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مقدمه. 1

است.  آن  بر  کم  حا قوانین  و  هستی  نظام  دقیق  نظم  آفرینش،  جهان  آفریدگار  شناخت  نشانه های  بهترین  از  یکی 

گوهر  با  را  انسان  و  برمی دارد  پرده  حساب شده،  نظم  این  گون  گونا جلوه های  از  کریم  قرآن  در  همواره  متعال  خداوند 

ُر  ُیَدّبِ اْلَعْرِش  َعلَی  اْسَتَوی  ثُم  اٍم  ّیَ
َ
أ ِة  ِسّتَ فِی  ْرَض 

َ ْ
ال َو  َماَواِت  الّسَ َخَلَق  ِذی 

َ
اّل اهلُل  کُم  َرّبَ آشنا می سازد>ِإّنَ  گران بهای هستی 

کارها و سامان دادن آنها به بهترین نحو است تا امور به عاقبت  ْمَر< )یونس،3(. تدبیر امور به معنای تنظیم و ترتیب 
َ ْ
ال

نیکو و نتیجه ی مطلوب برسد. )المصطفوی، 1360ش، ج3، ص175( این تعریف، با مفهوم برنامه ریزی مطابق است. 

ُح 
َ

کید و تشویق به داشتن برنامه ریزی در زندگی، از این تعبیر استفاده شده: »َصال و در روایات رسیده از معصومان، در تأ

کید نموده  گون بر نظم و برنامه ریزی تأ گونا کریم نیز با روش های  ْدِبیُر« )المدی، 1366ش، ص 354(. قرآن  اْلَعْیِش الّتَ

اشاره کرده است)یونس،3( و در سوره ی مبارکه ی  آفرینش  به تدبیرمندی در جهان  است، چنان چه در سوره ی یونس 

کارهای بیهوده و بدون هدف و برنامه نهی می کند )نحل،92(. نحل، انسان را از انجام 

برنامه ریزی در سامان بخشی همه ی فعالیت های روزمره ی انسان، اهمیت بسیاری دارد. اما این مهم، در برنامه های 

مدیریتی، یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر است. مدیریت بی برنامه به ثمر نمی نشیند و نابود می گردد. در عوض، یک 

کردن  که هنر مدیریت، در خوب برنامه ریزی  کارها را به عاقبتی نیکو سوق می دهد. چرا مدیر اصول گرا، با برنامه ریزی، 

گرو چاره اندیشی است: اللیثی  َوِل ِإْنَشاُء اْلِحَیِل. )آبادانی دولت ها در 
ُ

َماَراُت الّد
َ
است. امیرمؤمنان در این باره فرموده اند: أ

الواسطی، 1376 ش، ص 127؛ المدی، 1366 ش، ص 815(
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برنامه های اقتصادی امام علی؟ع؟ . 2

عدم وجود برنامه ی صحیح و دقیق برای اقتصاد یک جامعه، بنیاد اقتصادی آن را فرو می ریزد، و در نتیجه ی آن 

که دچار چنین آسیبی می شود، زیاده خواهان و سلطه جویان  فقر و تنگ دستی توده ی مردم را فرامی گیرد. در جامعه ای 

بر مردم مسلط شده، ظلم و ستم، جامعه را به سوی تباهی می کشاند، عدالت از بین می رود و فقر و محرومیت، زندگی 

خ بر می تابد  گرفته، و دشمنی و کینه جایگزین برابری و برادری می گردد. عدالت اقتصادی ر شرافتمندانه ی مردم را از آنان 

که  گرامی اسالم چنین شد، و تا آن جا پیش رفت  که پس از رحلت پیامبر  و استکبار اقتصادی جلوه می یابد. همان گونه 

کشیده شد. امام علی؟ع؟  در دوران خلیفه ی سوم، به صورت چپاول اقتصادی درآمد، و مسکنت مالی جامعه به بحران 

گرسنگی ستم دیده معرفی نموده اند )سیدرضی، خطبه ی 3(. در این مقطع  شاخصه ی این دوره را شکم بارگی ستمگر و 

کرامت آنان باشد، در اختیار  زمانی ثروت های عمومی به جای آنکه در اختیار مردم قرارگیرد، و وسیله ی حفظ حرمت و 

کفر تابانده بود، رو به زوال  که پیامبر عدالت پیشه ی اسالم، در سرزمین تاریک  گرفت، و خورشید عدالتی  گروه خاصی قرار 

گرائید )همان، خطبه ی 129(.  و نابودی 

کم  که امام ؟ع؟ برای اصالح جامعه برنامه ی اقتصادی ویژه ای، با هدف دفاع از مظلومان و  در چنین شرایطی بود 

گرایانه را نداشتند  که البته بسیاری، تحمل این اصالحات عدالت  کردن شکاف های طبقاتی در جامعه پی ریزی نمودند 

)رک: ابن ابی الحدید، 1404ق، ج 7، ص37(.

که از جمله ی آنها  ح هایی بود  که امام علی؟ع؟ با هدف رونق اقتصادی در جامعه اجرا نمودند، دارای طر برنامه ای 

کار، عمران و آبادی مناطق تحت حکومت، توجه و حمایت  می توان به برنامه ریزی در جهت امنیت شغلی و رونق کسب و 

و  بازرگانی  صنعت،  بخش  در  تولیدی  برنامه ریزی های  و  مالیاتی  برنامه ریزی های  جامعه،  محرومان  و  ستمدیدگان  از 

کشاورزی در رفع نیازهای جامعه اشاره نمود.

