
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة علوي پژوهش
  132 -  103، 1395سال هفتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان 

  اقتصاد اسالمي  شناسي روش
  )ع( امام علي اساس عملكرد اقتصاديبر

  *الهدي علم سيدسجاد

  چكيده
در ميان تمامي رهبران و پيشوايان ديني بيشترين توجه ) ع(رفتار اقتصادي امام علي

در حـوزه  ) ع(هاي امام علي گفتار، رفتار و سياست. را به خود اختصاص داده است
. اقتصــاد و معيشــت، از ابعــاد مهــم رويكــرد حكــومتي و اجتمــاعي ايشــان اســت

اوي دنيائي از نكات قابل توجه همچنانكه سيره و رفتار شخصي ايشان به تنهائي ح
در متون تاريخي و روائي، هزاران گزاره در اين باب وجود دارد كه . و بررسي است

مراجعه به همه آن ها براي كشف و تحليل سيره اقتصادي ايشان ممكن به نظر نمي 
البالغه بويژه عهد مالك اشتر  هاي نهج ها و نامه ها، خطبه در اين ميان،  حكمت. رسد
با . تواند محور اساسي و مستند قوي براي دريافت رويكرد امام به اقتصاد باشد مي

بـه عنـوان مصـداقي كامـل از حكومـت اسـالمي،       ) ع(بررسي حكومت امام علي 
توان زواياي عملي و اجرائي احكام اسالمي و نيز وظايف مهـم اقتصـادي يـك     مي

سيره اقتصادي ايشان، مـي   گيري از عالوه بر آنكه با بهره. حكومت را شناسايي كرد
  .توان رفتار اقتصادي يك مسلمان را استخراج نمود

ــد ــا هواژكلي ــام علــي :ه ــدگي شخصــي، روش )ع(ســيره اقتصــادي ام ، روش زن
  . اقتصادي  داري، سياست حكومت
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  مقدمه. 1
  جتدري  به  عظيمي  اقتصادي  الت گيرد، تحو  دست  امور را به  زمام) ع(امام علي  كه از آن  پيش

  شـدت   بـه ) ص(عصـر پيـامبر    اقتصـادي   متعادل  داد و مناسبات  روي  و حكومت  در جامعه
مالي،   و مسكنت  اقتصادي  چپاول  صورت  به  خليفه سوم  در دوران  تحول  اين. شد  دگرگون
قـرار    خـاص   طبقـة   در اختيار يك  عمومي  هاي ها و دارايي ثروت. كشاند  بحران  را به  جامعه

  سو و نيازمندي از يك  خواهي و فزون  داري گرفتار انبوه  شدت  به  جامعه  كه  طوري فت؛ بهگر
و   امـوال   و بـه   مردمـان   بـه   مدارانـه زمامـداران   مالك  با نگاه. بود  از ديگر سو شده  و ناداري
در چنـين   .هـا، رفتـار كننـد    و امانـت   و اموال  خواستند با مردمان خود مي  ها، هرگونه دارايي

يكي از اقدامات حضرت براي ساماندهي اوضاع ايـن  . به حكومت رسيد) ع(شرايطي علي 
بود به  المال كه در دوران عثمان در ميان خليفه و نزديكانش تقسيم شده بود كه اموالي از بيت

  بـه   تـا سـومين  ... «:مـي گويـد    در معرفي عثمان  شقشقيه هدر خطب) ع(علي. خزانه برگرداند
  انـداخت، و پيـاپي    چارپا بتاخت، و خود را در كشـتزار مسـلمانان    مقصود رسيد و همچون

را خوردنـد و    المال با او ايستادند، و بيت  خويشاوندانش.ساخت  كرد و تهي  دوپهلو را آكنده
  ]3 ه، خطب غهالبال نهج[ »...چرد  بهاران  مهار برد، و گياه  شتر كه  بر باد دادند، چون

تنهـا امـام   ) ص(به دليل اينكه بعد از رسـول خـدا   ) ع(بررسي دوره حكومت امام علي 
اي  شيعيان است كه مدتي هرچند كوتـاه خليفـه و حـاكم مسـلمين بـوده از اهميـت ويـژه       

اين بررسي گاهي با استناد به اعتقاد شيعيان به عصـمت امامـان معصـوم و    . برخوردار است
توانـد روش زنـدگي و    شوند صورت مـي پـذيرد، پـس مـي     ب خطا نمياينكه ايشان مرتك

گـاهي نيـز   . داري امام، به عنوان مستند فقهي و حجت شرعي  در نظر گرفته شود حكومت
بـه عنـوان يـك زمامـدار و حـاكم مسـلمان كـه همـه         ) ع(فارغ از بحث عصمت، امام علي

. ند، مورد بررسي قرار مي گيردمسلمانان در طول تاريخ  بر عدالت و پارسائي او متفق القول
با اين نگاه، ايشان در دوران حكومت كوتاه خود، با اسـتفاده از شـواهد و قـرائن، احكـامي     

هائي اتّخاذ كرده اند كه مي توانـد بـه     و در امور دنيوي همانند ديگران تصميم  صادر نموده
ه بـه شـرايط آشـفته    با توجـ . عنوان يك الگو و نمونه عملي مقبول، مورد تبعيت واقع شود

ها و مشـكالتي كـه وجـود داشـته،      جامعه مسلمانان پس از كشته شدن خليفه سوم و جنگ
حكومت ايشان، از نظر رعايت دقيق اصول و ضوابط اسالمي، حكومت موفقي بوده است و 

داري مورد استناد  را براي نيل به موفقيت در حكومت) ع(هاي حكومتي علي  تواند روش مي
 .قرار گيرد
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بـه  ) ع(در اين مقاله تالش شده تا ديدگاه دوم مورد توجه قرار گيرد و حكومـت علـي   
هـا، نظـرات و رفتارهـاي     بيـان ديـدگاه  . عنوان يك حكومت موفق در تاريخ بررسي گـردد 

خصـوص كسـاني كـه بـر      گشاي مـردم بـه   تواند راهنما و راه شخصي و حكومتي ايشان مي
توزيع عادالنه، رعايت قـوانين و مقـررات و   . د، باشدان هاي حكومتي كشور تكيه زده جايگاه
است كه سبب شده تا از آن بـه عنـوان   ) ع(هاي بارز حكومت امام علي داري از ويژگي مردم

 .حكومتي موفق نام بريم
فرضيه اصلي اين تحقيق بر اين نكته تأكيد دارد كه مي توان از منظومه فكري و رفتاري 

معيشت به عنوان يك مدل اقتصادي، الگوي مـوفقي بـراي    در حوزه اقتصاد و) ع(امام علي
  .اقتصاد اسالمي استخراج نمود

روش تحقيق در اين مقاله تحليلي، توصيفي مي باشد و با توجه به اينكه نهج البالغـه از  
  .صلي مورد استناد قرار گرفته استمعتبرترين متون اسالمي مي باشد،  در اين مقاله منبع ا

  
  )ع(ادي امام عليرفتارشناسي اقتص. 2

. قابل  بررسي است) يا حكومتي(از دو جنبه فردي و اجتماعي ) ع(رفتار اقتصادي امام علي 
ايـن  . اين بررسي، مبتني بر شناسائي شاخصه هاي اساسي اقتصادي در زندگي ايشان اسـت 

شاخصه ها را مي توان از از بررسي  و مطالعـه متـون مسـتند موجـود بـويژه نهـج البالغـه        
  .اج نموداستخر

  
  رفتار اقتصادي فردي 1.2

يكي از بهترين شاخصه هائيكه مي تواند مبين رفتار اقتصادي فردي باشد  :منبع درآمد) 1- 1
كميت و مهمتر از آن كيفيت منبع درآمدي تاحدي نشان دهنـده  . منبع درآمد و ارتزاق است

تندات تاريخي براساس آنچه از متون ديني و مس. درجه سالمت رفتار اقتصادي فردي است
بدست آمده است، مهم ترين منبع درآمدي ايشان از كار ) ع(پيرامون منابع درآمدي امام علي
البته منابع درآمدي ديگري نيز براي ايشان نقل شده كه ذيـالً  . شخصي تأمين مي شده است

  :به شش مورد آن ها اشاره مي گردد
هاي مفيد اقتصادي اعم  فعاليتگر چه در سنت گفتاري خود همه ) ع(امام علي :توليد)1

از صنعت، تجارت، خدمات و كشاورزي را مورد تشويق قرار داد، اما شخصاً كشـاورزي را  
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بـر  . در تحليل اين انتخاب اوالً بايد به شرايط محيطي و اقتصادي مدينه توجه نمود. برگزيد
دليـل   خالف شرايط مكه كه با تجارت و دامپروري سازگاري بيشتري داشـت و بـه همـين   

پرداختنـد، مدينـه بـه دليـل داشـتن خـاك        مردم آنجا بيشتر در اين دو رشته به فعاليت مـي 
همين دليل پيامبر اكـرم    به. هواي مساعد، با زراعت بيشتر مناسبت داشت و خيز و آب حاصل

پس از مهاجرت به مدينه به قريشيان توصيه كرد كه از دامپـروري كـه حرفـه مـورد     ) ص(
ثانياً؛ نقش زير بنايي كشـاورزي  . دست بردارند و به كشاورزي روي آورند عالقه ايشان بود

هاي فني در بخـش   درست است كه توسعه اقتصادي، با پيشرفت. در توسعه اقتصادي است
كه نيازهاي ضروري و ابتدايي انسان تـأمين نشـود، مـازاد     يابد، اما تا زماني صنعت تحقق مي

نيروي كاري براي اشتغال در بخش صنعت، به وجـود   گذاري و مازاد درآمدي براي سرمايه
ثالثاً، سازگاري آن با قاعده رفتاري . پذير نخواهد بود ها توسعه امكان نخواهد آمد و بدون اين

ترديدي در اين وجود ندارد كه فعاليت كشاورزي عليرغم فايـده بسـيار   . آن حضرت است
كم درآمد، از نظر اقتصادي  قشرهاياتي زياد اجتماعي آن، به ويژه فراهم نمودن نيازهاي حي

و به . داراي سودآوري كمتر و از نظر اعتبارات اجتماعي و عرفي داراي منزلت كمتري است
همين دليل كاري پر زحمت و كم سود ولي در عين حـال پـر خيـر و بركـت بـه حسـاب       

زيرا او . استاز اين رو انتخاب چنين فعاليتي براي آن حضرت كامالً بر طبق قاعده . آيد مي
نمـود كـه    همواره از ميان دو كاري كه هر دو مورد رضايت پرورگارند كاري را انتخاب مي

در دوره خلفا در منطقه ) ع(هاي اقتصادي امام  عمده فعاليت.تحمل زحمات آن دشوارتر بود
در (كيلـومتري غـرب مدينـه     165اي اسـت در   ينبع نام منطقـه . به وقوع پيوسته است 1ينبع

برخـي تعـداد   . اند هاي فراوانش به اين نام ناميده دليل چشمه را به و آن) درياي سرخ ساحل 
آيـد كـه    از برخي شواهد تاريخي برمي. اند هاي آن را تا يكصدو هفتادعدد ذكر نموده چشمه

  ]219، ص1ابن شبه، ج. [نام ينبع را امام بر اين منطقه نهاده است
هـاي   هـاي معطـوف بـه فعاليـت     هـا و گـزارش   هايي كه در وقف نامه همچنين از اشاره

آيد كه آن حضرت عالوه بـر ينبـع در    دست مي وجود دارد چنين به) ع(اقتصادي امام علي 
هـا واحـداث مـزارع و     هاي عمراني مانند حفـر چـاه   نواحي متعدد ديگري از مدينه فعاليت

اند به امـوالي    شتهاي كه حضرت به دست مبارك خود نگا در وقف نامه. اند ها داشته نخلستان
هـاي ديگـري در نـواحي     زمـين . در وادي القري، وادي ترعه و وادي إذنيه اشاره شده است

اند كه پس از  پرداخته مي  ها به فعاليت مختلف سرزمين حجاز نيز وجود داشته كه امام در آن
  .]225همان، ص[ 2شهادت به فرزندانشان رسيده يا جزء موقوفات ايشان است
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عقد اخوت بسـت و بـه ايـن    ) ع(با علي) ص(پس از هجرت به مدينه پيامبر: هدايا) 2
هاي تـأمين معـاش    يكي از راه. هم گره خورد ترتيب زندگي آن دو بزرگوار بيش از پيش به

