اسال نده نیستزیب
 ظحف، استفاده کمترین حساسیت را پیرامون)ع( و ائمه اطهار و امامان معصوم)ع( اکرم)ص( و حضرت علی

ایبندی زمینه گرایش و پتواند می هالذا بازخوانی و بازشناسی این آموزه. و خلق منابع اقتصادی داشته باشد
از  مطلوب ال اصلی پژوهش این است که رفتار اقتصادیؤبر این اساس س .به این رفتارها را فراهم سازد

 ؟و اصولی استها دارای جه ویژگی)ع( دیدگاه امام علی

 مسئله و اهمیت ضرورت .1-2

 که ادیی اقتصحوزه در رفتاری و گرایشی، شناختی اهداف تحقق علمی بیان به یا و یاقتصاد رفتار آموزش
 فربهی و شده شناخته حوزه بسیار، شودمی برده نام «اقتصادی تربیت و تعلیم» به عنوان عام طوربه آن از
 و ملی مرکز و انجمن صدها و آموزشی مرکز هزاران. گرددمحسوب می، در جهان ادبیات حجم لحاظ به

 زمینه این در تخصصی طوربه، سال در مقاله هزاران و کتاب صدها قریب به ادبیاتی حجم با، المللیبین
 نمخاطبا قالب در چه و مدرسه در آموزدانش عنوانبه چه، را یادگیرنده صدها میلیون و کنندمی فعالیت
های برنامه مغیرمستقی و مستقیم پوشش تحت باالتر و دبیرستان تا کودکستان مقاطع از، های جمعیرسانه
 آغاز زمان زامریکا ا متحدهاالتیابرای مثال در  .(93: 1991، تورانی و یغامیپ) دهندمی قرار اقتصاد درسی
 ست و امروزها کرده رشد دولتی مدارس در اقتصاد اهمیت، بیستم قرن اواسط در ملی اقتصادی تربیت جنبش
 با .(13: 0112، 1لوپز)لیت و  است آن یعموممدارس  درسی برنامه از بخشی عنوانبه اقتصاد، ایالت در هر
 یهاهشیو بررسی صفحه هزاران و حتی آموزشی محتوای صفحه هامیلیون، درس کالس میلیون چند وجود
در نظام ، اندمشغول اقتصاد آموزش به که دنیا تصویری در -صوتی برنامه هزاران و اقتصادی و تربیت تعلیم

 نهمی به. های درسی مدارس استو مهجور در برنامهای مغفول عنوان حوزهاقتصادی به رفتارآموزشی ایران 
 راحیط قواعد و اصول به مربوط تخصصی مباحث در زمینه نیز کشور علمی مراکز و هاکتابخانه، سیاق

                                                           
1. Leet & Lopus 
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 طالعاتیم منابع و پژوهشی نسبی فقر از، یادگیری یاددهی هایو تکنیک هاروش و اقتصاد درسی هایبرنامه
ن گونه که شایسته است آهای درسی در منابع آموزشی و کتاب .(19: 1991، تورانی و یغامیپ) برندمی رنج

ت های تربیمحدود برخی از مؤلفه به صورتبه تربیت اقتصادی توجه الزم و کافی نشده است و تنها 
به فقر  با توجه. (99: 1991، احمدی امام جمعه و، کنتلوئی)علیزاده اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته است

وب از ی اقتصادی مطلهااصول حاکم بر رفتار رفتار اقتصادی بررسی مباحث مربوط به یو تجربتئوریک 

 .نمایدمیضروری  منظر امام علی)ع(

 پژوهش پیشینۀ .1-3

ربیت یی جهت تهاو انگلیسی برای فرزندان خود دایه ی اصیل فرانسویهااز رنسانس خانواده در اروپای پس
ین چنی خود هادر قرن هیجدهم در نامه 1معاصر ریکاردو اقتصادداناناز  یکی. گردندمیام داستخ اقتصادی