با توجه به نقش مهم بازرگانی، صنعت و تجارت در چرخه ی تولیدات داخلی، الزم است حکومت برای آن برنامه ریزی 
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کند و زمینه های مناسب پیش رفت این بخش مهم را فراهم سازد. در راستای این هدف، امام علی ؟ع؟به همواره سفارش 

بازرگانان )سیدرضی، نامه ی 53( و کشاورزان )الکلینی، 1407ق، ج5، ص 284؛ الحمیری،  1413ق، ص138؛ االحمدی 

و  کارگزاران خود می نمودند  را به  االنوار، 1404ق، ج 97، ص33(  المجلسی، بحار  المیانجی، 1426ق، ج 2، ص 309؛ 

ع و  کار و تولید در این بخش می پرداختند، و با درخت کاری و آبیاری مزار کشاورزی، خود به  عالوه بر توجه و تشویق به 

کشاورزی را رونق می بخشیدند )الفیض الکاشانی، 1406ق، ج 17، ص 32؛ الحر العاملی، 1409ق،  باغستان ها، بخش 

ج 17، ص 41؛ المجلسی، بحار االنوار، 1404ق، ج 41، ص 32(.

در حکومت عدل  این مهم،  که  بود  از محرومان جامعه  اقتصادی، حمایت  برنامه ریزی  در  امام،  ح های  از دیگر طر

امیرمؤمنان، با روش های مختلفی انجام می گرفت. یکی از این روش ها، احداث باغ ها، نخلستان ها و چاه های پر آب بود 

کشت و آبیاری می کرد و  کار می کرد. هماره زمین را  که امام آنها را وقف مستمندان و محرومان می کرد. او با دستان خود 

ع را وقف فقرا می نمود )رک: ابن ابی الحدید، 1404 ق،  کردن، مزار هسته خرما را غرس می نمود و در عین حال بعد از آباد 

ج 15، ص147؛ نیز رک: الکلینی، 1407 ق، ج 5، ص 74(.

است  شهره  آبادی  و  عمران  به  اهمیت  بود،  ؟ع؟  امام  توجه  مورد  اقتصادی،  بخش  در  که  دیگری  ح های  طر از 

آبادی آن چنان در حکومت علوی  و  الیعقوبی، بی تا، ج 2، ص 203(. عمران  )المحمودی، 1376ش، ج 5، ص 32؛ 

گرفتن مالیات می شمارد )سیدرضی، نامه 53(. که امام؟ع؟ در سفارش به مالک اشتر، آن را مهم تر از  اهمیت دارد 

است  مالیاتی  برنامه ریزی های  و  مالیات  به  توجه  اقتصادی،  برنامه های  پیشبرد  در  علی؟ع؟  امام  کارهای  دیگر  از 

که سهم بسیار مهمی در رونق اقتصادی و سامان یافتن وضع مردمان دارد. امام؟ع؟ در این راستا، به مالک اشتر چنین 

توصیه می نمایند:

ّنَ 
َ
 ِبِهْم ِل

َّ
َح ِلَمْن ِسَواُهْم ِإال

َ
 َصال

َ
حًا ِلَمْن ِسَواُهْم َو ال

َ
ِحِهْم َصال

َ
ِحِه َو َصال

َ
ْهَلُه َفِإّنَ ِفی َصال

َ
ْمَر اْلَخَراِج ِبَما ُیْصِلُح أ

َ
ْد أ

َ
»َو َتَفّق

مالیات  صالح  که  کن  وارسی  گونه ای  به  را  بیت المال  و  مالیات  یعنی:  )همان(  ْهِلِه« 
َ
أ َو  اْلَخَراِج  َعَلی  ِعَیاٌل  ُهْم 

َ
ُکّل اَس  الّنَ
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دهندگان باشد، زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصالح امور دیگر اقشار جامعه می باشد، و تا امور مالیات 

گرفت زیرا همه ی مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگان هستند. کار دیگران نیز سامان نخواهد  دهندگان اصالح نشود 

در این پژوهش به چند اصل از اصولی که امیرمؤمنان؟ع؟ در برنامه ریزی اقتصادی، بدان پایبند بودند، اشاره می شود. 

که دو اصل کالن از اصول مدیریتی امام؟ع؟: )اصل مبارزه با نابسامانی های اقتصادی و اصل نظارت( در  الزم به ذکر است 

گانه، توسط نگارنده بررسی شده است. مقاله ای جدا

کار و تولید. 1 . 2 اصل ترویج و تشویق به 

که نعمت زمین به انسان داده شده، اما عمران و آبادی آن به خود انسان  کریم به این مسأله تصریح شده   در قرآن 

گذارد و به سرمنزل مقصود  گردیده تا با کمک نعمت ها و توانایی های خدادادی، در راه نیل به سعادت و کمال قدم  گذار  وا

که شما را از زمین پدید آورد و شما را به عمران آن واداشت.  ْرِض َو اْسَتْعَمَرکُم ِفیَها< یعنی: اوست 
َ ْ
َن ال ُکم ّمِ

َ
نَشأ

َ
رسد:>ُهَو أ

)هود،61(

امام علی ؟ع؟ نیز در خطبه ای، به نعمت توانایی انسان بر تسخیر و به کارگیری طبیعت اشاره می کنند و می فرمایند:

َو  َلُکْم  عًا  َتَوّجُ ِبَبَرَکِتِهَما  َلُکْم  َتُجوَداِن  ْصَبَحَتا 
َ
أ َما  َو  ُکْم  ِلَرّبِ ُمِطیَعَتاِن  ُکْم 

ُ
ُتِظّل ِتی 

َ
اّل َماَء  الّسَ َو  ُکْم 

ُ
ُتِقّل ِتی 

َ
اّل ْرَض 

َ ْ
ال ِإّنَ  َو   

َ
ال

َ
»أ

ِقیَمَتا َعَلی ُحُدوِد َمَصاِلِحُکْم َفَقاَمَتا« )سیدرضی، 
ُ
أ َطاَعَتا َو 

َ
ِمَرَتا ِبَمَناِفِعُکْم َفأ

ُ
أ  ِلَخْیٍر َتْرُجَواِنِه ِمْنُکْم َو َلِکْن 

َ
ِإَلْیُکْم َو ال ُزْلَفًة   

َ
ال

که بر شما سایه می گسترد، پروردگار شما را  که شما را بر پشت خود می برد، و آسمانی  خطبه ی 143(. یعنی: بدانید زمینی 