كه گاهي امام  چنان. كردند تقديم مي) ص( ، هدايايي بود كه مردم مدينه به پيامبر)ع(امام علي
، 1السـهمودي، ج [سـاخت  مند مي ً آن حضرت را از درآمدهاي خود بهره ، نيز متقابال)ع(علي
  ]268- 266، ص1جزء

خمس عبارت از يك حق مالي است كه بايد از مـوارد معينـي ماننـد    : فيئ و خمس)3
ء عبارت است از اموالي كه بدون جنگ و لشكر  اخراج شود و في... غنايم جنگي و معادن و

بنا به حكم صريح قرآن كريم يكي از موارد مصرف . شود يكشي از كفار به غنيمت گرفته م
بـر همـين    3]7:و حشـر  41آيـه : انفال[.هستند) ص(ء خويشاوندان پيامبر اكرم  خمس و في

نمـود و   آوري غنائم، ابتدا خمس را از آن اخـراج مـي   پس از جمع) ص(اساس رسول خدا 
چنانكه در غزوه بدر . داد لب ميهاشم و بني عبدالمط سهمي از آن را به نزديكان خود از بني

پيامبر  ]. 1125، ص3البخارِي،ج[داد) ع(، يك شتر از بابت خمس به علي )ص(رسول خدا 
 2غنايم بني النضير را كه بدون جنگ به تصرف درآمده بود بين مهاجران اوليه و ) ص(اكرم 

موارد عمده تقسيم يكي از . نيز گرديد) ع(تن از انصار تقسيم نمود و اين تقسيم شامل امام 
هاي فدك توسط رسول خدا  شود، اعطاي زمين نيز مربوط مي) ع(اي به امام  ء كه به گونه في

اين زمينها پس از جنگ خيبر، بدون جنـگ بـه تصـرف    . به فاطمه عليها السالم است) ص(
كه  چنان. آمد شمار مي ء و ملك خاص آن حضرت به درآمد و از موارد في) ص(پيامبر اكرم 

نـازل گرديـد،   » وآت ذالقربـي حقـه  «وقتي كه آيه : روايات اهل سنت نيز نقل شده است در
. ]273، ص5السـيوطي، ج [فاطمه را خواست و فدك را به او اعطا فرمود) ص(رسول خدا 

چند مورد از اموال خاص خود را بر فاطمـه عليهـا السـالم    ) ص(افزون بر اين، رسول خدا 
اند به اين شرح  باغ در اطراف مدينه بوده 7ين موارد را كه مرحوم كليني اسامي ا. وقف نمود

 .[»الدالل، و العواف والحسني و الصافيه و ماألم ابراهيم و الميثب و البرقة«. ذكر نموده است
  ]235، ص43جو مجلسي،  5، حديث48صكليني، 
) ص(پيامبر اكـرم  . يكي از موارد عمده اين درآمدها، غنايم جنگي بود: غنائم جنگي) 4

هاي جانبي و اخراج خمس، بين مجاهـدان فـاتح    معموالً غنايم جنگي را پس از كسر هزينه
جـز جنـگ تبـوك كـه      به–) ص(در تمام غزوات عصر پيامبر ) ع(امام علي. نمود تقسيم مي

بنابراين . حضور داشت - در جهاد شركت كند در مدينه بود و نتوانست) ص(جانشين پيامبر 
، سهم ايشان از غنايم جنگـي  )ع(از سال دوم هجري به بعد يكي از منابع درآمدي امام علي 
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آمد گر چه ناچيز بود اما با توجـه بـه    دست مي مقدار درآمدي كه از اين ناحيه به. بوده است
اما در زمان حكومـت امـام علـي     .فقر شديد حاكم بر آن زمان بسيار تعيين كننده بوده است

هاي آن حضـرت   زيرا تمامي جنگ. از ناحيه غنايم جنگي تقريباً درآمدي وجود نداشت) ع(
گرفت، و براساس حكـم صـريح    هاي داخلي بود كه بين دو طايفه از مسلمانان در مي جنگ

 هـا  امام، اسارت گرفتن نفرات و به غنيمت گرفتن اموال پشت جبهه دشمن در ايـن جنـگ  
توان گفت از ناحيه سهم غنايم جنگي در اين دوره درآمدي نصـيب امـام    لذا مي. جايز نبود
  .نگرديد
در زمان خالفت ابوبكر سهم امام از خمس و فيء ديگـر   :سهم سرانه از بيت المال) 5

پس از به حكومت . شد اندازه ديگران پرداخت مي المال به پرداخت نشد، اما سهم امام از بيت
المال ترجيح و تفاضلي ميان آحاد مردم قائل  ، ايشان نيز در تقسيم بيت)ع(ام علي رسيدن ام

سـهمي كـه امـام از ايـن     . نمود طور مساوي ميان آنها تقسيم مي المال را به نبود و درآمد بيت
ناحيه براي خود در نظر گرفته بود همانند سهم بقيه مردم بود و در بيشـتر اوقـات بـه نفـع     

در زمان خليفه دوم وقتي كـه مسـئله چگـونگي تعيـين     . نمود صرف نظر مي نيازمندان از آن
 )ص(حقوق خليفه از خزانه عمومي مطرح گرديد و عمر در اين بـاره بـا اصـحاب پيـامبر     

المـال   به جواز ارتزاق خليفه و عائله او در حد متعارف از بيت) ع(مشورت نمود، امام علي 
و عمر نيز بـر همـين اسـاس عمـل     . ذيرفته شدحكم نمود و اين حكم با اجماع اصحاب پ

شمرد  المال را براي خود جايز مي اما عثمان هر گونه بذل و بخشش و تصرف در بيت. نمود
پـس از  ) ع(امام علـي  . المال مسلمانان را به خود اختصاص داده بود و اموال عظيمي از بيت

المال رابر خـود   از بيت تصدي خالفت، براي اصالح انحرفات دوره عثمان هر گونه ارتزاق
ً مـا قـام عـذق     انّي واهللا ال ازرأكم من فيـئكم درهمـا  «: دكرمنع نموده و در ميان مردم اعالم 

المال شما درهمي براي خود برنخواهم گرفت ماداميكه يك  به خدا قسم من از بيت... بيثرب
لب را به اهـل  اين مط) ع(امام  .]151، ص2ابن شعبه، ج[درخت خرما در مدينه داشته باشم

اذا انـا خرجـت مـن عنـدكم بغيـر رحلـي و        !يا اهل الكوفة«: كوفه نيز اعالم كرده و فرمود
اي مردم كوفه؛ اگر من با چيزي به جز زيراندازم و مركـب و  .....راحلتي و غالمي فأنا خائن

، 1ابـي هـالل الثّقفـي، ج    .[»خدمتكارم از ميان شما خارج شدم، پس خيانتكار خـواهم بـود  
  ]68ص

هاي موات و  هاي طبيعي مانند زمين در نظام مالي اسالم ثروت:درآمد ناشي از اقطاع) 6
ها در صدر  هاي مديريت اين ثروت يكي از شيوه. معادن، تحت مالكيت دولت اسالمي است
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در مـوارد  ) ص(رسـول خـدا   . بـوده اسـت  ) واگذاري به بخش خصوصـي  ( اسالم اقطاع 
ها و يا معادني را به برخي  به تفصيل ذكر شده است زمين متعددي كه در كتب تاريخ و سيره

. است) ع(از جمله اين موارد، اقطاع چند زمين به امام علي . اند از اصحاب خود اقطاع نموده
اقطاع فرمود؛ دو ) ع(قطعه زمين به امام علي  4) ص(پيامبر اكرم «: فرمايد مي) ع(امام صادق 

در برخي روايات نيز به اقطـاع زمينـي در منطقـه    . لشجرهزمين به نام فقيرين، و بئرقيس و ا
، 2السـهمودي، ج . [اشـاره شـده اسـت   ) ع(بـه امـام علـي    ) ص(توسط رسول خدا » ينبع«

  ]1334ص
  
  رفتار مصرفي 2.2

زيسـتى نيـز از آن حضـرت     ادامه دهنده و پاسدار سيره پيامبر بـود و در سـاده  ) ع(امام على
كنـد،   زيسـتى پيـامبر را توصـيف مـى     اى كـه سـاده   ر خطبهد) ع(اميرمؤمنان . كرد پيروي مى

كند تا كسى گمان نكند كـه آن حضـرت مشـى     زيستى خود را بيان مى بالفاصله سيره ساده
دانـد و مـدح    چه را كه نيك مى كرده است و آن چه پيامبر داشته، دنبال مى ديگرى را، جز آن

و اللَّه لَقَد رقَّعت مدرعتي ”:فرمايد مىرو در پايان سخن خويش  كند؛ از اين كند، عمل نمى مى
ي، فَعنْـد    : و لَقَد قَالَ لي قَائلٌ أَلَـا تَنْبِـذُها؟ فَقُلْـت   . هذه حتَّى استَحييت منْ راقعها اغْـرُب عنـِّ

وگند كه ايـن جامـه   به خدا س"يعني  ]160البالغه، خطبه  نهج[“ .الصباحِ يحمد الْقَوم السرَى
را  آن”: كسى به من گفت. كننده آن شرم دارم قدر وصله كردم كه از وصله پشمينِ خود را آن

  “ .شوند صبحگاهان رهروان شب ستايش مى! از من دور شو”: گفتم“ افكنى؟ دور نمى
وي در . كـرد  مراقبـت مـى   خـود را گرفـت و   سـخت مـى  بسيار بر خود ) ع(اميرمؤمنان

هاي پاكيزه مرا بـه خـود،    من آفريده نشدم كه خوردن خوراكي«:فرمايد البالغه مي نهج46نامه
مشغول دارد، همچون حيوان پرواري كه تمام همش، علف است، و يا همچون حيوان رهـا  

و از سرنوشتي كه در انتظار . باشد اي كه شغلش چريدن و خوردن و پر كردن شكم مي شده
يعني ] 46البالغه، نامه  نهج[»ام؟ ، آيا بيهوده يا مهمل و عبث آفريده شدهاوست بي خبر است

در نگاه امام تنها هدفي كه داراي ارزش ذاتي و اصيل است و همـه اهـداف ميـاني بايـد در     
رضايت خداوند . مسير رسيدن به آن اتخاذ شوند، جلب رضايت و خشنودي خداوند است

دارد،  در شدت گرماي روز به تالش اقتصادي وا مـي را ) ع(انگيزه نيرومندي است كه علي 
  . در حاليكه شخصاً هيچ نيازي به محصول آن ندارد
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در كوفه به مـردم  ) ع(على:چنين روايت كرده است) ع(از حضرت باقر ) ع(امام صادق 
ديـديم كـه    كاش مى: خوراند و خود طعامى جداگانه داشت؛ بعضى گفتند نان و گوشت مى
اى به طور سرزده به حضور امـام رسـيدند، غـذاى او     چيست؟ پس عده خوراك اميرمؤمنان

تريدى از نان خشكيده خيسيده به روغن كه با خرماى فشرده آميخته شده بود؛ و : چنين بود
 .آوردند آن خرما را از مدينه براى وى مى

ترين مردم بود  گونه بود و خوراك و پوشاكش چون ضعيف به اين) ع(زندگي امام على 
 ]305ص ، 1383دلشاد تهرانى، [” . هرگز از اين سيره نيكو دست برنداشت و

به خدا سوگند كه على : فرمايد مى) ع(زيستى اميرمؤمنان  در توصيف ساده) ع(امام باقر  
خريـد،   نشست؛ و اگر دو پيراهن مى خورد و همچون بنده مى همچون بنده خوراك مى) ع(

كـرد، و اگـر پيـراهن از     ، و خود آن ديگرى را بر تن مـى داد پيراهن بهتر را به غالم خود مى
خواست به مردم غذا  و اگر مى... بريد گذشت، آن را مى انگشتان دست يا قوزك پايش در مى

رفت و نان جـوين را بـا روغـن     خوراند، و به خانه خود مى بدهد، نان و گوشت به آنان مى
 ]همان.[كرد زيتون و سركه تناول مى

هـزار بـرده را از مـال    ) ع(على:روايت شده است كه فرمود) ع(ام صادق همچنين از ام 
و ] و خشـنودى او [اش بود، به خاطر خـداى بـزرگ    خود كه نتيجه دسترنج و عرق پيشانى