 مورد از آنان در، برای فرزندان خود پرستار استخدام کنند کهآناذعان داشته است که افراد شاخص پیش از 
. (33: 1911 ،)سنجابی پرداختندمیتحقیق  به، توانند سواد اقتصادی به کودکان یاد دهندمیآیا آنان  کهنیا

ر ب .ی مطالعات اجتماعی کالج خود وارد کردهااقتصاد سیاسی را در برنامه 0قرن هیجدهم مدیسون در اواخر
 در نظام تعلیم و تربیت این اساس شاید بتوان مدیسون را اولین مدرس و طراح برنامه آموزش اقتصادی

وی به این . جایگاه آموزش اقتصاد سیاسی را مورد توجه قرار داد 9پاتن 1391در سال . قلمداد نمود میرس
تربیتی  یهادر برنامهنکته تأکید فراوان داشت که اقتصاد باید هم سنگ سایر موضوعات از جمله ریاضی 

 تدوین "تواند بخواندمیچرا جانی کوچولو ن"ابی تحت عنوان تک 1فلچ 1922در سال . مورد توجه قرار گیرد
ادی صتاق دانش در زمینه ژهیبه و میی عموهاضمنی به فقدان دانش طوربهبا تدوین این کتاب وی  نمود

د بیان کر، کند انتخاب تواندمین چرا جانی کوچولو هک ایدر مقاله 1993در سال  2دال پس از آن. انتقاد کرد
 . (29: 1993، 3راوس به نقل از) اقتصادی است یسوادیبسوادی مربوط به که بیشترین بی

وعی و موض به صورتپراکنده و نیز  به صورت، بین دانشمندان و متفکّران اسالمی، مباحث اقتصادی    
رصه علوم جدّی در ع به صورتخورد؛ نخستین کسی که بحث اقتصاد را می به چشمتر با صبغه فقهی بیش

 پدید آورد و حتی در بین دانشمندان شهید بزرگوار صدر بود که تحوّلی را در این زمینه، مطرح کرد میاسال
ی متفکّرانی چون شهید بهشت، قبل از پیروزی انقالب اسالمی، در ایران .اهل سنّت نیز جای خود را باز کرد

در تمدن . (90: 1939، فرد)فراهانی اندای داشتهویژه توجه یاسالمنیز به مباحث اقتصاد  هریـو شهید مط
، خالقیی اهای اقتصادی در قالب گفتمانهارفتار، گوناگون اخالقی و فقهیی هاکتاب در میپرشکوه اسال
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این  هک جامع و ارزشمند دینی ما منابعازجمله . مورد توجه قرار گرفته استطور گسترده به یفیو تکلشرعی 
 .ستا البالغهقران کریم و نهج، نظری و عملی مورد توجه واقع شده به صورتی مختلف هاموضوع به شیوه

 

 شناسی پژوهششرو .2
محتوی بخشی  لیتحل. است و واحد تحلیل مضمون 1روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوی بخشی

در این  .ی اصلی تحلیل محتوی مطرح شدها( به عنوان یکی از روش1999) 0و لیسمان تتوسط سن تانین
شود و سپس آن عنوان به میموجود یک عبارت و عنوان کلی انتخاب  ینظرمبانی  بر اساسروش ابتدا 

مینه متن و ز ی آشکار و پنهانهاشود و پس از آن با تحلیل پیاممیتر تقسیم ی کوچکهاقطعات و بخش
جامعه آماری عبارت است از کتاب ارزشمند . شودمیتر تعیین ی کوچکهامصادیق بخش رظنمورد
ی اطالعاتی که در هامقاالت و پایگاهها، ( و کتابهاو خطبه هاو حکمت هانامه، قصارات م)کل البالغهنهج

البالغه و نهج آماری عبارت است از ةنمون. بحث واقع شده است مورد)ع( ی اقتصادی امام علیهاآن دیدگاه
ری اطالعات آوشیوه جمع .اندپرداخته)ع( منابع در دسترس محقق که به بیان دیدگاه اقتصادی امام علی ةکلی

برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش . ی تحقیقاتی استهاآوری اطالعات فیشجمع و ابزارکاوی سند
س سپ، آوریعابتدا اطالعات از منابع مختلف جم در این روش. تحلیلی استفاده شده است–توصیفی 

قرار  مورد تفسیر آمدهدستبهمستندات و بینش  بر اساس در نهایت وشوند میبندی سازماندهی و طبقه

 .گیرندمی

 

 بحث .3
 ،بینش اقتصادی و تحقق رفتارهای صحیح اقتصادی، نگرش، در زمینه نهادینه شدن دانش)ع( امام علی

 دارد و برای تقویت و ترویج و تعمیم رفتار اقتصادی مطلوب فردمنحصربهی نظری و عملی هاگیریجهت
رخی از ب در این بخش. ای داشته استبر یک سری از استلزامات و اصول تأکید و اهتمام ویژه یبندیپابر 

 گیرد:میو اصول مورد واکاوی قرار  استلزامات ترینمهم

 پرهیز از لیبرالیسم اقتصادی اصل اول: .3-1

 قیقی توازن شکنیشیوه حامنیّتی بوده و عدالتی و بیاقتصادی خاستگاه اصلی بی سمیبرالیل یاسالمدر منطق 
السالم حضرت علی علیه. شودمیی ویرانگر شمرده هاداریی وحشتناک طبقاتی و سرمایههافاصله و ایجاد

امورهم بحضرتک و فی  و تفقّد" :فرموده نیز با این سیره بسیار مخالفت ورزیده و به کارگزاران خویش

ضیقاً فاحشاً و شُحّاً قبیحاً و احتکاراً للمنافع و تحکّماً فی انَّ فی کثیر مِنهم ، حواشی بالدک و اعلم مع ذلک

                                                           
1. Classification analysis 

2. Sentaneet & lismann 
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فأمْنَعْ مِنَ االحتکارفَمَنْ قارَفَ حُکْرَةً بعد نهیک ایّاه ، البیاعات و ذلک باب مَضرّةٍ للعامّة و عیب علی الوالة

با  .یا در شهرهای توخواه در حضور تو باشند ، بر کار آنان نظارت کن "و عاقِبْهُ فی غیر اسراف، فَنَکَلْ به

احتکار برای سودجویی و زورگویی در ، بخل، گیری در معاملهبدان که در بسیاری از ایشان سخت، وجود این
که این مایه زیان عموم مردم و ننگ و عیب بر  گذاری دلخواه و آزاد وجود داردفروختن جنس با نرخ

او  یروادهیز یب، ز نهی تو باز به احتکار پردازداز احتکار جلوگیری کن و هرکس بعد ا پس. زمامداران است
 .(29/نامه) تنبیه کن را

 پرهیز از استثمار اصل دوم: .3-2

کشان و است؛ بدین معنا که رهاورد تالش زحمت« استثمار»عدالت و امنیت  تحققاز موانع اقتصادی 
اعمال داری با ی سرمایههانظام .طلبان قرار گیردو فرصت سود جویان، پرورانکارگران در اختیار تن

با کم بها دادن به کار انجام شده روی  و کاهندمیاز دستمزد کارگران و به اشکال مختلف  ویژه یهاسیاست
یابد و میدار به اموال بادآورده دست سرمایه، در سایه این مکانیسم .نمایندمی کارگران را استثمار، کاالها

کارگران و کشاورزان روز ، گردد و در برابرمیهمواره از رشد سرمایه و سلطه بر بازارهای اقتصادی برخوردار 
رگز ه فرمایدمی شمارد ومیاین شیوه را با تحقّق عدالت ناسازگار )ع( امام علی. شوندمیتر روز ناتوانبه 

یان از م به کار و کاالی مردمان بها دادن و کم استثمارینظام  کهنیامگر ، امکان ندارد عدالت برقرار گردد
 . (023 :1911 تمیمی آمدی،) برود