که از  فرمان بردارند و برکت آن دو بر شما نه از راه دل سوزی است و نه به خاطر نزدیکی جستن و نه به امید خیری است 

گردن نهادند، و برای مصلحت شما برپاشان داشتند و ایستادند. شما دارند، بلکه به سود شما مأمور شدند و 

تالش دولت علوی در تشویق به کار

کسالت، بی تحرکی، تنبلی و ناتوانی است:  در آموزه های علوی، فقر اقتصادی معلول پیوند فرهنگ 
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ْکَسُل« )التمیمی المغربی، 1385ق، ج 2، ص 14(. 
َ
ْمِر آِخَرِتِه أ

َ
ْمِر ُدْنَیاُه َفُهَو َعْن أ

َ
َن َعْن أ

َ
َکْسال ُجَل َیُکوُن  ْبِغُض الّرَ

ُ َ
»ِإّنِی ل

کار آخرتش  کار دنیای خویش تنبل باشد، در  که در  کس  کار دنیای خود تنبل باشد. آن  که در  یعنی: از مردی نفرت دارم 

تنبل تر خواهد بود.

امیرمؤمنان؟ع؟بر بی نیازی و خودکفایی مردم در جامعه، بسیار اهمیت می دادند و در زدودن فقر و نیازمندی، شیوه های 

مختلف گفتاری )الحر العاملی، 1409 ق، ج17، ص12؛ المجلسی، بحار االنوار، 1404 ق، ج 10، ص100؛ الکلینی، 1407 ق، 

ج 5، ص149؛ الصدوق، الخصال، 1362 ق، ج 2، ص621( و عملی را در جامعه به کار می بستند و بسیار تالش می کردند 

کنند تا هیچ کس به علت فقر و نداری، دست نیاز به سوی بندگان دراز نکند.  کار و اشتغال را برای همگان باز  که راه های 

کار و تولید،  گونی را پی ریزی نمودند. حضرت عالوه بر تشویق و حمایت مردم به  گونا در این جهت، امام؟ع؟ برنامه های 

خود همواره با تالش بسیار در تأمین معیشت خانواده اش )الکلینی، 1407 ق، ج 5، ص 74؛ الحر العاملی، 1409 ق، ج 17، 

کار می کردند و به حقوقی  کشاورزی جامعه  ص 37؛ المجلسی، بحار االنوار، 1404 ق، ج 41، ص 37( و توسعه ی بخش 

که مانند دیگر افراد جامعه، از بیت المال دریافت می نمودند، بسنده نمی کردند.

ح باشد. حضرت، هیچ  کار برای ایشان مطر کار مفید بود، بدون این که شکل  سیره ی عملی امام علی ؟ع؟ اشتغال به 

کار می کرد و با اینکه رهبر جامعه ی مسلمین بودند، چون فراغتی می یافتند،  کاری را عار نمی دانست، و در هر شرایطی 

ج  کار مفیدی می زدند تا مخار ع و نخلستان ها را آبیاری می کردند، بار حمل می نمودند و دست به هر  چاه می کندند، مزار

خود و خانواده ی خود را تأمین نمایند )الربلی، 1381ش، ج 1، ص 175؛ المجلسی، بحار االنوار، 1404ق، ج 41، ص33(.

کشاورزی است،  کید می ورزیدند، و چون یکی از چرخه های مهم تولید در جامعه،  امام؟ع؟ بر احیای زمین همواره تا

همواره مردم را به آبادانی و بهره وری از آن تشویق می کردند. حضرت یکی از وظایف اصلی فرماندهان و مسئوالن را دفاع 

کشاورزان می شمردند )الحمیری، 1413ق، ص 138؛ االحمدی المیانجی، 1426 ق، ج 2، ص 309؛ المجلسی،  از حقوق 

بحار االنوار، 1404 ق، ج 97، ص33(.
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امیرمؤمنان؟ع؟ به تولید سرمایه های انبوه برای آینده نیز توجه داشتند، و آن را برنامه ای در جهت بی نیازی آیندگان 

]با  شتر  قطار  یک  همراه  به  دیدند  را  حضرت  روزی  نقل شده:  تاریخ  در  می دانستند.  جامعه  در  نداری  و  فقر  از  رهایی  و 

فرمودند: درخت  بارها چیست؟  این  ابوالحسن  ای  گفته شد:  او  به  به سوی صحرا در حرکت است,  بار هسته ی خرما[ 

کاشت و یکی را هم رد نکرد و همه سبز و درخت خرما شدند )الکلینی، 1407 ق،  گر خدا بخواهد. امام آنها را  خرماست، ا

ج 5، ص 75؛ الفیض الکاشانی، 1406 ق، ج 17، ص 32؛ الحر العاملی، 1409 ق، ج 17، ص 41؛ المجلسی، بحار االنوار، 

1404 ق، ج 41، ص 32(.

کرده و در آنها چاه های عمیق و پر آب حفر نموده بود،  که با دستان پرتوان خود، آنها را آباد  امام با وقف زمین هایی 

که در این وصیت نامه  برای خانواده ی خود، سرمایه ای ماندگار برجای نهاد. از توصیه های حکیمانه ی امیرمؤمنان؟ع؟، 

کید می نماید، اصل زمین و درختان آن حفظ شود و فقط محصوالت آن، منبع  که امام تا جلب توجه می کند، این است 

گیرد )سیدرضی، نامه ی 24(. درآمد همسر و فرزندان امام قرار 

کار در جامعه، حمایت و توجه به صنعت گران و تاجران می باشد.  از دیگر برنامه های امام در رونق بخشیدن به کسب و 

که بدان مشغول بودند، تشویق می نمود و چنان چه در اصل برنامه ریزی بدان اشاره شد،  کاری  امام همواره آنان را در 