رستن از آتش دوزخ، آزاد كرد؛ و خوراكش جز سركه و روغن زيتـون نبـود، و شـيرينى او    
اش كربـاس بـود، و هرگـاه چيـزى از آن      هيافت؛ و جام هم اگر مى فقط همان خرما بود، آن

 ]307:همان.[كرد را قيچى مى خواست و آن آمد قيچى مى جامه زياد مى
كرد كه در واقع لباسى از چلوار خشـن   لباسي از جنس كرباس به تن مى) ع(اميرمؤمنان 
ترين شكل را در رفت و آمد و نشسـت و   كرد و ساده ترين خوراك بسنده مى بود و به ساده

اى براى خود به پا  پنج سال حكومت كرد كه نه خانه. داشت است و زمامدارى پاس مىبرخ
مدت ) ع(على:روايت شده است كه فرمود) ع(از امام باقر . كرد؛ و نه چيزى از دنيا اندوخت

پنج سال زمامدارى كرد كه در آن آجرى بر آجرى يا خشتى بر خشـتى ننهـاد، و تيـولى بـه     
: همـان . [به ميراث برجاى نگذاشـت ) زر و سيمى(خ و سفيدى خود اختصاص نداد، و سر

308[ 
ى [ هـا   بـا ايـن جامـه   : در مقام زمامدار، به مردم خويش چنـين فرمـود  ) ع(اميرمؤمنان 

بينيد، اكنون اگر از سـرزمين   ام همين است كه مى به سرزمين شما آمدم، و بار و بنه] مندرس
 ]310: همان. [ون روم، از خيانتكاران خواهم بودام بير چه با آن آمده شما با چيزى جز آن
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اش، خـود مايحتـاج زنـدگى     آن حضرت با وجود مشـغله فـراوان در دوران زمامـدارى   
چنين نقـل  “ ابن شهرآشوب”. كرد را حمل مى كرد و به دست خود آن اش را تهيه مى خانواده

. ش خـود حمـل كـرد   در كوفه مقدارى خرما خريد و آن را در گوشه باالپو) ع(على:كند مى
اى اميرمؤمنان، مـا آن  : برخى از مردم پيش آمدند تا آن را براى حضرت حمل كنند و گفتند

. عيالوار خود سـزاوارتر بـه حمـل بـار خـويش اسـت      : پس فرمود. كنيم را برايتان حمل مى
 ]318: همان[

گشاده در اسالم سفارش اكيد به برآوردن نيازهاي خانواده شده و احاديث گوناگوني در 
: فرمايد مي) ع(حضرت علي. و ائمه نقل شده است) ص( دستي براي اهل خانه از پيامبر اكرم

: 1351فـيض االسـالم،   [» .بخشنده باش نه با تبذير، و اندازه نگهدار و بر خود سخت مگير«
گيري امـام بـر خـود اعتـراض كردنـد،       كه ياران به سخت و هنگامي ]1103، ص32كمتح

پيشوايان حق،واجب شمرده كه بر خود سخت گيرنـد و همچـون طبقـه    خداوند بر : فرمود
  4».ضعيف مردم باشند، تا نداري فقر او را به ستوه نياورد كه سر از فرمان خداوند برتابد

) ع(هـاي زنـدگي علـي     رسيدگي به محرومين و بخشش به نيازمندان واقعي از ويژگـي 
رسيدگي، و به رسـيدگي بـه ايـن افـراد     سرپرست و ناتوان  است و همواره به امور افراد بي

و في اموالهم حق للسائل و  - : گونه كه در قرآن كريم نيز آمده است همان. كردند سفارش مي
، فقر را زاييده روابط و مناسـبات ناعادالنـه اجتمـاعى    )ع( البته على ]19:الذاريات[» المحروم

انگرى از حق او خود را به نوايى كه تو پس فقيرى گرسنه نماند جز آن«: فرمايد داند و مي مي
  ]329 حكمتالبالغه،  نهج.[»رساند
  
  انگيزه فعاليت اقتصادي 3.2

. ها در شكل دادن به رفتار اقتصادي انسان مهمترين نقش را به عهـده دارنـد   اهداف و انگيزه
تصميم به كار، تنظيم ميزان ساعات كار و فراغت، انتخاب شغل، ميزان توليد و نـوع كـاالي   

معيشـت در ديـن اسـالم    . شـوند  توليدي به طور مستقيم تحت تأثير كار و توليد، تعيين مـي 
دسـت آوردن   اي دارد و در قرآن و روايات اهميت زيادي به كسب و كـار، بـه   جايگاه ويژه

گيـري   چنين پرهيز از فقـر و گوشـه   هاي اجتماعي و هم روزي حالل و مشاركت در فعاليت
مـن آفريـده نشـدم كـه خـوردن      «:فرمايـد  البالغـه مـي   در نهج) ع(امام علي . است داده شده
هاي پاكيزه مرا به خود، مشغول دارد، همچون حيوان پرواري كه تمام همش، علف  خوراكي

اي كه شـغلش چريـدن و خـوردن و پـر كـردن شـكم        است، و يا همچون حيوان رها شده
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بيهـوده و عبـث آفريـده    و از سرنوشتي كه در انتظار اوست بـي خبـر اسـت، آيـا     . باشد مي
 ]46البالغه، نامه  نهج[»ام؟ شده

در نگاه امام تنها هدفي كه داراي ارزش ذاتي و اصيل است و همه اهداف مياني بايد در 
رضايت خداوند . مسير رسيدن به آن اتخاذ شوند، جلب رضايت و خشنودي خداوند است

دارد،  تالش اقتصـادي وا مـي  را در شدت گرماي روز به ) ع(انگيزه نيرومندي است كه علي
  . كه شخصاً هيچ نيازي به محصول آن ندارد در حالي

بـراي درختـان خرمـاي    ) ع(اميرالمؤمنين علي : ابن ابي الحديد درباره كار او مي نويسد
زد، و  كشيد تا حدي كه دستانش تـاول مـي   گروهي از يهوديان مدينه با دستان خود آب مي

ابـن ابـي   . [»بسـت  سنگ مـي ) از گرسنگي ( بر شكم خود داد و  دستمزد خود را صدقه مي
  ]22. ، ص1، ج 1378الحديد، 

هزينه بـودن و پـر كمـك بـودن او      يكي از صفات فرد با ايمان را كم) ص(رسول خدا 
البالغه درباره صفات متقين، تعبير مشابهي به كـار   امام نيز در خطبه متقين در نهج. اند دانسته
) ع( امـام علـي  . ]193نهج البالغـه، خطبـه  [»عناء و الناس منه في راحهنفسه منه في «اند  برده

كه با كار و تالش طاقت فرسا، محصول فراواني توليد  مظهر چنين صفتي است، او در حالي
نمود براي خود، سهم چنداني از ايـن محصـول قائـل نبـود و تقريبـاً همـه آن را انفـاق         مي
   .نمود مي

) ع(امـام صـادق  . بـود ) ع(هاي فعاليت اقتصادي امام علـي  ايجاد اشتغال از ديگر انگيزه
نمـود   كرد و هر زمين كه آباد مـي  زد و زمين را آباد مي با دست خويش بيل مي«: فرمايند مي
ها  ثمره اين تالش ]74، ص5الكليني، ج[»... گرفت و آنگاه زمين ديگر و اي را به كار مي عده

ها و بلكـه صـدها    آيد، اشتغال ده نامه ايشان برمي در اواخر عمر حضرت، چنانكه از وصيت
  .]49، ص7الكليني، ج[نفر در آن مزارع و كشتزارها بود

  
 رفتار اقتصادي دولت اسالمي. 3

  فردي دولتمردان در اقتصاد اسالميوظائف  1.3
إِنَّ اللَّه جعلَني إِماما لخَلْقه، فَفَرَض علَي ”:فرموده است اميرمؤمنان درباره مسئوليت زمامداران

ي كَضُـعفَاءالنَّاسِ، كَـي يقْتَـدي الْفَقيـرُ بِفَقْـرِي،         سـلْبمشْـرَبِي ومي ومطْعمي وي نَفْسيرَ فالتَّقْد
نَاهبِغ يطْغَى الْغَنلَايهمانا خداوند مرا پيشواى خلقش قرار داده  يعني ]45نهج البالغه، نامه[“.و
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و خـوراك و  ) زنـدگى شخصـى و رفتـارم   (و بر من واجب كرده است كـه دربـاره خـودم    
ى كنـد و         پوشاكم مانند مردمان ناتوان عمل كنم، تا اين كه فقيـر بـه سـيره فقيرانـه مـن تأسـ

) ع(كه امام على اند  همچنين روايت كرده. ثروتمند به وسيله ثروتش سركشى و طغيان نكند
زُونَ     ”: فرمود يـتَملَـا ي اسِ و اللِّبـ ي الْأَكْـلِ والًا فح هِمتعير فوا بِأَضْعتَأَسقِّ أَنْ يةِ الْحملَى أَئع

بِشَي هِملَيع ا هالَى بِمتَع نِ اللَّهرْضَى عيرُ فَيالْفَق مرَاهيل هلَيونَ عرقْدلَا ي ء   ي الْغَنـ مرَاه يـ و يهف و
است كه ] واجب[بر پيشوايان حق يعني ] 123ص،1ج، ري شهري[“ .فَيزداد شُكْرًا و تَواضُعا

طورى كه در چيزى كه  ترين رعيتشان تأسى كنند، به از نظر خوراك و پوشاك به حال ناتوان
تـا فقيـر آنـان را مشـاهده كنـد و از       آنان قدرتش را ندارند، امتيازى بر ايشان نداشته باشند،

چه دارد راضـى و خشـنود باشـد و ثروتمنـد آنـان را مشـاهده كنـد و         خداوند به خاطر آن
 .تر گردد شكورتر و متواضع

زيستى رهبران و زمامداران دو نتيجه و پيامد مثبت دارد و عدم رعايت آن، دو خطر  ساده
كردن به زنـدگى رهبـران و زمامـداران و     در حالت نخست، فقير با نگاه: بزرگ در پى دارد

تواند زندگى آميخته به فقر خـويش را   تأمل در اوضاع و احوال و راه و رسم ساده آنان، مى
به راحتى تحمل كند و احساس تبعيض و ستم نكند تا زمانى كه فقر از همـه جامعـه زدوده   

و طبيعـى  . كننـد  نمـى شوند و طغيـان   شود؛ و در اين صورت ثروتمندان جامعه گستاخ نمى
نشين باشند و  اى كه حاكم اسالمى و زمامداران كاخ است كه در صورت دوم يعنى در جامعه

هاى فقير و  زيستى بيرون شوند، تبعيض و ستم بيداد خواهد كرد و انسان از راه و رسم ساده
تواننـد صـبر كننـد؛ و همچنـين ثروتمنـدان       شود و ديگر نمى مستضعف تحملشان طاق مى

پـس رهبـران و زمامـداران    . زننـد  كنند و دست به چپاول مـى  شوند و طغيان مى ستاخ مىگ
دهند كارگزارانشان به سوى  شوند و اجازه نمى زيستى بيرون نمى خردمند هرگز از سيره ساده
 .تبعيض و اشرافيت ميل كنند

د كـه  چنان درباره رعايت اين اصل از جانب كارگزاران خود حساس بو) ع(اميرمؤمنان  
ف   ”وقتى به آن حضرت گزارش رسيد كه كارگزار او در بصره يعنـى   نَيـبـه  “ عثمـان بـن ح

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

اش  اند كه مردى از جوانان بصره تـو را بـه خـوان ميهمـانى     گزارش دادهبه من ! پسر حنَيف
درپـى   انـد و پـى   هاى نيكـو برايـت آورده   خوردنى. اى دعوت كرده است و تو بدانجا شتافته

كردم تو ميهمانى مردمى را بپذيرى كه نيازمندشان به جفا  گمان نمى. اند ها پيشت نهاده كاسه
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] آيا حالل اسـت يـا حـرام؟   [خورى بنگر  چه مى به آن. شدهنيازشان دعوت  و بى شدهرانده 
چه را يقين به پـاكيزگى و   چه حالل بودنش براى تو مشتبه بود از دهان بينداز و آن گاه آن آن