 انحصارگرایی: اجتناب از اصل سوم .3-3

کسانی که این منابع را به خود و . برداری همگانی استو امکانات خدادادی برای بهره میاموال عمو
اری دانحصارطلبی از رهاوردهای شوم سرمایه. هستند انحصارگرا واقعدر ، دهندمینزدیکانشان اختصاص 

هرکس انحصارطلبی کند و بخشی از اموال  "مَن یَستَأثر مِن االموال یهلک":فرمایدی( م)عامام علی .است

 سازی اموال و منابع از عوامل مهمّو ویژه استثمار .(119نامه/) هالک خواهد شد، را به خود اختصاص دهد
غیرعادالنه ثروت و شکاف طبقاتی است که عدالت اجتماعی و اقتصادی و امنیت فراگیر تقسیم نابرابر و 

 . کشاندمیرا به زوال و انهدام  میجامعه اسال

 پرهیز از اسراف :اصل چهارم .3-4

ترین تعالیم علوی در مسیر تحقّق عدالت و امنیت محسوب داری و مصرف متعادل از مهماصل اندازه

هرگز ، به حدّ میانه بسنده کند آنکه» "لن یهلک مَن اقتصد" :در این باره فرموده استحضرت . گرددمی

 به .کندمیبیان سه چیز  راکننده ی اسرافهانشانه )ع(امام علی. (113: 1931 ،زادهمدرس) «هالک نگردد
مقداری که حق ندارد  و بهپوشد؛ می، خورد؛ به مقداری که حق ندارد بپوشدمی، مقداری که حق ندارد بخورد

انسان حتّی در مصرف شخصی اموال خویش باید ، تعالیم واالی علوی بر اساس. (91/نامه) دخرمی، بخرد
در حقیقت اسراف در حقّ اجتماع ، به جامعه و نیازهای آن توجّه داشته باشد و بداند که مصرف افزون از حد
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ت مشروع به دس طوربهمالک کاالهایی است که ، بدون شک انسان اموال شخصی واسراف در  فقط است نه
 اندرسمیزیان « حقوق جامعه»ولی این مصرف اضافی به  آورد و مصرف آنها به میزان دلخواه جایز است؛می

به همه افراد ، قبل از انجام کار، اولی مواد خامآن جهت که  ازمطهری  از منظر. (91 :1931، رنانی )سلطانی
ن شک اما بدو .شودمیکرد که پس از انجام کار تعلّقش به دیگران سلب  ادعا توانمین، تعلّق داشته است

ر این اث .شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشدمیسبب ، کاری که شخصی روی آن انجام داده
طرت فی طبیعت و هاکه با هدف یااستفادهاین است که حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد؛ یعنی ، اولویت

اسراف و تبذیر و هرگونه ، از این رو .تعلّق دارد نیز این مال به جامعه، چون در عین حال ،هماهنگی دارد
 د:فرمایمی)ع( امام علی نیچنهم(. 139: 1939، )مطهری ممنوع است، استفاده نامشروع از مال

را نابود  فراوانمنابع ، کند؛ اسرافمیکم را زیاد ، یروانهیم "االسراف یفنی الجزیل، القلیلمینیاالقتصاد "

 هاکه بهترین شیوه در زندگی بسندگی زمینه مردم را به قناعت و در اینچنین هم .(021حکمت/) سازدمی

حسن ": خواندمیفرا ، گرددمیقلمداد  هاگسترش و توسعه عدالت و امنیت در همه زمینه، جهت حفاظت

برایت ، با کفاف اقتصادی ریزییعنی برنامه تدبیر نیکو "مع االسرافالتّدبیر مع الکفاف اکفی لک مِنَ الکثیر 

 .با اسراف یدار اریبستر است از بسنده

 : تفکر حکومتی مطلوباصل پنجم .3-5

تمام  ،به همین دلیل .فقدان عدالت اقتصادی است و هانابرابریها، انقالب و هانارضایتی علّت بسیاری از
ی هاحرکت، در همه وجوه اقتصادی و امنیت آزاده تاریخ با اندیشه عدالتی هامصلحان بشری و انسان