کسب درآمد حالل،  کارگزاران نیز می خواست از آنان حمایت نمایند. عالوه بر این، ایشان همواره مردم را به تجارت و  از 

تشویق می نمودند:

َجاَرِة َو َواِحَدٌة ِفی َغْیِرَها« )الصدوق،  ْجَزاٍء ِتْسَعٌة ِفی الّتِ
َ
ْزَق َعَشَرُة أ ِجُروا َباَرک اهلُل َلُکْم َفِإّنِی َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َیُقوُل ِإّنَ الّرِ »اّتَ

کسب بپردازید، خداوند  کتاب من ال یحضره الفقیه، 1404ق، ج 3، ص192؛ الحلی، 1407ق، ص 82( یعنی:به تجارت و 

که می فرمود: روزی ده بخش است، نه بخش آن در  که من از رسول خدا شنیدم  به شما برکت عنایت فرماید، به راستی 

تجارت است و یک بخش در غیر آن .

گذاشت. صنعت گران در ایجاد اشتغال و  داشتن حرفه و صنعت، در جامعه اثرات مهمی در رونق اقتصادی آن خواهد 
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رفع بیکاری در جامعه، بسیار تأثیرگذار هستند. امام چنان به صنعت اهمیت می دادند که به آن صفت »گنج« )المشکینی، 

1424ق، ص 77( داده اند.

اصل عدالت اقتصادی. 2 . 2

عدالت محوری ترین و بنیادی ترین مسأله ی حکومت علوی است. تا آن جا که حضرت در راه اجرای عدالت و گسترش 

که »همه ی افراد جامعه از آسایش  قسط، شهد شهادت نوشید.در مدیریت اقتصادی امام علی؟ع؟ عدالت بدین معناست 

و رفاه زندگی برخوردار باشند و تفاوت ها و اختالفات شدید طبقاتی از میان آنان رخت بر بندد )حائری، 1378 ش، ص 50(. 

کید امام علی ؟ع؟ در زمان  این امر جز با برقراری عدالت اقتصادی، محقق نمی گردد. مسأله ی عدالت از اصول مورد تأ

کارگزاران را نیز به پاسداری از  زمامداری و مدیریت ایشان بود. امیرمؤمنان؟ع؟ همواره خود، سخت بدان پایبند بودند، و 

این اصل مهم سفارش می نمودند. امام؟ع؟ بر هیچ چیزی چون عدالت بدین اندازه ایستادگی نشان نداد و بر هیچ امری 

گشایش همه در پایبندی به عدالت است )سیدرضی، خطبه  که در نگاه امام؟ع؟،  چون اجرای عدالت اصرار نورزید. چرا

.)15

بعد  در  مخصوصًا  حکومتی،  جنبه های  همه ی  در  بی عدالتی  که  پذیرفت  را  مردم  رهبری  زمانی  ؟ع؟  امیرمؤمنان 

اقتصادی، بیداد می کرد و اموال و دارایی های مردمان تباه شده و بر اثر بی عدالتی ها و ستمگری های اقتصادی، انسانیت 

رو به تباهی و نابودی پیش می رفت )همان، خطبه ی 129(.

شیوه های تحقق عدالت اقتصادی در سیره ی علوی؟ع؟. 1 . 2 . 2

گرفتن حکومت، اقداماتی اساسی در جهت سامان بخشی اقتصادی در جامعه  از در دست   امیر عدالت ورزان، پس 

کردند. یکی از این  انجام داد. امام؟ع؟ برای این امر از راه های مختلف، در دگرگونی ظلم اقتصادی و  بی عدالتی استفاده 

راه ها، تقسیم مساوی بیت المال بود. تالش در جهت افزایش سرمایه های ملی و نیز اهتمام به بهبود وضعیت نیازمندان 

از دیگر برنامه های عدالت محور علوی بود. 
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تقسیم مساوی بیت المال. 2 . 2 . 2

 امام؟ع؟ نسبت به مردم نگرشی برخاسته از آموزه های قرآنی )الحجرات، 13( داشتند. ایشان به همه ی مردم به طور 

مساوی می نگریست و در رعایت مساوات بین افراد جامعه، از هر روشی استفاده می کرد. نگاه امام به مساوات و مبنای 

آن، چنین بود:

یعنی:  الحرانی، 1404ق، ص217(.  ابن شعبه  المالی، 1376ق، ص240؛  )الصدوق،  ُدَوٌل«  اُم  ّیَ
َ ْ
ال َو  َمْقُسوٌم  ْزُق  »الّرِ

روزی قسمت شده، و روزگار در تغییر و تبدیل است.

بود، تضاد  روا شده  بر مردم  با آن چه سال های پیش  امام علی؟ع؟  بین مردم توسط  اموال عمومی  تقسیم مساوی 

گران آمد. در نگاه عدالت پیشه ی امام؟ع؟ رنگ چهره ی  داشت. از این رو این مسأله برای عده ای بهره ور و متمتع، بسی 

مسلمانان، قبیله و طایفه و وابستگی های اجتماعی افراد در بهره وری آنان از بیت المال، تفاوتی ایجاد نمی کرد؛ آن گونه 

گذشته ی خود، در این جهت مساوی بودند )الصدوق، المالی، 1376ق، ص 686؛  که حتی بردگان آزاد شده با اربابان 

المجلسی، بحار االنوار، 1404ق، ج 32، ص 38(.