آگاه باش كه هر پيروى پيشوايى دارد كه بايد به او اقتدا كند، . حالل بودنش دارى تناول كن
كه پيشواى شما از دنياى خود به دو جامه فرسـوده و  بدان . و از نور دانش او روشنى جويد
بدانيد كه شما چنين نتوانيد كرد، ليكن مـرا يـارى كنيـد بـه     . دو گرده نان بسنده كرده است

به خدا سوگند مـن از دنيـاى شـما زر و    . پارسايى و كوشيدن و پاكدامنى و درستى ورزيدن
ام، و بـراى ايـن جامـه     ى ذخيره نكردههاى آن مال ها و ثروت ام و از غنيمت سيمى نيندوخته

ام، و از ايـن   ام، و از زمين آن حتى يك وجب در اختيار نگرفتـه  ام بدلى مهيا نساخته فرسوده
تر و خوارتر  ارزش اين دنيا در چشم من بى. ام دنيا بيش از خوراكى مختصر و ناچيز برنگرفته

چه آسـمان بـر آن سـايه     ، از آنآرى. اى تلخ است كه بر شاخه درخت بلوطى برويد از دانه
افكنده تنها فدك در دست ما بود كه مردمى بر آن بخل ورزيدند و مردمى سـخاوتمندانه از  

و بهترين داور پروردگار است، و مرا با فدك و جز فدك چه كار اسـت؟  . آن ديده پوشيدند
د و اخبـارش  هايش ناپدي كه جايگاه فرداى آدمى گور است كه در تاريكى آن نشانه در حالى
هاى گـوركن فـراخش كنـد،     گردد، در گودالى كه اگر گشادگى آن بيفزايد، و دست نهان مى

من نفس خود را بـا  . هايش را به هم آرد سنگ و كلوخ آن را بيفشارد، و خاك انباشته رخنه
ترين روزهاست در امان وارد  تا در روزى كه پر بيم] سازم و رام مى[پرورانم  پرهيزگارى مى

توانستم از عسل خالص و  خواستم مى اگر مى. لغزند پايدار ماند جا كه همه مى د و در آنشو
اما هرگز هوا و هـوس بـر   . مغز گندم، و بافته ابريشم براى خود خوراك و پوشاك تهيه كنم
در حالى كه . ها نخواهد كشيد من چيره نخواهد شد و حرص و طمع مرا به گزيدن خوراك

كسى باشد كه حسرت گرده نانى برد، يا هرگز “ يمامه”يا “ حجاز”ن ممكن است در سرزمي
هايى باشـد از گرسـنگى بـه پشـت      شكمى سير نخورد، آيا من سير بخوابم و پيرامونم شكم

اين درد تو را بـس كـه   : دوخته، و جگرهايى سوخته؟ يا چنان باشم كه آن شاعر گفته است
آيا بدين بسـنده  . به پشت چسبيده باشد هايى گرسنه و شب سير بخوابى و گرداگردت شكم

هـاى روزگـار شـريك آنـان نباشـم؟ يـا در        كنم كه مرا اميرمؤمنان گويند و در ناخوشايندى
هـاى گـوارا سـرگرمم     اند تا خـوردنى  هاى زندگى برايشان نمونه نباشم؟ مرا نيافريده سختى

اى كـه كـارش    سازد، چون چارپاى بسته كه به علف پردازد؛ يا همچون حيـوان رهـا شـده   
خبراسـت؛   چريدن و خوردن و پر كردن شكم است، و از سرنوشتى كه در انتظار اوست بى

دار ريسمان گمراهى باشم؟ و يـا   ام؟ آيا بايد سررشته آيا بيهوده يا مهمل و عبث آفريده شده
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اگر اين خوراك : اى از شما گويد بينم كه گوينده در راه سرگردانى رهسپار گردم؟ و چنان مى
اكنون نيرويش به سستى گراييده باشد و از مبارزه بـا همتايـان و    پسر ابوطالب است بايد هم

تـر اسـت، و    بدانيد درختى كه در بيابان خشك رويد چوبش محكم. نبرد با شجاعان بازماند
تـر اسـت، و    هاى صحرايى را آتـش افروختـه   تر؛ و رستنى هاى خوشنما پوستش نازك سبزه

هاى نانت بسنده كن  از خدا بترس و به همان گرده! اى پسر حنَيف پس. خاموشى آن ديرتر
  ]45البالغه،نامه  نهج.[پذير باشد تا رهايى تو از آتش دوزخ امكان
كـه   زيستى به عنوان ارزشى گرانقدر مطرح است، تا جـايى  در سيره پيشوايان حق، ساده

حيات پاكيزه و نيكو معرفى كرده  قناعت را باالترين دارايى انسانى، بلكه) ع(اميرمؤمنان على
 يعنـي ] 229البالغه، حكمت  نهج[“كَفَى بِالْقَنَاعةِ ملْكًا، و بِحسنِ الْخُلُقِ نَعيما”:و فرموده است

  .ملك قناعت و نعمت حسن خلق براى انسان كافى است
ن در مورد رفتار مصرفي دولتمـردا را بندي مي توان ديدگاه پيشوايان ديني  دريك جمع 

  :و مردم در سه محور ذيل خالصه نمود
هزينـه و پركـار بـودن در     زيستى، قناعت، كم ، ساده)ع(در ديدگاه پيشوايان معصوم  - 1

اند  سنگ است و ايشان همواره از آن به عنوان ارزشى واال ياد كرده نظام اسالمى ارزشى گران
  .اند به بزرگى ياد كرده و ستودهاند،  هزينه و پركار بوده زيست، قانع، كم و كسانى را كه ساده

چه در جايگاه فردي و چه در جايگاه حكومتي، رسيدگي بـه محـرومين و   ) ع(امام  - 2
دارد و همواره ايشـان و حتـي خـدمتگزاران     بخشش به نيازمندان واقعي را برخود مقدم مي

يـدا  آنان كـه خـوى الهـى پ   . دانست خود را در خوراك و پوشاك بهتر، سزاوارتر از خود مي
انسانى چنين است و بندگان محبوب خدا، آنانند كه  - گونه شدند كه روابط الهى  كردند، اين

 . ترين سود را براى مردم و خلق خدا داشته باشند بيش
رسيدگي به امور خانواده در ديدگاه امام از اهميت فراواني برخـوردار اسـت و امـام     - 3

  .اند اوارتر دانستهانفاق و صدقه بر خانواده را بر هر بخششي سز
بارز است، اما اين توصيه براي مردم ) ع(زيستي در بيان امام هرچند سفارش به ساده - 4

عادي جنبه اخالقي دارد، و براي حاكمين و واليان يك دسـتور اسـت و آنهـا را بـدين امـر      
  .ترين مردم زندگي كنند دهند كه مانند ضعيف فرمان مي

زيستى آنان كه در مرتبـه رهبـرى و اداره مردمـان     هدر ضرورت ساد) ع(اميرمؤمنان على
فرمايـد و بـه    زيستى رهبران، زمامداران و كارگزاران تأكيد مـي  قرار دارند، و همواره بر ساده

إِنَّ اللَّه تَعالَى فَرَض علَى أَئمةِ الْعدلِ ”:  شوند، فرموده است كه الگوى مردم شمرده مى كساني
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خداى يعني ] 209 خطبهالبالغه،  نهج[“.نْفُسهم بِضَعفَةِ النَّاسِ كَيلَا يتَبيغَ بِالْفَقيرِ فَقْرُهأَنْ يقَدروا أَ
متعال بر پيشوايان دادگر واجب كرده است كه خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا مستمندى، 

  .تنگدست را پريشان و نگران نسازد
  
  صاد اسالمياقتوظائف اجتماعي دولت در  2.3

در ابتداى عهد مالك اشتر وظايف كالن حكومت را مشخص نمـوده و  ) ع(اميرمؤمنان على 
هاى كالن در چهـار حـوزه    اين وظايف و مأموريت. وي را نسبت به آن توجيه نموده است

  :تعريف شده است
 ) جِبايةَ خَرَاجِها(حوزه امور مالى . الف    
 )دوهاجِهاد ع(حوزه نظامى . ب    
 )استصلَاح أَهلها(سياسى  –حوزه اجتماعى . ج    
 )عمارةَ بِلَادها(حوزه امور عمرانى . د    

گيـرد الزم اسـت وظـايف و     در ديدگاه امام كسي كه در جايگـاه اداره امـور قـرار مـى    
پرداختن به هاى اصلى خود را بشناسد و اهتمام خويش را بدانها معطوف كند و از  مأموريت
فرمـوده  ) ع(امـام علـى  . هـايش پرهيـز نمايـد    ربط به حـوزه وظـايف و مأموريـت    امور بى
تَضْيِيعِ الْأُصولِ، و التَّمسك بِالْفُرُوعِ، و تَقْديمِ الْأَراذلِ، و : يستَدلُّ علَى إِدبارِ الدولِ بِأَربعٍ”:است

 ]76،ص1389، نيدلشاد تهرا[“.تَأْخيرِ الْأَفَاضلِ
فروگذاشتن اصـول، و چسـبيدن بـه فـروع،     : هاست سر آمدن دولت چهار چيز نشانه به 

 .مقدم داشتن فرومايگان، و عقب زدن مردمان بافضيلت و اليق
هـاى اصـلى را    كه وظـايف و مأموريـت   در اداره امور گذشته از آن) ع(اميرمؤمنان على 

درسـتى پيگيـرى و اجـرا     ها را بـه  ست كه آنخوا نمود و از كارگزاران خود مى مشخص مى
ارتبـاط بـه وظـايف و     ورزيد كه آنان مشغول امور فرعـى و بـى   نمايند، بر اين امر دقت مى

 .هايشان نشوند مأموريت
ترين وظيفه يك حكومـت   بطور كلي امام تأمين چهار اصل براي يك حكومت را اصلي

و از نظـر ايشـان كوتـاهي حكومـت      .عدالت و امنيت و رفاهت و تربيـت مردمـان  : داند مي
  .يك از اين موارد قابل گذشت نيستاسالمي در هر
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  بع درآمدي دولت در اقتصاد اسالميمنا 3.3
  ماليات 1.3.3

تـرين كارهـا در    از اساسـى  .اولين منبع اصلي درآمد دولت در اقتصاد اسالمي ماليات اسـت 
تـرين   ريزى مالياتى اسـت كـه مهـم    سامان يافتن حكومت، توجه درست به ماليات و برنامه

اجتمـاعى و تحقـق عـدالت     - پشتوانه و كارسازترين وسيله براى پيشبرد اهداف اقتصـادى  
از . ريزى براى آن تأكيد كرده است به توجه بدان و برنامه) ع(رو على  از اين. اقتصادى است

ريزى صـحيح   نامهگاه اصلى مالىِ حكومت، ماليات است، كه در صورت بر تكيه) ع(نظر امام
طور عمده بايد با ماليات  بنابرين جامعه به.و رونق اقتصادى، وضع همگان بسامان خواهد بود

برخورداري از يـك نظـام ماليـاتى توانـا، پرتحـرك، منعطـف و       در صورت اداره شود البته 
  .متناسب

از سـائر  نظام مالياتي در اقتصاد اسالمي  داراي ويژگي ها و خصوصياتي است كه آن را 
  :نظام هاي مالياتي متمايز ميكند كه ذيالً به بر خي از آن ها اشاره مي شود

لزوم توجه به بررسي و برنامه ريزي مالياتي :مبتني بر بررسي دقيق و برنامه ريزي) الف
ما تَفَقَّد أَمرَ الْخَرَاجِ بِ” : :را مي توان فرازي از فرمان اميرالمؤمنين به مالك اشتر برداشت نمود

م؛ يصلح أَهلَه، فَإِنَّ في صلَاحه و صلَاحهِم صلَاحا لمنْ سواهم، و لَا صلَاح لمنْ سواهم إِلَّا بِهِ
هلأَه لَى الْخَرَاجِ والٌ عيع مكُلُّه أَنَّ النَّاسدر كار خراج بررسـى  يعني ) 53نهج البالغه، نامه(“ل

گزاران را به سامان رساند، زيرا به سر و سـامان رسـيدن كـار     گر كه كار خراجكن و چنان بن
گزاران، به سر و سامان رسيدن ديگران است، و كار ديگران به سـر و سـامان    خراج و خراج