ی مناسب هاتواند با فراهم ساختن سازوکارها و بسترمیتفکر حکومتی مطلوب . اندنمودهاصالحی خود را آغاز 
ی هاه رفتارزمین، اقتصادی انتظاری ینابسامانباور به امنیت اقتصادی و اصالح فضای مبتنی بر  ژهیبه و

و  تیامناز این جهت مانع تحقق ، مطلوب میاسال فقدان تفکّر حکومتی. مطلوب اقتصادی را فراهم سازد
به و  مداری خارج نمودهاد جامعه را از اندیشه مطلوب دینگردد که سیطره عقلی افرمی محسوب عدالت

یل به او را از ن محدود به دنیاگرایی شده فقط تفکر بشری که .سازدمیرهنمون  انهیاگرتفکّر مادی و مادی
 :ایدفرممی، جهت حفظ و رشد تفکّر مطلوب حکومتی در افراد جامعه)ع( امام علی .داردیبازمی اصیل هاارزش

رینشان به ها و داناتکارآمدترین آن، ترین فرد به تصدّی امر حکومتترین و شایستهای مردم بدانید که الیق
 (.93: 1931، )نوایی حکومت الهی هستندامر خدا و اداره 

 توجه به عمران و آبادانی :ششم اصل .3-6

ی فاسد هاسازی نیرودر ابتدای کار ایشان در صدد پاک زندگانی امام شاهد هستیم با نگاهی اجمالی به تاریخ
اشتر  ای به مالکبرای مثال در نامه. أکید فرمودندت میو ناالیق و سپس به آبادانی و سازندگی بالد اسال

و  باید تالش .سپس به اصالح و آبادانی شهرهای مصر بپرداز و ی کنآورخراج آن دیار را جمع فرمایند:می
در جایی . (103امه/)ن آوری مالیات و خراج باشدآبادانی بیشتر از توجه تو به جمعو منابع کوشش تو در توسعه 
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نام  ینهری را در زمین، حوزه مسئولیت تو در :فرمایدمی انصاری قرظه بن کعب به یانامهحضرت در  دیگر
و  نیدکها بررسی و آن شما پس، باشند آن دار سازندگیمسلمانان باید عهده .مدفون شده است که اندبرده

نزد ما بهتر است از اینکه خراج و ، دیپس اگر آن را احیاء نمای .یدیساخته و اصالح نما احیاء سپس آن را
، دازدپرمیخواهد ولی به آبادانی نمیچنین آن حضرت فرمودند کسی که فقط خراج هم. بگیریدت مالیا

 .(29/)نامه سازدمیکند و بندگان را هالک میشهرها را ویران 

 نظارت بر رفتار اقتصادی :هفتم اصل .3-7

را  معامالت بر کاربه نظارت ، هاکنترل قیمت برایبه استانداران خود  سیاست اقتصادی در )ع(علیامام 
اخالقی  هایرا با توصیه و تجار رفتمی راه طور شخصی بازار به بازار در کوفهخود به یو حت نمودمیتوصیه 

امام در همان ابتدای خالفت . (121نامه/) فرمودبه رعایت سهولت و انصاف توصیه می، و دستورات حکومتی
اید به ب، به ناحق به افراد داده شده است گذشتهالمال که در دوره اموال بیت، با صراحت تمام بیان نمودند

اراج ت المالتیب، به خدا سوگند :سخن پایانی را فرمودند، به همین دلیل در همان آغاز .برگردد المالتیب

ریده خیا کنیزانى ، گر چه با آن ازدواج کردها، گردانمیبازمشده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلى آن 
تحمّل ستم براى او ، زیرا در عدالت گشایش براى عموم است و آن کس که عدالت بر او گران آید، باشند

 . (21نامه/) تر استسخت

 مشارکت مردم در امور اقتصادی :هشتماصل  .3-8

برای  و بوده بسیار حائز اهمیتنکته دیگری است که در دستور حضرت به مالک ، ساالری اقتصادیمردم
ها همگان از جمله حکومت)ع( از منظر امام علی، است شدهشمردهضروری  امری اصالحات اقتصادی انجام