با قاطعیت در برابر این  اما امیرمؤمنان؟ع؟  گرایانه ی امام، همواره مخالفت هایی در پی داشت  این برخورد عدالت 

مخالف ها ایستادند و هرگز از مرز عدالت خواهی فراتر نرفتند:

 َواِحَدٍة َخْمَسًة َو ِعْشِریَن 
َ

ُکّل ْعَطی 
َ
ْخَری ِمَن اْلَمَواِلی َفأ

ُ ْ
َتَتا َعِلّیًا ؟ع؟ ِعْنَد اْلِقْسَمِة ِإْحَداُهَما ِمَن اْلَعَرِب َو ال

َ
َتْیِن أ

َ
َن اْمَرأ

َ
»أ

ِجُد 
َ
 أ

َ
ٌة ِمَن اْلَعَجِم َفَقاَل َعِلّیٌ ؟ع؟ ِإّنِی ال

َ
ٌة ِمَن اْلَعَرِب َو َهِذِه اْمَرأ

َ
ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن ِإّنِی اْمَرأ

َ
ُة َیا أ َعاِم َفَقاَلِت اْلَعَرِبّیَ ُکّرًا ِمَن الّطَ ِدْرَهمًا َو 

 َعَلی َبِنی ِإْسَحاق«  )ابن هالل الثقفی، 1410ق، ج 1، ص46؛ ابن ابی الحدید، 1404ق، 
ً

ِلَبِنی ِإْسَماِعیَل ِفی َهَذا اْلَفْی ِء َفْضال

یعنی: دو زن،  االنوار، 1404ق، ج 34، ص350(  المجلسی، بحار  العاملی، 1409 ق، ج 15، ص107؛  الحر  ج 2، ص200؛ 

به هنگام تقسیم نزد علی؟ع؟ آمدند، یکی از آن دو عرب بود و دیگری غیر عرب؛ امام به هر یک از ایشان بیست و پنج 

گفت: ای امیرمؤمنان! من زنی از عربم و این زنی از عجم؟ علی؟ع؟ فرمود:  گندم داد. زن عرب  درهم و پیمان های بزرگ 
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که من در این مال عمومی )اموال بیت المال( هیچ برتریی برای فرزندان اسماعیل نسبت به فرزندان  به خدای سوگند 

اسحاق نمی بینم.

که به برخی از  گرایانه ی امام؟ع؟ در تقسیم بیت المال وجود دارد  نقل های تاریخی بسیاری درباره ی سیره ی عدالت 

آنها اشاره شد. یکی از این برخوردهای قاطع امام؟ع؟ در این زمینه، داستان مشهور عقیل، برادر حضرت، مبنی بر تقاضای 

کتاب من ال یحضره الفقیه،  کار است )الصدوق،  اصرار آمیز او بر دریافت سهم بیشتری از بیت المال و امتناع حضرت از این 

1404ق، ج 1، ص 323؛ ابن ابی الحدید، 1404ق، ج 11، ص245؛ المجلسی، بحار االنوار، 1404 ق، ج 41، ص 114(.

تالش در بهبود وضعیت اقتصادی مردم. 3 . 2 . 2

 از جمله برنامه های اصالحی امیرمؤمنان؟ع؟ در برقراری عدالت اقتصادی، تالش در جهت افزایش سرمایه های ملی 

که نتیجه  ی آن رفاه و آسایش زندگی مردم است. بود 

که نقش مهمی در زمینه سازی عدالت دارد، سعی می کند  در ابتدا امام؟ع؟ با اصالح نگرش درست به ثروت و دارایی، 

گر در جامعه ای به نقش دارایی و ثروت، نگاهی منفی وجود  که ا زمینه های رشد اقتصادی را برای آنان فراهم آورد، چرا

گردد، مانعی اساسی در زمینه سازی عدالت اقتصادی  داشته باشد، و بهره مندی از امکانات اقتصادی، ضد ارزش تلقی 

خطبه ای  در  خدادادی  دارایی های  و  الهی  نعمت های  به  خویش  مثبت  نگاه  انتقال  در  علی؟ع؟  امام  می شود.  ایجاد 

ارزشمند زمین و آسمان را مأمور رساندن برکات و منافع به انسان معرفی نمودند)سیدرضی، خطبه 143(.

از اموال و دارایی ذکر شده است )النساء،5(.  از عوامل ستم اقتصادی، بی تدبیری در بهره گیری  کریم یکی  در قرآن 

امیرمؤمنان؟ع؟ نیز با توجه به این آموزه ی قرآنی، یکی از دالیل ظلم اقتصادی را بی تدبیری مدیران در سرپرستی امور 

مردم برمی شمردند )سیدرضی، نامه 62( و در آموزهای ارزشمندشان، بهره مندی از دارایی و ثروت، را بهترین امکان برای 

الحدید، 1404ق،  ابی  ابن  الحرانی، 1404ق، ص 203؛  ابن شعبه  سالم زیستن معرفی نمودند )همان، حکمت 388؛ 

ج 19، ص 337(. امیرمؤمنان؟ع؟ با چنین رویکرد مثبت اندیشانه به دارایی های مردم، از مالک اشتر می خواهد، نیازهای 
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کافی و و افی به ایشان، برآورده نماید: کارمندان دولتی را با احتساب درآمد 

ْیِدیِهم« )سیدرضی، 
َ
ْنُفِسِهْم َو ِغًنی َلُهْم َعْن َتَناُوِل َما َتْحَت أ

َ
ِح أ

َ
ٌة َلُهْم َعَلی اْسِتْصال ْرَزاَق َفِإّنَ َذِلک ُقّوَ

َ ْ
ْسِبْغ َعَلْیِهُم ال

َ
»ُثّمَ أ

با  و  بکوشند،  بیشتر  خود  اصالح  در  کافی  حقوق  گرفتن  با  که  دار،  ارزانی  آنان  بر  فراوان  روزی  یعنی:سپس  نامه ی53( 

بی نیازی، دست به اموال بیت المال نزنند.