خوارانى هسـتند بـار    كه مردمان همگى روزى گزاران؛ براى اين وسيله خراج رسد مگر به نمى
  ".گزاران شده بر خراج و خراج

اى سامان يابد كه قدرت مـالى آن تـابع قـدرت     گونه نظام مالياتى بايد به:تناسب مالياتي)ب
گزاران باشد، زيرا  نظام مالياتى بايد معطوف به سامان وضع خراج. دهندگان باشد مالى ماليات

  .معناست فارغ از آن، نظام مالياتى و بسامانى اجتماعى بى
براى يـك  ) ع(اى كه امام على گيرى جهت :مردمهدف گيري بهبود وضعيت اقتصادي ) ج

دهندگان باشد تا  مند كردن ماليات نظام مالياتى مطرح كرده اين است كه نظامى مبتنى بر بهره
كه درصدد كسب ماليات باشـد، در جهـت بهبـود اوضـاع      مند شود، و بيش از آن از آن بهره

: اخـذ ماليـات فرمـوده اسـت    وي در مورد هـدف از  . دهندگان عمل نمايد اقتصادى ماليات
لَّا ولْيكُنْ نَظَرُك في عمارةِ الْأَرضِ أَبلَغَ منْ نَظَرِك في استجلَابِ الْخَرَاجِ، لأَنَّ ذلك لَا يدرك إِ”
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ا    بِالْعمارةِ؛ و منْ طَلَب الْخَرَاج بِغَيرِ عمارةٍ أَخْرَب الْبِلَاد، و أَهلَك الْعبا رُه إِلـَّ أَمـ متَق سـي لَم و ،د
 )همان(“قَليلًا
بايد نگرش تو در آبادانى زمين رساتر از نگرش تو به گرفتن خراج باشـد،  ] بدان كه[و  

آباد ساختنى درخواست  آيد؛ و هركس كه بى زيرا خراج تنها با آبادانى است كه به دست مى
هاى كشور را به ويرانى اندازد، و بندگان خدا را به نابودى كشاند، و جز  خراج كند، سرزمين

 .و راست نيايداندكى كار ا
ور اسـت، نـه    ، نظام مالياتىِ بهـره )ع(صحيح در نگاه اميرمؤمنان على   يعني نظام مالياتى 

كش، دستگاه مالياتى صرفاً بـه دنبـال گـردآورى     در نظام مالياتى بهره. كش نظام مالياتى بهره
. امع اسـت ريزى جـ  رو فاقد پويايى و انعطاف و برنامه ماليات و تأمين درآمد است، و از اين

چنين نظامى مالياتى در پى درآمد است، بدون درآمدزايى؛ و حاصل چنين رويكـردى، جـز   
  .تباهى و ويرانى چيزى نيست

كند و كامالً شرايط و اوضـاع و   نظام مالياتي منعطف كه دستورى عمل نمى: انعطاف) د
كه  ند و در صورتىك ريزى مى سنجد و با توجه به آن برنامه احوال اقتصادى و اجتماعى را مى

كند، يك نظـام   هاى مالياتى، آن را لحاظ مى شرايط اقتصادى نابسامان باشد، در دستورالعمل
جـا   دهندگان است، تا آن اين انعطاف، تابع شرايط ماليات. ور محسوب مي شود مالياتىِ بهره

  گىبخشـود از جمله خصوصيات نظام مالياتي منعطـف، امكـان    .كه كار آنان به سامان رسد
هاى مالياتى در يك نظام مالياتىِ منعطف، نشانه خردمندى و  امكان بخشودگى. مالياتى است

هـاى ماليـاتى    ور، بخشودگى از منظر مديران نظام مالياتىِ بهره. ورزىِ حكومت است عدالت
رو  بينى شده است؛ و از ايـن  هاى پيش شود، بلكه جزئى ناخواسته در برنامه زيان شمرده نمى

  . دهند شوند و آن را زمينه اقدامات مثبت آينده قرار مى رو مى بينانه با آن روبه واقع كامًال
امكان بخشودگي مالياتي ) ع(يكي از ويژگي هاي نظام مالياتي مطلوب در نگاه امام علي

اع شرْبٍ أَو فَإِنْ شَكَوا ثقْلًا أَو علَّةً، أَوِ انْقطَ” :وي در اين مورد فرموده است. افراد ناتوان است
لُحصو أَنْ يا تَرجبِم منْهع خَفَّفْت ،طَشا عبِه فحأَج ا غَرْقٌ، أَورهضٍ اغْتَمالَةَ أَرإِح الَّةٍ، أَوب  بِه

شَي كلَيثْقُلَنَّ علَا ي ؛ ومرَهأَم ودعذُخْرٌ ي فَإِنَّه ،منْهؤُنَةَ عالْم بِه خَفَّفْت ةِ ءارمي عف كلَيع ونَ بِه
     ،يهِم لِ فـد فَاضَـةِ الْعـتبِاس ك حـجتَب و ،هِمنَ ثَنَـائسح لَابِكجتاس عم ،كتتَزْيِينِ وِلَاي و ،كبِلَاد 

ـ   الثِّقَـةَ م و ،ملَه كاممنْ إِجم مهنْدع ا ذَخَرْتبِم ،هِمتا فَضْلَ قُودتَمعنْ    م مـ متَهدو ا عـ بِمـ منْه
اح دعنْ بم هِملَيع يهف لْتوا إِذَا عورِ منَ الْأُمثَ مدا حمفَرُب ،بِهِم كرِفْق و هِملَيع كلدع  لُـوهتَم

لْتَهما حلٌ متَمحرَانَ مم؛ فَإِنَّ الْعبِه مهةً أَنْفُسبهمان(“طَي( 
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يا آسيبى، يا بريده شدن آبيارى زمينى، يا آب زياد رسيدنى، ] خراج[اگر از سنگينى پس  
يا دگرگونى زمينى كه آب بسيار آن را در خود فرو برده است، يا تشنگى به آن زيان رسانيده 

دهـى كـه اميـدوار     اى در پرداخت خراج بدانان تخفيف مـى  است، شكايت كردند، به اندازه
رسد؛ و سبك گردانيدن بار هزينه از آنـان، بـه هـيچ     شان به سامان مىشوى بدان وسيله كار

اى است كـه در آبـاد كـردن سـرزمينت،      روى نبايد بر تو سنگين آيد، زيرا اين كار اندوخته
كشانى، و به گسترش خواهىِ دادگـرى در ميـان    سوى خود مى ستايش نيكوى آنان را هم به

ن آسايشى كه از نظـر آنـان، تـو برايشـان فـراهم      كه با اندوخت شوى، درحالى ايشان شاد مى
ات كـه در جهـت همراهـى بـه      اى، و اطمينان كردن آنان با عادت دادنشان به دادگرى كرده

دست آورى؛ پس  تر نيرويشان را به اى كه فزون اى، آهنگ آن داشته ايشان بر سرشان گسترده
داشتن آن را به ايشـان واگـذار   بسا پيشامدى رخ نمايد كه پس از آن همراهى، از ميان بر چه

كنى و آنان با روى خوش آن را بر دوش گيرند؛ زيرا آبادانى توان بـر پشـت برداشـتن هـر     
 .بارى را كه بر پشتش بگذارى دارد

تواند نتـايج مفيـد و مثبـت زيـر را بـراى       هاي مالياتي مى بخشودگي) ع(از ديد امام علي
ي كه به ظاهر در درآمدهاي حكـومتي ايجـاد   دهندگان داشته باشد و زيان حكومت و ماليات

 :شود، جبران خواهد شد مي
اى از ميان رفته نيست، بلكه  بخشودگى مالياتى، هزينه) ع(در نگاه اميرمؤمنان على. 1    

موجـب رشـد   : نمايـد  اى ذخيره شده است كه به دو صورت بازگشت مـى  همچون سرمايه
شـود؛ و پيونـد    تر مى ر و رونق اقتصادى افزونت دهندگان در كار و تالش بيش انگيزه ماليات

آرايد و موجب ديد  كند و روش زمامدارى را در ديده آنان مى آنان را با حكومت تقويت مى
 :شود مثبت آنان به حكومت مى

رفتارى  ماند و حكومت را به نيك دهندگان مى چنين عملى پيوسته در خاطر ماليات. 2    
 .كنند تمجيد مىرا تأييد و  شناسند و آن مى

گسـترى مطلـوب نيسـت، و حكومـت بـا چنـين اقـدامى،         چيزى ماننـد عـدالت  . 3    
 .گسترى نموده است كه چيزى اين اندازه باارزش و موجب خشنودى نيست عدالت
چنين بخشودگى مالياتى كه براى آنـان آسـايش فـراهم كـرده اسـت، و عملكـرد       . 4    
اسـت، سـبب اعتمـاد و اتكـاى      بـا ايشـان نمـوده   اى كـه   گرايانه حكومت و همراهى عدالت

معنا كه چون آنان قوت بگيرند، با جان  شود، بدين دهندگان مى حكومت به نيرومندى ماليات
 .دهند و دل حكومت را يارى مى
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هر حكومتى در معرض گرفتارى قـرار دارد، و حكـومتى كـه بـا مـردم خـويش       . 5    
ش و رفـاه آنـان بـرايش اصـل اسـت، در مواقـع       كند، و آساي درستى و دادگرى رفتار مى به

 .برد گرفتارى از حمايت خالص آنان بهره مى
قاعده اين است كه در صورت آبادانى سرزمين و رونق اقتصادى جامعه، حكومت . 6    

تـر باشـد،    شود؛ و هرچه رشد اقتصادى بـيش  مند مى نيز از بهترين پشتوانه براى ماليات بهره
  .گردد تر مى پيشرفت جامعه بيشهاى  توان حمل برنامه

  خراج 2.3.3
خـراج  ) ع(يكي ديگر از منابع اصلي درآمد دولت در اقتصاد اسالمي در حكومت امام علـي 

. خراج براي افراد، با توجه به ميزان درآمد و امكانات آن ها متفاوت بود مي باشد. بوده است
تعيين شده بود ولى عمر بن خراج زمين براساس درآمد زراعت ) ص(در زمان رسول خدا 

روال ) ع(علـي . خطّاب در دوران خالفتش خراج زمين را براسـاس مسـاحت آن قـرار داد   
دريافت خراج را مانند زمان پيامبر بر درآمد تعيين كرد و براساس ميزان درآمدي كـه افـراد   

ن فيء، زكات و جزيه از ديگر درآمدهاي زمان حكومـت ايشـا  . شد داشتند، خراج گرفته مي
  .است بوده

  خـراج   ميزان. شود مي  وضع  خاصي  بر زمين  مانند اجاره  شود كه مي  گفته  مالي  به  خراج
خـراج،  . دارد  بسـتگي   مسـلمين   و مصـلحت   نظر امـام   و به  است  نشده  معين  از نظر شرعي

  اسالمي  نظام  حفظ  براي  دولت  از طرف  ماليات  دارد، زيرا همچون  ماليات  به  زيادي  شباهت
  مـالي   هـاي  در سياسـت   خاصـي   جايگاه  خراج. شود مي  وضع  خاص  هاي زمين  بر صاحبان
  شـود، دولـت   مـي   تعيـين   اسـالمي   با نظر دولـت   خراج  ميزان  چون.داشت  علوي  حكومت

  آن  يمتنظـ   بـه   اسالمي، مبادرت  جامعة  و مصالح  سياسي  ، اهداف شرايط  به  تواند با توجه مي
  ]160:19 ،1380، آبادى حكيم  گيلك.[نمايد

. اسـت  اشتر بيان كـرده   مالك  خود را در نامه خود به  هاي سياست  ترين مهم) ع(علي  امام
  :بندي كرد توان در سه دسته تقسيم اين فراز از نامه را مي

صلَاحه و صلَاحهِم صلَاحا لمنْ سواهم، و لَا و تَفَقَّد أَمرَ الْخَرَاجِ بِما يصلح أَهلَه، فَإِنَّ في ”
هلأَه لَى الْخَرَاجِ والٌ عيع مكُلُّه أَنَّ النَّاس؛ لإِلَّا بِهِم ماهونْ سمل لَاح53نهج البالغه، نامه (“ص( 

اند، زيرا گزاران را به سامان رس و در كار خراج بررسى كن و چنان بنگر كه كار خراج "
گزاران، به سر و سامان رسيدن ديگـران اسـت، و    به سر و سامان رسيدن كار خراج و خراج