 ایگونههب با فراهم شدن شرایط هم آن میدرآمدهای مرد تالش و و نیازهایشان را از طریق هاباید هزینه

حال اگر قضیه به عکس شد خالف  "الن الناس کلهم عیال علی الخراج و اهله". سهل و آسان تأمین کنند

های تولیدی خود بدانند از فعالیت آورنانها را اگر مردم حکومت چراکه، اندکردهعمل  امام علی)ع(سیره 
ای حضرت در نامه. (919 :1912 ،)عطایی خراسانی دانندمیها و در نتیجه خود را بنده حکومت مانندیبازم

 در حکام قبلی پرداخته و از جمله عیوب آنها را نگهداری مال اللّه نویسد به سرزنشمیکه برای اهل مصر 
در بین طرفداران خودشان و به بردگی و بندگی کشاندن مردم بیان آن  داندنگر به دست دست و خود دست

 مین نیازهایأهای به بردگی کشاندن مردم در اختیار گرفتن تبدون تردید یکی از راه .(30/)نامه کندمی

 .ستا ازندگی آنهاساسی 

 ظ کرامت انسان در عرصه فعالیت اقتصادیفح :نهم اصل .9-3

شود که برخالف آنچه که در غرب بعد از رنسانس اتفاق افتاد که انسان مینگری سبب در نظام علوی جامع
 دویران ش هاخانهها، با آباد شدن کارخانه اقتصاد و رفاه مادی قرار گرفت و به تعبیر ویل دورانت در خدمت

 مادر شدن و تربیت اندکاندکد و نتقلید کن انتا در همه سکنات و رفتارها از مرد خواستندهمواره  انزن و
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در بینش علوی قبل از آن که انسان نسبت به آبادی این ، فرزند به نوعی انحراف و ضد ارزش مبدل گردید

خلق لکم مافی االرض " زیرا .تاس مسئولخویش  کرامت و حفظاصالح  نسبت به، جهان مسئول باشد

 .کدام از آنها آفریده نشده استچه در زمین است برای انسان خلق شده و انسان برای هیچهر آن "جمیعا

ه چنین باوری است ک بر اساس .است گردیده آراسته "کرّمنا" وریز به لذا و است اللّهچون انسان خلیفه

یی که امروزه به سبب اصالحات در هااز جدایی کیچیهتواند مین میدر جوامع اسال اصالحات اقتصادی
، تجدایی دین از سیاس، جدایی انسان از انسان، دنیا از آخرت یجدای، جدایی انسان از خدا) غرب اتفاق افتاده

جدایی اخالق از ، جدایی فرد از جامعه، جدایی حقوق از اخالق، جدایی ماده از معنا، جدایی مردم از دولت
: 1911، )اصغری را به همراه داشته باشد (جدایی بشریت از رهبری الهی و جدایی عدالت از حقوق، فطرت

29). 

 : جهاد اقتصادیدهماصل  .3-11

جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند . شودمیجهاد موجب مصیبت  و ترکجهاد پایه ایمان است 
ده امام علی)ع( خداوند لباس ذلت و ردای وکند به فرمهر کس جهاد را ترک . کندمیآن برای دوستانش باز 

اند گردمیدل او در گمراهی مانده و حق از او روی  .شودمیپوشاند و کوچک و ذلیل میبال و مصیبت به او 
جهاد اقتصادی که نوعی  در. (01/خطبه) و به جهت ترک جهاد به خواری محکوم و از عدالت محروم است

از اهمیتی بنیادین پایداری صادقانه در این عرصه  و نهی از مفاسد اقتصادی، استمبارزه در راه خداوند 
 به زدنضرگری و مکر فراوان به دنبال دشمنان اسالم نیز از صدر اسالم تا به امروز با حیله. برخوردار است