اهتمام به نیازمندان. 4 . 2 . 2

 از دیگر برنامه های امام علی ؟ع؟ در ایجاد عدالت اقتصادی، اهتمام به نیازمندان و برآوردن نیازهای آنان بود. امام 

که  کید می ورزیدند و امرا و فرماندهان را نیز بدان فرا می خواندند )همو، نامه ی 53(. حکومتی  ؟ع؟ همواره بر این امر تأ

گردد و حقوق همگان رعایت شود، دارای عدالت  در آن، امکانات و دارایی ها به درستی و بر موازین حق و عدالت توزیع 

روشن گر  و  بدرخشد  تابان  مانند خورشیدی  تاریخ  در  توانست  که  بود  اقتصادی است. حکومت علوی، چنین حکومتی 

گردد.  رهبران و مدیران همه ی نسل ها 

اصل اعتدال گرایی . 3 . 2

گزینش راه وسط و عدم تمایل به افراط و تفریط است. این مفهوم در منابع اسالمی،   اعتدال و میانه روی به معنای 

افراط و تفریط )ابن منظور،  الفاظی چون»قصد« و »وسط« بیان شده است. »قصد« در هر چیزی به معنای میانه ی  با 

1414ق، ج3 ، ص353؛ الفراهیدی، 1410ق، ج5، ص55( و حد اعتدال )الراغب االصفهانی، 1412ق، ص 672( در آن 

کریم نیز، خداوند متعال از به کار بردن این واژه، چنین معنایی را اراده فرموده است )لقمان، 19(. »وسط«  است. در قرآن 

)الراغب االصفهانی، 1412ق، ص869( و به معنای  که دو طرف مساوی برای آن منظور شود  هر چیز، نقطه ای است 

گرفته باشد، نه جزو آن طرف باشد، نه جزو این طرف. این معنا در قرآن، برای  که میانه ی دو طرف قرار  چیزی است 

که  امت اسالمی به کار رفته است )البقره،143(. خدا امت پیامبر را »امت وسط« نام نهاده، یعنی برای آنان دینی قرار داده 
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که نه افراط مشرکین و و ثنی ها1 )که تنها جانب  متدینین به آن دین را، به سوی راه وسط و میانه هدایت می کند، راهی 

مادیت را گرفته اند، جز زندگی دنیا و استکمال جنبه مادیت خود، چیز دیگری نمی خواهند، نه امید بعثی دارند، نه احتمال 

کمترین اعتنایی به فضائل معنوی و روحی دارند( را دارد، و نه تفریط برخی دیگر مانند مسیحیان  نشوری می دهند و نه 

که  را دارد )که تنها جانب روح را تقویت نموده، جز به ترک دنیا و رهبانیت دعوت نمی کنند، آنها تنها دعوتشان این است 

بشر، کماالت جسمی و مادی را، که خدا در مظاهر این نشئه ی مادی ظهورش داده، ترک بگویند، تا این ترک گفتن وسیله 

که هر دو طرف را  که خدا انسان را به خاطر آن آفریده(. بلکه به راهی هدایت می کند  کاملی شود برای رسیدن به آن هدفی 

که انسان دارای دو  تقویت می کند، هم جانب جسم را، و هم جانب روح را. و میانه ی هر دو فضیلت را جمع کرده است. چرا

گر بخواهد به سعادت زندگی برسد،  جنبه است، یکی جسم، و یکی روح، نه جسم تنها است، و نه روح تنها، و در نتیجه ا

کمال، و هر دو سعادت نیازمند است، هم مادی و هم معنوی )رک: الطباطبایی، 1417ق، ج1، صص 319- به هر دو 

که در قرآن بدان عنایت  320(. بنابراین، رعایت اصل اعتدال، در سامان بخشی به زندگی بسیار مؤثر است. این اصل 

کرم و ائمه ی هدی در تمامی اعمال و رفتار ایشان جلوه گر است و  زیادی شده، در زندگی نورانی و سراسر رحمت پیامبر ا

که بر  گیرد، باید به سیره ی اهل بیت  کندروی برکنار باشد، و زندگی اش بر مدار تعادل قرار  که بخواهد از تندروی و  هرکس 

که امیرمؤمنان؟ع؟ فرمودند:  گرفته، تمسک جوید، و پیرو صراط مستقیم آنان باشد. چرا اساس مبانی تربیت قرآنی شکل 

اِلی َو ِإَلْیَها َیْرِجُع اْلَغاِلی« )سیدرضی، حکمت 109؛ المدی، 1366ش، ص116(.  ْمُرَقُة اْلُوْسَطی ِبَها َیْلَحُق الّتَ »َنْحُن الّنُ

یعنی:ما تکیه گاه میانه ایم، عقب ماندگان به ما می رسند، و پیش تاختگان به ما باز می گردند. 

گرفته و راه سالمت فرد و جامعه را می بندند )المدی، 1366ش، ص596(  افراط و تفریط از جهل انسان سرچشمه 

)ابن  دانست  اعتدال  اصل  رعایت  عدم  در  می توان  را  اجتماعی  و  فردی  انحرافات  از  بسیاری  ریشه ی  که  گونه ای  به 

شعبه الحرانی، 1404ق، ص83؛ ابن ابی الحدید، 1404ق، ج 16، ص113؛ ابن طاووس، 1375ش، ص233؛ الدیلمی، 

که هر قومی برای خود الهی غیر از اله دیگران دارد:)الطباطبایی، 1417ق، ج 15، ص 174(. 1. . وثنی مذهبان معتقدند 
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1408ق، ص 288؛ الحلوانی، 1408 ق، ص 59(.

اعتدال گرایی در سیره ی امام علی ؟ع؟

گاه متضادی نسبت به دنیا و اموال آن،  کنون، دیدگاه های متفاوت و   از آغازین روزهای ظهور دین مقدس اسالم تا 

کار و سرمایه گذاری، تالش در بدست آوردن روزی و … وجود داشته است. برخی چنان به جمع آوری سرمایه و انباشتن 

کنند. در نتیجه از اسالم و ایمان  که حاضر شدند ارزش های اخالقی و انسانی خود را فدا  سکه های زر و نقره دل بستند 

گذاری  کار و تالش و سرمایه  گفتند، و  گروهی با رواج فرهنگ عزلت گزینی، از ترک دنیا سخن  گرفتند. در مقابل،  فاصله 

گرفت و  را زیر سوال برده، فقر و نداری را توصیه می نمودند. در میانه ی این افراط و تفریط ها، اسالم راهی میانه را پیش 

بدان توصیه نمود. 