 121   الهدي علم سيدسجاد

كه مردمان همگـى   گزاران؛ براى اين وسيله خراج رسد مگر به كار ديگران به سر و سامان نمى
  ".گزاران خوارانى هستند بار شده بر خراج و خراج روزى
  
  مخارج دولت در اقتصاد اسالمي 4.3

معرفى كـرده  “ ماليات”منبع تأمين مالى سپاهيان را ) ع( امام على: تأمين مالى سپاهيان 1.4.3
ترين منبع درآمد مالى دولت بوده است،  كه ماليات در حكومت امام عمده گذشته از آن. است
اى تأثيرگذار است، و  كه نوع منبع تأمين مالى در هر حوزه توان به اين موضوع توجه كرد  مى
پـس درسـت   . يابد گردد، وابستگى مى مجموعه انسانى بدانجايى كه از آن تأمين مالى مىهر 

آن است كه نيروهاى نظامى كه براى حفظ حريم مردمان و پاسدارى سرزمين آنـان و دفـع   
اند، به همان مردمان و منبع مالى ايشان وابسته باشـند، نـه بـه     وجود آمده متجاوزان از آنان به

البتـه تـأمين مـالى    . تا خود را جدا از مردمان و ناوابسته به آنان تلقى كننـد  منابع مالى ديگر
سپاهيان بايد چنان باشد كه آنان هيچ دغدغه مالى نداشـته باشـند و بتواننـد پاسـدار حـريم      

براى تأمين مالى سپاهيان، سه نقش بيان كرده ) ع(اميرمؤمنان على .مردمان به تمام معنا باشند
دوهم   علـي يقْوونَ بِـه  (رفتن در جهاد با دشمن نيرو گيكي،  :است عـ اد سـامان  دوم،  ؛)جِهـ

پشتوانه از ميـان  سوم،  ؛)يعتَمدونَ علَيه فيما يصلحهم(آوردن كار خود با تكيه بر تأمين مالى 
 )همان().يكُونُ منْ وراء حاجتهِم(برداشتن نيازشان 

ها، نابسـامانى اقتصـادى    عوامل ويرانى سرزمينيكي از  :ني كشورعمران و آبادا 2.4.3
گمـان نابسـامانى    آيـد؛ و بـى   ويرانى زمين تنها از تنگدستى دارندگانِ زمين پيش مـى . است

بـه  ) ع(هاى امـام علـى    كه در آموزه تدبيرى و سوء مديريت است، چنان اقتصادى معلول بى
غـرر   [.تدبير سبب ويرانى اسـت  سوء“ .سبب التَّدميرِسوء التَّدبِيرِ ”: صراحت قيد شده است

 ]5571: الحكم
اي  محـرومين و ضـعفا از اهميـت ويـژه    ) ع( در ديدگاه امام علي:تأمين اجتماعي 3.4.3

امام در بخشي از نامه . برخوردارند و دولت بايد اين افراد را شناسايي و به آنها رسيدگي كند
نَ       ”:فرمايد ميخود به مالك اشتر  مـ م يلَـةَ لَهـينَ لَـا حذ نَ الـَّ فْلَى، مـقَةِ السي الطَّبف اللَّه اللَّه ثُم

و احفَـظْ  . الْمساكينَ و الْمحتَاجِينَ، و أَهلِ الْبؤْسى و الزَّمنَى، فَإِنَّ في هذه الطَّبقَةِ قَانعا و معتَرا
ظَك منْ حقِّه فيهِم، و اجعلْ لَهم قسما منْ بيت مالك، و قسما منْ غَلَّات صوافي للَّه ما استَحفَ

و كُلٌّ قَد استُرْعيت حقَّه؛ فَلَا يشْغَلَنَّك . الْإِسلَامِ في كُلِّ بلَد، فَإِنَّ للْأَقْصى منْهم مثْلَ الَّذي للْأَدنَى
  )53نهج البالغه، نامه(“التَّافه لإِحكَامك الْكَثيرَ الْمهِم كفَإِنَّك لَا تُعذَر بِتَضْيِيع. هم بطَرٌعنْ
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اى ندارنـد؛ از جملـه    درباره طبقه ضعيف كه هيچ چاره] نظر آر به! [خداى را! خداى را 
كننده در ايـن طبقـه    درخواست اند، كه هم آنان مستمندان و نيازمندان و بينوايان و زمينگيران

خاطر خدا حقّ او را كه  پس به. وجود دارد و هم نيازمندى كه روى درخواست كردن ندارد
امـوال  (المـال   پاسدارى از آن را از تو خواسته است درباره اينان پاس دار، و سهمى از بيـت 

ولتى را در هاى خالصه د دست آمده از زمين خود را، و سهمى هم از محصوالت به) عمومى
گمان براى افراد دورترشان همـان سـهمى را بايـد درنظـر      هر شهرى براى آنان بگذار؛ و بى

كنى، و رعايت حقّ هريـك از تـو خواسـته شـده      ترانشان تعيين مى بگيرى كه براى نزديك
. انديشه تو را از آنان بگرداند و بـه خـود سـرگرم سـازد    ] قدرت[است؛ پس مبادا سرمستى 

ه تو كه براى استوار گردانيدن كارهاى بسيار مهم، كارهاى كوچـك و نـاچيز را   گمان بهان بى
  .شود اى، پذيرفته نمى فروگذاشته

مساكين يا مستمندان كسـاني هسـتند   . البته ضعفائ جامعه داراي طبقات مختلفي هستند
فقـر  كه از همه نظر در تنگناى معيشتى قرار دارند و هيچ آرامشي ندارند؛ و زير خط مطلـق  

محتَـاجِين يـا نيازمنـدان    . قرار دارند، كه الزم است به سرعت به وضع آنان رسـيدگى شـود  
افرادي مي باشند كه در مواردى در تنگناى معيشتى قرار دارند و الزم است به آنان رسيدگى 

برنـد و بـه داليلـى     سـر مـى   هستند كـه در سـختى بـه     أَهلِ الْبؤْسى يا بينوايان گروهى.شود
هاى بدسرپرست و نهايتاً  اند و بايد به آنان توجه شود؛ مانند خانواده هايى پيدا كرده ارىگرفت

الزَّمنَى يا زمينگيران؛ از كار افتادگان، معلوالن و سالخوردگان مـي باشـند كـه امكـان كـار و      
گى فعاليت ندارند؛ مانند از كار افتادگان، معلوالن، سالخوردگان، كه الزم است به آنان رسيد

  .شود
محـور، جـامع و    اى عـدالت  نيازمنـد برنامـه   اين گروه هـا،  ريزى جهت ساماندهي برنامه

توان  برنامه نمى هاى موضعى، رفتارهاى مقطعى و اقدامات بى توانمند است، و با دستورالعمل
وضع اين افراد را به سامان مناسب، يعنى تأمين كافى و مبتنى بـر عـدالت و شـئون انسـانى     

خاطر خدا حقّ او را كه پاسدارى از آن را از تو خواسـته   پس به: فرمايد ضرت ميح. رسانيد
خود را، و سهمى هـم از  ) اموال عمومى(المال  است درباره اينان پاس دار، و سهمى از بيت

 .هاى خالصه دولتى را در هر شهرى براى آنان بگذار دست آمده از زمين محصوالت به
مين كامل آن ها، حقّى مسلّم  برعهده دولت در اقتصـاد  محرومين جامعه و تأدهي سامان

بدين لحاظ الزم است منابع مالى آن از خزانـه عمـومى و درآمـدهاى ويـژه     . اسالمي است
  .دولتى تأمين گردد
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  چارچوب حقوق اقتصاد اسالمي 5.3

عامـل نخسـت،   . رفتارهاي اقتصادي دولت در يك نظام اقتصادي از سه عامل متـأثر اسـت  
عامـل دوم، چـارچوب و الزامـات    . جهان بيني خاص يك مكتب اقتصادي اسـت  اهداف و

در ايـن  . عامل سوم، شرئط و عوامل محيطـي و پيرامـوني اسـت   . حقوق اقتصادي مي باشد
مقاله امكان پرداخت به همه سياستها نمي باشد اما به لحاظ كاركرد ويژه اقتصادي سياسـت  

  :رار ميگيردهاي ناشي از حقو ق اقتصادي مورد اشاره ق
و   بازرگانـان   مهـم   بـر نقـش    آنكـه   اشتر ضـمن  در عهد مالك:از احتكار  ممانعت 1.5.3
  و راحـت   هـاى آسـايش   وسـيله   و پديدآورنـدگان   هاى منفعت مايه  تأكيد و آنان  صنعتگران

پـس   «: كند،آمده است برپايى بازارها قلمداد مى  را مايه  آنان  از تالش  دانسته  و سود حاصل
بپذير، و به بهترين شيوه دربـاره آنـان سـفارش    ] مرا[درباره بازرگانان و صنعتگران سفارش 
سو بدان سو رود، و با دسـترنج   كه با مال خود از اين كن؛ چه كسى كه برجاى بود و چه آن

و كاالهاى مورد [دست آمدن درآمدها  هاى سودها، و وسيله به خود كسب كند، كه آنان مايه
و آورنده آن از جاهاى دوردست و دشوار، در بيابـان و دريـا و دشـت و    . هستند] منياز مرد
در آن جاهـا بـه هـم     - دشـوارش   - هـاى   و جاهـايى كـه مـردم بـراى موقعيـت     . كوهسار

ايـن بازرگانـان مردمـى    . پروراننـد  پيوندند، و دليرى رفتن بر سر آن جاها را در سر نمى نمى
و كار آنان را وارسى كن، چـه در  . انگيزند اى نمى د و فتنهجوين ستيزند، و آشتى آرامند و نمى

. »ات بـرى، و چـه در گوشـه و كنـار سـرزمين و فرمانـدارى       سر مى جا باشند كه خود به آن
  ]53  نامه  البالغه، نهج[

هـا   دربـاره كنتـرل قيمـت   ) ع(آنچه از فرمايشات امـام  ): تسعير(ها  قيمت  كنترل 2.5.3
طور مستقيم قيمتي را بـراي كاالهـا    كه در حكومت حضرت، به شود اين است برداشت مي
در ) ع(گونه كه امـام  همان. اي بوده است كردند و مطالب ايشان به صورت توصيه وضع نمي
  عـدل   پذيرد و بـا ميـزان    صورت  آسان  بايد خريد و فروش«: فرمايد اشتر مى  مالك  عهدنامه
  ]همان. [»خريدار  و نه  فروشنده  زيان  به  هاى نه گيرد و با نرخ  انجام

بر كاالى ) ع(منين اميرالمؤ«:گذارى فرمود قيمت  سئوالى پيرامون  در جواب) ع(صادق  امام
كرد،  مى  را عرضه  كااليش  متعارف  از قيمت  بيش  كه كسى  به  گذارى ننمود ولكن كسى قيمت
رو، مگـر    از بازار بيـرون   صورت  ينو در غير ا  فروشند، بفروش مى  مردم  كه  گونه  فرمود، آن
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. »شـد  مـى   در بـازار عرضـه    تر از كااليى بـود كـه   كرد مرغوب مى  او عرضه  كااليى كه  اينكه
  ]9:1380نظرپور، [

  يـك   ارزش  كننـده   و تقاضـا تعيـين    عرضـه ) ع(امـام   توان نتيجه گرفت كه در ديدگاه مي
اجناس را بـا قيمتـي بـيش از قيمـت معمـول      اما براي كنترل قيمت، به افرادي كه   كاالست

  . كردند هايي ايجاد مي كردند تذكر داده و براي آنها محدوديت عرضه مي
  كرد و چرب مى  را وزن  زعفران  فروشى كه  بر زعفران  وقتى حضرت: اوزان  كنترل 3.5.3

دارى بـر    تمايـل   كه  هر ميزان  سپس. كن  تمام  قسط  را به  او فرمود وزن  به  كشيد گذشت مى
  ]34  ، ص2  الكتاني، ج [.بيفزا  آن

در   ديـد كـه    از قصـاب   خريد گوشـت   نقل شده است زني را در حال) ع(از امام صادق
را   نعمت  افزودن  بيفزا همانا اين: فرمود  حضرت. مقدارى بيفزا  گفت  قصاب  به  توزين  هنگام