و محاصره اقتصادی پیامبر اعظم)ص(  اندبودهی مختلفی و به خصوص جبهه اقتصادی هابه اسالم از جبهه
زهد و عبادت موالی . گواهی بر این ادعا است)ع( طالبو مسلمانان صدر اسالم توسط کفار در شعب ابی

 و انفاق آنها در راه خدا و برای معیشت هامتقیان در کنار تالش و جهاد در عرصه اقتصادی و آبادانی نخلستان
همیتی که جهاد اقتصادی و معیشت مسلمانان برای حضرت ا .مسلمانان در تاریخ زبانزد است

که  یاامهنتیوصبازگشت از جنگ صفین در  داشته است موجب شده تا ایشان پس از)ع( طالبابیبنعلی
نامه اقتصادی مشهور است نسبت به اموال شخصی خود و ضرورت حفظ این اموال برای مسلمان به وصیت
مدیریت اموال اقتصادی باید به اهل آن سپرده شود و به همین جهت است که در از نظر ایشان  تأکید کند

ه که آن گون، فرمایند: همانا سرپرستی این اموال بر عهده فرزندم حسن بن علی استمینامه این وصیت
تی سرپرس، رخ داد و حسین زنده بود یاحادثهاگر برای حسن  .رواست از آن مصرف نماید و از آن انفاق کند

 روزانهشبمن باید ؤفرمایند: ممی)ع( حضرت علی. آن را پس از برادرش بر عهده گیرد و کار او را تداوم بخشد
و  زمانی برای تأمین هزینه زندگی، زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، خود را به سه قسم تقسیم کند

ی سه در پ کهآنیی است خردمند را نشاید جز یی که حالل و مایه زیباهازمانی برای واداشتن نفس به لذت
ی هاآوردن لذت به دستیا ، یا گام نهادن در راه آخرت، کسب حالل برای تأمین زندگی :چیز حرکت کند

امام علی )ع( در طی حکومت خویش ارتقای زندگی مادی و به ویژه معنوی افراد را . (991/)حکمت حالل
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عه برگیرنده توس عنوان هدف اصلی خویش قلمداد کرده که این امر دردر راستای رسیدن به قرب الهی به 
بدیهی است که تالش برای امرار معاش و تأمین زندگی  (.0: 1991 ،نعلآبادی و زرین)شاه اقتصادی است

 .قلمداد شده است خود و خانواده در حکم جهاد در راه خدا
 

 گیرینتیجه. 4
 ادیبا دیدگاه اقتص)ع( گفت که دیدگاه و رفتار اقتصادی امام علیتوان می شدهمطرحبا توجه به مباحث 

امیال و  یو ارضااز دیدگاه فلسفه لیبرالیسم خود مالکی . دوران مدرن تفاوت بنیادی و ماهوی دارد و لیبرال
کار و  دیدگاه انسان مالک مطلقاین  از. دهدمیمبنا و اساس رفتارهای اقتصادی را تشکیل  تمنیات نفسانی

ی اهبه آزادیاعتقاد در این رویکرد  .تواند از آن استفاده نمایدمیاست و هرگونه که بخواهد خویش اموال 
ثر کسب منفعت و به حداک و ردیگیمقرار  میموردتکر نظام مالکیت خصوصی و فردی در عرصه اقتصادی

ی اقتصادی اعم از الگوی مصرف هاویژه است و بر این اساس تمام رفتار دیتأکرساندن سود شخصی مورد 
 ری غربی معاصهابر عکس مکاتب و نظریه)ع( دیدگاه امام علی اما؛ ثر از آن استأو تولید و پیشرفت مت

و  ادیاقتص و فعالیت به کارمردم را  هموارهیی هابا رعایت حدود و معیار)ع( امام علی. یستنگرایانه منفعت
ی هابرای اقتصاد و رفتار، روزبرنامه شبانه نیتدوآن حضرت در . نمایدمیداشتن برنامه تالش ترغیب 

ی داند که تابع نظام ارزشمییی هااقتصادی ارزشی هم سنگ با عبادت قائل شده و اقتصاد را مجموعه رفتار
و  هاکمال الهی و قرب به خدا غایت فعالیت قلةکه از منظر اسالم رسیدن به انسان است و با توجه به این