آنکه در تداوم خودپرستی ها، تنها به جمع آوری اموال می اندیشد، نمی تواند به ایثار و انفاق اجتماعی بیندیشد، و به 

کار و کوشش، فقر و نداری را توصیه و رواج می دهد  که با زیر سوال بردن  تعالی و رشد افراد جامعه کمک نمایند، و آن کسی 

گروه را  کریم هر دو  و در معیشت خود و خانواده اش حیران مانده، چگونه می تواند فرد مفیدی برای جامعه باشد؟ قرآن 

ک جهنم می دهد )توبه،34؛ القصص، 77(. از سوی دیگر،  توبیخ می کند و به دنیا پرستان مال دوست وعده ی دردنا

افکار و  این  از منحرفان مسیحی، معرفی می کند )الحدید،27(. در میان  را بدعت اختراعی برخی  رهبانیت و ترک دنیا 

گر به درستی  که ا اندیشه های متفاوت بشری، آنچه برای امت اسالمی مهم است، الگوهای رفتاری رهبران معصوم است 

گردد، آداب و رفتار مردمان در جامعه، بر اساس وحی الهی تنظیم خواهد شد، و جامعه از هرگونه افراط و تفریط،  ارزیابی 

مصون خواهد ماند. امیرمؤمنان ؟ع؟ همواره با توصیه های حکمت آمیز خود در تعدیل رفتارهای مردم می کوشیدند. در 

روایتی نقل شده، وقتی امام خانه ی بسیار مجلل و با شکوه عبداهلل بن زیاد حارثی را دید، به او فرمود:

ْحَوَج« )سیدرضی، خطبه ی 209؛ المجلسی، 
َ
أ ُکْنَت  ِخَرِة 

ْ
ال ِإَلْیَها ِفی  ْنَت 

َ
أ َو  ْنَیا 

ُ
الّد اِر ِفی 

َ
الّد َهِذِه  ِبِسَعِة  َتْصَنُع  ُکْنَت  »َما 

الراوندی، 1407ق، ص230(  العقول، 1404ق، ج40، ص336؛  مرآة  المجلسی،  بحاراالنوار، 1404ق، ج4، ص 363؛ 
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که در آخرت به آن نیازمندتری. یعنی: با این خانه وسیع در دنیا چه می کنی؟ در حالی 

سپس در تعدیل همین ثروت به او چنین توصیه نمود:

ْنَت َقْد َبَلْغَت 
َ
ِحَم َو ُتْطِلُع ِمْنَها اْلُحُقوَق َمَطاِلَعَها َفِإذًا أ ْیَف َو َتِصُل ِفیَها الّرَ

َ
ِخَرَة َتْقِری ِفیَها الّض

ْ
»َو َبَلی ِإْن ِشْئَت َبَلْغَت ِبَها ال

گر بخواهی می توانی با همین خانه به آخرت برسی! در این خانه وسیع مهمانان را  ِخَرَة«. )همان منبع(یعنی: آری ا
ْ

ِبَها ال

گردن تو است به صاحبان حق برسانی، پس آن گاه  که بر  کنی، به خویشاوندان با نیکوکاری بپیوندی، و حقوقی  پذیرایی 

تو با همین خانه وسیع به آخرت نیز می توانی پرداخت.

که به ترک دنیا روی آورده  بعد از این رهنمودهای حکیمانه، عالء بن زیاد خدمت امام؟ع؟ رسید و از برادرش عاصم 

کوه ها می رود و فقط عبادت می کند، و نسبت  گفت: برادرم عبایی بر دوش می اندازد و به بیابان ها و  کرد، و  بود، شکایت 

به تأمین معیشت خانواده اش بی تفاوت است. امام؟ع؟ عاصم بن زیاد را فراخواند و خطاب به او فرمود: »َیا ُعَدّیَ َنْفِسِه 

َعَلی  ْهَوُن 
َ
أ ْنَت 

َ
أ ُخَذَها 

ْ
َتأ ْن 

َ
أ َیْکَرُه  ُهَو  َو  َباِت  ّیِ

الّطَ  َلک 
َ

َحّل
َ
أ اهلَل  َتَری   

َ
أ َوَلَدک  َو  ْهَلک 

َ
أ َرِحْمَت  َما   

َ
أ اْلَخِبیُث  اْسَتَهاَم ِبک  َلَقِد 

کرده، آیا تو به زن و فرزندانت رحم  اهلِل ِمْن َذِلک «. )همان منبع( یعنی: ای دشمنک جان خویش! شیطان سرگردانت 

کیزه اش را حالل کرده، اّما دوست ندارد تو از آنها استفاده کنی؟ تو در برابر  نمی کنی؟ تو می پنداری که خداوند نعمت های پا

کند. که این گونه با تو رفتار  کوچک تر از آنی  خدا 

از جمله شاخصه های برجسته ی سیره ی مدیریتی امام علی ؟ع؟ اعتدال و میانه روی در همه ی امور است. به همین 

دلیل حکومت ایشان، حکومتی نمونه و مدیریت آن حضرت مدیریتی بی نقص بود. امام هرگونه افراط و تفریط، انحراف 

گمراهی و از روی جهل معرفی می نماید، و معتقد است جز بر اساس اعتدال و میانه روی نمی توان به  به چپ و راست را 

عاقبتی نیکو دست یافت.