  در معـامالتى كـه    كـه   حاكى از آن است  ضرتح  سخن  اين ]152 :5كليني،  [.كند بيشتر مى
  اسـت   پذيرد ولـى شايسـته    صورت  دقيق  است، بايد توزين  برمبناى توزين  خريد و فروش

  .تر بكشد بيفزايد و چرب  چيزى بر آن  فروشنده
خود دارنـد    در ملكيت  كهرا افراد كاالهايى   كه  شايستگى تنها در صورتى است  اين  البته

برسانند   فروش  كنند و يا به  را توزيع  المال بيت  اموال  اما اگر قرار است. هند بفروشندخوا مى
از   جهـت   همـين   بـه . دكننـ اضـافه ن   د و چيـزي بـر آن  نـ بنماي رعايت را  عدالت   بايد كامالً
 را  المال تا مقدار زعفرانى از بيت  مردى را خواست  حضرت  كه هشد  روايت) ع(منين اميرالمؤ

با   حضرت. كرد مى  كردن، مقدار بيشترى وزن  وزن  فرد در هنگام  آن. نمايد  تقسيم  مردم  بين
  ].102 :الرزاز الواسطي[ »است  يكسان  همانا وزن«او زد و فرمود   دست  چوبدستى به
باشد بايد   و بخششى داشته  خواهد بذل مى  اگر انسان  كه استفاده مي شود  روايات  از اين

خود اسوه سخاوت و بخشش بود   كه) ع(منين اميرالمؤ. المال از بيت  نه، باشد  خودش  از مال
  و بخشش  داد و معتقد بود بذل او نمى  فرد به  بر حق  اى اضافه ذره  المال بيت  اموال  در تقسيم
و . اسـت   اصـلى آن   و صاحبان  المال بيت  به  باشد خيانت  طريقى كههر   عمومى به  در اموال

  .كند برخورد مى  گونه  آن  عقيل  با برادرش  دليل  همين  به
  و حـدود بـازار برعهـدة     مكان  تعيين: آن  بازار و قوانين  نظارت بر رعايت حريم 4.5.3
طـور    و همـين . بازار تجـاوز نماينـد    حريم  به  گونه  هيچ  توانند به است و افراد نمى  حكومت
  پهـن   نمـوده   تعيـين   دولت  بازار و مكانى كه  خود را در خارج  توانند بساط نيز نمى  بازاريان
  كــه  اســت  جهــت  همــين  بــه. كــاال بپردازنــد  بنــايى بــراى فــروش  احــداث  و يــا بــهكننــد 
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جـزء بـازار     مكـان   ايـن : فرمودند گذر كردند،» بنى البكأ«هاى  وقتى بر خانه) ع(منين اميرالمؤ
هـا را   خانـه   شوند و بعد از اين، آن  جاى ديگر منتقل  به  آن  ساكنين  و دستور دادند كه  است
  ]10:1380نظرپور،. [نمودند  ويران

  مقدس  از نظر شرع  كه  ترديدي نيست :و ناقص  مريض  حيوانات  ذبح  ممنوعيت 6.5.3
جامعـه اسـالمى     حـاكم   عنوان  به  ولى حضرت. حرمتى ندارد  حيوانات  اين  گوشت  خوردن

هـا   گوشـت   ايـن   خوردن  كننده  آلوده  در برابر عوارض  را صادر كرد تا جامعه  دستورات  اين
بـا    تغذيـه   در خيبر از جهـت   وقتى مسلمانان  كه  گونه همان. ندهد  خود را از دست  سالمت
دستور ) ص(نمودند، پيامبر اكرم مى  آماده  براى طبخ  نموده  را ذبح  شدند و االغ  مواجه  مشكل

  دارد نـه   تنها كراهـت   حيوان  اين  گوشت  خوردن  كه در حالى. نمايند  ها را واژگون داد، ديگ
  امـام   در روايـت   مصلحت  و اين. نمودند  اقدام  مصالحى چنين  جهت  به  و حضرت  حرمت

بـود تـا     باركشى از آن  استفاده  جهت  به  هنگام  در آن) ص(يامبرنهى پ  سبب  كه  آمده) ع(باقر
  ]11:همان.[نشود  فوت  از جامعه  منفعت  اين

  سـعى و كوشـش    بايد تمـام  اسالمى   جامعه  حاكم  كه  است  جهت  ها بدان ممنوعيت  اين
هـا و   از بيمـاري   آيد و تا حد ممكن  فراهم  بيشتر مردم  و رفاه  دارد تا آسايش  خود را مبذول

  . آيد  عمل  هاى عمومى جلوگيرى به باليا و ناهنجاري
ولـى  . اسـت   رباى قرضى حـرام   رباى معاملى و چه  چه  ربا مطلقاً: ممنوعيت ربا 7.5.3
) ع(امـام علـي  . در بسـيارى از مـوارد دشـوار اسـت      ربـوى از غيـر آن    معامالت  تشخيص

  شكافد و انسان ها را مى دانه  كسى كه  به  قسم  يد پسخود ربا نخور  در معامالت«: فرمايد مى
ـ   مورچـه   تر از حركت مخفى  امت  اين  همانا ربا در ميان  را آفريده   در شـب   سـياه   ر سـنگ ب

  ]11:1380نظرپور،.[»ظلمانى است
د در نباش  نداشته  شرعى معامالت  درستى از احكام  شناخت  و خريداران  اگر فروشندگان

  بـه   علـم   بـدون   كه كسى«: فرمايد ديگرى مى  در روايت  حضرت. گرفتار خواهند آمد ربا  دام
در   حضرت). 447نهج البالغه، حكمت(»شود ور مى در ربا غوطه  كند مستمراً  تجارت  احكام
  تجـارت   شرعى به  احكام  آموختن  بدون  كه كسى  دارد كه مى  بيان  ديگر بسيار صريح  روايت

[ .خواهد شـد   خورد وارد آتش ربا مى  شود و كسى كه رباخوارى مبتال مى  به  حتماًپردازد  مى
ربـاى قرضـى در بازارهـا      ربـا خصوصـاً    گسـترش   ترديدى نيست] 447نهج البالغه، قصار

درآمـد از راهـي     كسـب   شد و فرهنگ ها خواهد نابرابرى  و گسترش  فساد معامالت  موجب
اقتصـادى    كوشـش   و انگيـزه . خواهـد داد   اقتصادى را گسـترش   مستقيم  كار و تالش  جز به
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بيشـتر باشـد، از     در جامعه  بازدهى سرمايه  از نرخ  بهره  نرخ  كه هنگامى  سودمند را خصوصاً
  .خواهد كرد  افراد سلب
 هحيله و نيرنگ در معامله و نيز جهل نسبت به اطراف معاملـ  :شفافيت معامالت 8.5.3

  ى از ايـن دراومـ   تاجران  به  در خطاب) ع(امام علي. د معامله مي گرددموجب بطالن و فسا
  نماييـد، معـامالتى كـه     امور مراقبت  از اين  كه فرمايد در صورتى كند و مى مى  امور را توصيه

جعفـر مرتضـي   [ .دور خواهيد مانـد   صحيح خواهد بود و از حرام  دهيد معامالت مى  انجام
  ]52: عاملي

  عيب  مخفى نمودن«:فرمايد مى) ص(حضرت  شده  نقل) ص(از پيامبر اكرم  كهدر روايتى 
كااليى را   برادرش  به  نيست  حالل  و براى مسلمان  است  و تقلب  فروشنده، غش  كاال توسط

  كـه  براى غير فروشنده، در صـورتى   را بازگو نمايد و جايز نيست  عيبش  بفروشد، مگر اينكه
  خود را براى خريد كااليى بيان  خريدار تصميم  كه را مخفى نمايد، هنگامىداند آن را مى  عيب
  ]11:1380نظرپور، . [»دهد مى  فرد نشان  آن  دارد و كاال را به مى

كاالى معيوبى را بفروشد و آنـرا    كسى كه«:فرمايد مى) ص(ديگرى پيامبر اكرم  در روايت
خواهنـد    او را لعنـت   مالئكـه   هد بود و دائماًالهى خوا  و سخط  در مقت  نكند همواره  اعالم
  ]همان. [»كرد

رعايت قوانين و مقررات اسالمي در همه اركان نظام : نظارت و بازرسي بر بازار 9.5.3
. تضمين اين رعايت، نظارت و بازرسي مداوم مي باشد. اقتصاد اسالمي امري ضروري است

ارت و بازرسي تعيين كرد كه هم به احكـام  بايست افرادي شايسته براي نظ براي اين امر مي
بتواننـد بـا راهنمـايي    تـا  اسالم آشنا باشند و هم صالحيت اخالقي اين امر را داشته باشـند  

  .فروشندگان و خريداران را با احكام اسالمي آشنا سازند
  

  گيري نتيجه. 4
اقتصـاد و  در حـوزه  ) ع(هاي امام علي گفتار، رفتار و سياست) ع(رفتار اقتصادي امام علي*

در ميان تمامي رهبـران و  و  معيشت، از ابعاد مهم رويكرد حكومتي و اجتماعي ايشان است
) ص(بعد از رسول خدا  زيرا پيشوايان ديني بيشترين توجه را به خود اختصاص داده است

  .تنها امام شيعيان است كه مدتي هرچند كوتاه خليفه و حاكم مسلمين بوده است
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 مورد بيان عملكرد اقتصادي ايشانخي و روائي، هزاران گزاره در در متون تاريهرچند *
مـي  بهتـر  البالغه بويژه عهد مالك اشـتر   هاي نهج ها و نامه ها، خطبه حكمت  اما وجود دارد

  . تواند محور اساسي و مستند قوي براي دريافت رويكرد امام به اقتصاد باشد
توان  مصداقي كامل از حكومت اسالمي، ميبه عنوان ) ع(با بررسي حكومت امام علي *

زواياي عملي و اجرائي احكام اسـالمي و نيـز وظـايف مهـم اقتصـادي يـك حكومـت را        
  .شناسايي كرد

ايشان در دوران حكومت كوتاه خود، با استفاده از شـواهد و قـرائن، احكـامي صـادر     *
ند كه مي تواند بـه عنـوان   هائي اتّخاذ كرده ا  و در امور دنيوي همانند ديگران تصميم  نموده

  .يك الگو و نمونه عملي مقبول، مورد تبعيت واقع شود
  : عملكرد اقتصادي امام علي از دو جهت قابل بهره برداري استبررسي  *

با استناد به اعتقاد شيعيان بـه عصـمت امامـان معصـوم و اينكـه ايشـان       : جهت نخست
داري امام،  روش زندگي و حكومتتواند  شوند صورت مي پذيرد، پس مي مرتكب خطا نمي

  . در نظر گرفته شود براي پيروان مكتب تشيعبه عنوان مستند فقهي و حجت شرعي 
به عنوان يك زمامدار ) ع(امام عليعملكرد اقتصادي فارغ از بحث عصمت،  :جهت دوم

ي و حاكم مسلمان كه همه مسلمانان در طول تاريخ  بر عدالت و پارسائي او متفق القولند، م
واقـع  استناد و استفاده همـه مسـلمانان   تواند به عنوان يك الگو و نمونه عملي مقبول، مورد 

 . شود
امكان اسـتخراج  بر حاضر كه فرضيه اصلي تحقيق براي اثبات در اين مقاله تالش شد *

در حوزه اقتصاد ) ع(الگوي موفقي براي اقتصاد اسالمي از منظومه فكري و رفتاري امام علي
عملكرد اقتصادي ايشان چه بصورت فردي و چه به عنوان حاكم اسالمي مـورد   ،و معيشت

  .بررسي قرار گيرد
حكومـت  دانسـتيم؛  رفتارهاي شخصي و حكومتي ايشان  ها،نظراز بررسي ديدگاه ها، *
توانـد راهنمـا و    مـي  طـوالني بشـر،  به عنوان يك حكومت موفـق در تـاريخ   ) ع(علي امام 
  . اند، باشد هاي حكومتي كشور تكيه زده ني كه بر جايگاهخصوص كسا گشاي مردم به راه

، ثـروت و امكانـات اجتمـاعي   , درآمـد  توزيع عادالنـه اصرار و تأكيد مداوم ايشان بر *
هاي بـارز   از ويژگي در نهايت تكريم انسان ها قوانين و مقررات وعادالنه و مجدانه رعايت 