ز دیدگاه ا. ی اقتصادی کسب رضای الهی استهااساس و زیربنای رفتار، دهدمیی انسان را تشکیل هاتالش
همواره باید بر رفتار اقتصادی افراد حاکم باشد و در  دتعهد نسبت به دیگران و نسبت به خداون)ع( امام علی

ق دید نگاه امام نسبت به اقتصاد از اف. محترم شمرده شود پیشرفت با قید عدالت اصل باید رفتار اقتصادی
نظرانه است و همه چیز را به رفاه و دنیای مادی محدود بینانه و تنگکه کوته یدارهیسرماکاتب مادی و م

فه و ی بر فلسنگرایانه مبتو آخرت سعادت گرایانه، خواهانهکمال، فراتر است و نگاه آن حضرت، کنندمی
ی اقتصادی رعایت حقوق هادر فعالیت)ع( از دیدگاه امام علی. قرآن است از منظر هاانسان یزندگ ریتصو

در باب احترام . ای برخوردار استگسترش قسط و عدل و پرهیز از اسراف و تبذیر از اهمیت ویژه، عمومی

 .(21)نامه/ "و ال تَمَسُّنَّ مالَ أحد فی الناس" فرمایند:می با حساسیت ییجوصرفهو رعایت  میعموبه اموال 
ت کرد که از اسراف و ریخسفارش میطور مؤکد بهبه کارگزاران خویش  واندازی به مال کسی نکنید دست

هایتان قلم» فرمایندمیجویی در کاغذ هنگام نگارش نامه در مورد صرفه برای مثال .شدت بپرهیزندو پاش به
 .تر بیان کنیدمنظورتان را کوتاه، از زیاده نویسی بپرهیزید، را تیز کنید و سطرهایتان را نزدیک هم بنویسید

 .(29/)نامه تابدیبرنمو پرحرفی نمایید زیرا اموال مسلمانان زیانی را  یسینو ادهیزمبادا 
ی هاموزشآ هاشود که به خانوادهمیپیشنهاد  آمدهدستبهو با توجه به نتایج  شدهمطرحبا توجه به مباحث     

از طریق معرفی سیره )ع( ی اقتصادی امامهاآموزه بر اساسی اقتصادی مطلوب هاپیرامون رفتار الزم
 ی آموزشی و درسی تربیتهای اقتصادی مطلوب ارائه شود و در برنامههااقتصادی آن حضرت و معرفی الگو
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زان از دوره آموبه دانش بر این اساس قرار گیرد و ژهیومورد تأکید  هاایر انواع تربیتاقتصادی هم سنگ با س
رمایه ملی احترام به منابع اقتصادی به عنوان س، استفاده بهینه از منابع یهاکارسازودبستانی و دبستانی پیش

 منابع نسبت به خالق ولیتؤاحساس مس، فعالیت خداپسندانه تالش وآمد حالل از طریق کسب در، و همگانی
، اریی مختلف نوشتهاشود که رسانهمیهمچنین پیشنهاد . پروری آموزش داده شودکاسل و تنتو پرهیز از 

 ،ی خود که مخاطب همگانی دارندهارادیو و تلویزیون در تولید و تدوین برنامه ژهیبه و دیداری و شنیداری
بپرهیزند و به نهادینه ساختن  نامطلوباقتصادی غربی و  یهای مربوط به رفتارهاو نگرش هامدل از ارائه

تشویق  نظوربه مشود میدر پایان پیشنهاد . بپردازند ی اقتصادی مطلوب با تأسی از سیره امام علی)ع(هارفتار
ی مختلف رفتار اقتصادی متناسب با هاو سازمان هامدیران نهاد، رفتار اقتصادی مطلوبو ایجاد  و ترویج

 .ی مختلف مورد قدردانی قرار دهندهاالبالغه کارکنان را به مناسبتی دینی و نهجهاآموزه
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