  .است) ع(حكومت امام علي
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 ها نوشت پي
حمزه  كيلومتري غرب مدينه؛ شهري بين مكه و مدينه از بالد بني 165اي است در  نام منطقه: ينبع )1

يـاقوت  . (انـد  هاي فراوانش بـه ايـن نـام خوانـده     در ساحل درياي سرخ و آن را به سبب چشمه
اي اسـت كـه در آن، آب روان و مزرعـة بسـيار وجـود       ينبع قلعه) 658، ص1، ج1399حموي، 

اكنـون بنـدر   . كردنـد  هاي گواراي آن استفاده مي ها و آب فضاي پردرخت و نخلستانداشته و از 
اين منطقه به دارا بودن آب زيرزمينـي  . بزرگي است و نُه منزل از مدينه به طرف مكّه فاصله دارد

كاري و داشتن زمين مناسب براي كشـت و كـار و    بسيار و كيفيت خوب براي زراعت و درخت
را در ينبع بالغ بر يكصد   هاي اميرالمؤمنين شهرآشوب تعداد چاه ابن. وده استداري، معروف ب باغ

هاي آن را  البته برخي تعداد چشمه) 132، ص2، ج1404شهرآشوب،  ابن. (حلقه ذكر نموده است
  )32، ص41، ج1403مجلسي، . (اند حلقه ذكر كرده 170تا 

نام ينبع در كتب . قرار گرفت) ع(سن پس از وفات امام منطقه ينبع تحت اختيار اوالد امام ح
كه اين شهر در هيچ كتابي بـي   عجين شده است، چنان) ع(تاريخ، سيره و جغرافيا با نام امام علي

درباره چگونگي تسلط امام بر اين منطقـه روايـات مختلفـي رسـيده     . نام علي معرفي نشده است
اراضي فيء را تقسيم نمود، زميني  )ص(كه رسول خدا در زماني«: فرمايند مي) ع(امام صادق. است

گشت، او در اين زمين چاهي حفر كرد كه آب از درون آن مانند گردن شـتر  ) ع(هم نصيب علي
  .»جوشيد، و به همين مناسبت نام ينبع ـ به معناي جوشيدن آب از زمين ـ بر آن نهاد مي

كشـد بـن مالـك    «ينبع را گرفـت، آن را بـه   ) ص(كه رسول خدا هنگامي«: گويد ابن شبه مي 
ام  يا رسول اهللا من در حال پيري هستم ولكن آن را به برادر زاده: اقطاع نمود، كشد گفت» جهني

الرحمن بن سعد بن زراره انصـاري آن را   پس پيامبر به او اقطاع كرد، پس از آن، عبد. اقطاع كنيد
هـاي   شديد و سـختي  هزار درهم از او خريد و به آنجا رفت ولي وي در آن جا با بادهاي 30به 

بـن   و به هنگام بازگشت در نزديكي ينبع با علـي . فراوان مواجه گرديده و قصد ترك آن را نمود
از ينبـع  : آيي؟ جـواب داد  از كجا مي: پرسيد] از او) ع(علي[اهللا عنه مواجه گرديد  طالب رضي ابي
ري؟ مـن آن را بـه قيمـت    آيا قصد فروشش را نـدا ] امام سؤال كرد. [ام آيم و از آن بيزار شده مي

، 1، ج1410شَـبه،  ابـن [ »به آنجـا رفـت  ) ] ع(امام[ مال تو باشد، پس از آن : خريد، خريدم، گفت
  .]219ص

را بـه  » ذي العشـيره «) ص(پيامبر اكـرم «: كند وي در روايت ديگري از عمار بن ياسر نقل مي
) ع(به او اقطاع نمود علياي را  اقطاع نمود، سپس عمر پس از تصدي خالفت قطعه) ع(امام علي

اي  هـاي متفرقـه   در ينبـع از چشـمه  ) ع( قطعه ديگري خريد و به آنها اضافه كرد و لذا اموال علي
 .]همان[»گرديد تشكيل مي
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در كتاب معجم البلدان نيز در روايتي از امام صادق آمده است كه قسمتي از ينبع را عمر بـن  
 [ايشان نيز بخش ديگري خريد و به آن اضافه نمـود اقطاع نمود و خود ) ع(الخطاب به امام علي

  ].450، ص 5معجم البلدان، ج 
ذكر شده اسـت و بـا   ) ع(شود كه در اين روايات سه وجه براي نحوه تسلط امام مالحظه مي

توان مفاد روايت عمار ياسر مبني بر تملـك هـر    توجه به وسعت امالك آن حضرت در ينبع، مي
  .از سه وجه مذكور را پذيرفتبخش از اين سرزمين به يكي 

ايـن سـرزمين را بـه خـوبي     ) ص(از سالها پيش و از زمان رسـول خـدا   ) ع(گويا امام علي
همـراه بـوديم،   ه العشـير  در غـزوه ذي ) ع(مـن و علـي  «: گويد شناخت چنانكه عمار ياسر مي مي

لج را گروهـي از مـردم بنـي مـد      در آنجا فرود آمد و اقامت گزيـد ) ص(كه رسول خدا  هنگامي
اليقظـان   اي ابـا : به من گفت) ع(علي. كردند هاي آن كار مي ديديم كه در نخلستان يكي از چشمه

كنند؟ بعد، نزديك آنان رفته و مدتي به نحوه  خواهي برويم ببينيم كه اينان چگونه كاري مي آيا مي
م و در ميـان  رفتـي ) ع(كاركردن آنان نگاه كرديم تا اينكه خواب بر ما چيره شد، پس من و علـي  

  .»...درختان نخل كوچك بر روي خاك خوابيديم
لما اشرف علي رضي اهللا عنه علي ينبع فنظـر إلـي جبالهـا    «: نويسد ابن شبه با نقل روايتي مي

  .»لقد وضعت علي نقي من الماء عظيم: قال
بـه  : هاي آن نگاه كرد گفـت  كه علي رضي اهللا عنه بر ينبع اشراف پيدا نمود و به كوه هنگامي

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

آيد كه اين امر در اوايل دوره خلفا اتفاق افتاده و تا نزديكـي زمـان خالفـت آن     چنين بدست مي
در جريان شورش هاي مردمي در اواخر دوره عثمان، امـام هنـوز در   . ه استحضرت تداوم يافت

ينبع سكونت داشت وقتي كه امام براي اصالح ميان مردم به مدينه آمد، مورد اعتراض خليفه قرار 
) ع(ور شـدن آتـش فتنـه، عثمـان از امـام      گرفت و دوباره به ينبع بازگشت پس از مدتي با شعله

دن آن به مدينه بيايد ولي با گذشت مـدت كوتـاهي وقتـي اشـتياق     خواست تا براي خاموش كر
را مشاهده كرد؛ از او خواست تا براي آرامش مردم مجددا به ينبع ) ع(شديد مردم به خالفت امام

  ].3:264، ج)ع(موسوعه االمام علي.[باز گردد و اين عمل را چندين بار ديگر هم تكرار نمود
در ينبع را بالغ بر يكصد حلقه ذكـر نمـوده   ) ع(ر المؤمنينهاي امي ابن شهر آشوب تعداد چاه

( به روايت واقدي افزون بر هزار وسـق  ) ع(ميزان محصول اين امالك در زمان حيات امام. است
دربـاره ارزش مجموعـه ايـن    . ]132، ص2، ج1404شهرآشـوب،   ابـن [بوده است) من  60وسق 

كه درباره عين ابي نيزر وارد شده است تـا  امالك اطالعات دقيقي در دست نيست اما از روايتي 
هزار  200اين روايت حاكي است كه معاويه . توان به ارزش بسيار باالي آنها پي برد حدودي مي
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پيشــنهاد كــرد ولــي امــام آن مبلــغ را ) ع(دينــار بــراي خريــد عــين ابــي نيــزر بــه امــام حســين
  ].1128. ، ص3الكامل للمبرد، ج [نپذيرفت

» حرة الرجالء«، امالكي در عين سكر، در »عال«از ناحيه » بيره«هاي  عين ناقه، زمينهايي در  زمين )2
و » رعيـه «، »البيضـاء «، در حـرة الـرجالء وادي   »األحمـر «وادي اي بـه نـام   » شعب زيد«از ناحيه 

» معيد«و » قعين«و » ذوات العشراء«ذات كماتو «هاي  در ناحيه فدك و چاه» القصيبه«و » األسحن«
ها را  هاي راه مدينه ـ مكه كه به بئر علي مشهور است و تعداد آن  هايي در كناره ، و چاه»انرعو«و 
  ]235، ص1ابن شبه، ج[اند حلقه ذكر نموده 23

 

 .مراجعه شود 1 پي نوشتدر ينبع، به ) ع(هاي امام  براي اطالع از نحوه تصرف و فعاليت 1
   2 2ر ك به پي نوشت  
ء فأن هللا خمسه و للرسول ولذي القربي و اليتـامي والمسـاكين و ابـن     واعلموا انما غنمتم من شي 3

 . »41انفال، «السبيل 
للرسل و لذي القربي و اليتمي و المساكين و ابن السبيل ما افاء اهللا علي رسوله من اهل القري فلله و 

  .»7الحشر، «
در بصره به عيـادت  ) ع(امام : اند و ديگران شأن صدور اين سخن را چنين آورده“ شريف رضى”  4

ما ”: كه از يارانش بود رفت و چون چشمش به خانه وسيع او افتاد فرمود“ عالء بن زياد حارثى”
بِس نَعتَص يكُنْتا فهإِلَي أَنْت ا، ونْيي الدارِ فالد هةِ هذع    لَغْـتب ئْت لَى إِنْ شـب ؟ وجوأَح رَةِ كُنْتخĤْال

لَغْت تَقْرِي فيها الضَّيف، و تَصلُ فيها الرَّحم، و تُطْلعمنْها الْحقُوقَ مطَالعها، فَإِذَا أَنْت قَد ب: بِها الĤْخرَةَ
. اى نيازمنـدترى  اين خانه فراخ در دنيا به چه كارت آيد كه در آخرت به چنين خانه(“ .بِها الĤْخرَةَ

كه بدين وسيله بخواهى به آخرت برسى يعنى مهمان كنى و صله رحم انجام دهى  آرى، مگر اين
با اين خانه  و حقوقى را كه بر گردن دارى بيرون كنى و به مستحقانش رسانى كه در اين صورت

از برادرم عاصم بن زياد بـه تـو شـكايت    ! اى اميرمؤمنان”: گفت“ عالء”). اى به آخرت نايل شده
امـام  “ .اى پشمين به تن كرده و از دنيا كنـاره گرفتـه اسـت    جامه”: گفت“ چرا؟”: فرمود“ .كنم مى

! لَقَد استَهام بِك الْخَبِيثُ! هيا عدي نَفْس”: چون نزد وى آمد بدو گفت“ .او را نزد من آريد”: فرمود
كلَد و و لَكأَه تمحا رأَم ! لَىنُ عوأَه ا؟ أَنْتأَنْ تَأْخُذَه كْرَهي وه و ،اتالطَّيِب لَّ لَكأَح أَتَرَى اللَّه

كنْ ذلم بـر  . رده استات كرده و از راهت به در ب شيطان سرگشته! اى دشمنك جان خود(“ !اللَّه
چه را پاكيزه است، بر تو روا كـرده،   پندارى كه خدا آن كنى و چنين مى زن و فرزندانت رحم نمى

 )!پندارى تر از آنى كه مى ها استفاده كنى؟ تو نزد خدا خوار مايه ولى ناخشنود است كه از آن
ك   هذَا أَنْـت فـي خُشُـونَةِ ملْ   ! يا أَميرَالْمؤْمنينَ”: گفت“ عاصم”  أْكَلـةِ مشُـوبج و ك سـاى (“ .ب

ك  ”: فرمـود ). بـرى  تو خود با اين پوشاك خشن و آن خوراك ناگوار به سر مى! اميرمؤمنان حـيو
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من هماننـد تـو نيسـتم كـه     ! واى بر تو(“ ...إِنِّي لَست كَأَنْت، إِنَّ اللَّه تَعالَى فَرَض علَى أَئمةِ الْعدلِ
  ]19، ص3ابن ابي الحديد، ج...). [پيشوايان دادگر واجب كرده استخداى متعال بر 
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