که فقر زدوده می شود و سالمت و  کمیت اقتصادی معتدل است  با حا که  امیرمؤمنان؟ع؟ به ما می آموزد  آموزه های 

بسامانی جامعه تضمین می گردد )سیدرضی، حکمت 140؛ أبو الحسین وّرام بن أبی فراس، 1410 ق، ج 2، ص 230؛ ابن 
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کارگزارانش  بر  که  با نظارت دقیقی  امام،  نیز  رفتاری  این در حوزه ی  بر  الحدید، 1404 ق، ج 18، ص 338( عالوه  ابی 

داشت، همواره راه بی اعتدالی اقتصادی را سد می کرد، و هرگز اجازه نمی داد جامعه ی تحت حکومت ایشان در اقتصادی 

که به زیاد بن ابیه، قائم مقام عبداهلل بن عباس، استاندار بصره نوشت، وی را به  نامتعادل فرو رود. ایشان در نامه ای 

کردند )سیدرضی، نامه ی 21(. میانه روی توصیه 

گونه افراط و تفریط، به آن، آسیب می رساند و او  که هر  گونه ای است  در نگاه امیرمؤمنان، ساختار وجودی انسان به 

را از مسیر سالمت انسان دور می کند )همان، حکمت 108(

اصل امانت داری. 4 . 2

که در مقابل »خیانة« قرار دارد، به معنای حفظ و پاسداشت حقوق )مالی و غیر مالی( دیگران است.  واژه ی »امانة« 

گرفته شده است )ابن منظور، 1414 ق، ج 13،  این واژه از ریشه ی »َاِمَن« به معنای سکون، امنیت، ضد خوف و اضطراب 

گفته  ص 21؛ الفراهیدی، 1410 ق، ج 8، ص 388؛ المصطفوی، 1360 ش، ج 1، ص150(. بنابراین »امین« به شخصی 

که توانایی و ظرفیت مهار نفس را چنان در خود تقویت نموده که می تواند از عهده ی حفظ و صیانت حقوق )مالی  می شود 

که آرامش و امنیت را به افراد می بخشد و  و غیر مالی( دیگران به خوبی و نیکویی، برآید. فرد امین با چنین فضیلتی است 

ترس و دلهره را از آنان می زداید.

کریم در آیات بسیاری، مخاطبان خود را به این منش اخالقِی پسندیده دعوت می کند و صاحبان چنین فضیلتی  قرآن 

که امانت داری، در زدودن مشکالت  را به پاداش عظیم بشارت می دهد )المؤمنون،8 و 10 11( و به دلیل اهمیت بسیاری 

به همه ی مسلمانان دستور  و علیم،  افراد جامعه می بخشد، خداوند حکیم  به  که  آرامشی  و  اطمینان  و  دارد  اجتماعی 

که امانت دار باشند و امانات را به صاحبان آنها بازگردانند )النساء، 58(. می دهد 
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پاسداشت امانت داری در سیره ی مدیریتی امام علی؟ع؟

گذاری پست ها و مناصب  که وا  یکی از معیارهای مهم در سپردن مناصب اجتماعی به افراد، امانت داری آنان است. چرا

اجتماعی به افراد خیانت کار، موجبات بحران اجتماعی را به همراه خواهد داشت. در چنین جامعه ای، افراد، با شک و 

تردید به اعمال و رفتار یکدیگر می نگرند و همدلی و همراهی از آن جامعه رخت بر می بندد.

سپرده  مسئولیت های  و  کار  مسئوالن،  گر  ا است.  مسئولیت  و  کار  از  امانت دارانه  تلقی  مدیران،  ویژگی  اصلی ترین  از 

کارها به بهترین نحو انجام خواهد شد. به  کفایت امور،  شده را با چنین رویکردی انجام دهند، در صورت داشتن توان 

گذاردن مسئولیت ها به افراد،  همین دلیل معیار اصلی امیرمؤمنان ؟ع؟  )که همواره به عدالت اجتماعی می اندیشید( در وا

گر در سپردن مسئولیت ها  کفایت مندی شان بود )ابن ابی الحدید، 1404 ق، ج 20، ص276(. ا امانت داری آنان به همراه 

گشوده خواهد شد. امام در نامه ای به  گرفته شود، راه خیانت و تباهی در مدیریت  به اشخاص، امانت داری آنان نادیده 

رفاعه نوشت:

دًا  َماَنٌة َفَمْن َجَعَلَها ِخَیاَنًة َفَعَلْیِه َلْعَنُة اهلِل ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمِة َو َمِن اْسَتْعَمَل َخاِئنًا َفِإّنَ ُمَحّمَ
َ
َماَرَة أ ِ

ْ
ّنَ َهِذِه اإل

َ
»اْعَلْم َیا ِرَفاَعُة أ

ِخَرِة« )التمیمی المغربی، 1385 ش، ج 2، ص 531؛ النوری الطبرسی، 1408 
ْ

ْنَیا َو ال
ُ

صلی اهلل علیه و آله َبِری ٌء ِمْنُه ِفی الّد

که در آن خیانت ورزد، تا روز رستاخیز از  که این حکمرانی، امانت است. هر  ق، ج 17، ص 355( یعنی:بدان ای رفاعه! 

گمارد، حقیقتًا محمد )صلی اهلل علیه وآله( در دنیا و آخرت از او  کار  کاری را به  کس خیانت  رحمت خدا دور باشد، و هر 

بیزار است.

مناصب حکومتی اماناتی است که بر عهده ی مدیران و مسئوالن گزارده می شود. پس این افراد باید از پست و مقام خود 

گرایی نامطلوب و رشوه خواری و … بپرهیزند.  کنند، و از مال اندوزی و شخصیت  در جهت رضایت عامه ی مردم استفاده 

کرده  که به عبداهلل بن عباس می نویسد، او را به خاطر سوء استفاده از مقام و موقعیتش توبیخ  امام علی ؟ع؟ در نامه ای 

از حساب رسی مردم است برحذر می دارد )العرشی، 1351 ش، ص 60؛ سیدرضی،  که سخت تر  از حساب رسی خداوند  و 
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نامه ی 40(.

هر مدیری باید بتواند حریم و حیثیت مردم، حقوق و حدود آنان، و امکانات و دارایی های عمومی را امانت دارانه پاس 

بدارد. در غیر این صورت در دنیا و آخرت رسوا خواهد شد:

ْنَیا َو ُهَو ِفی 
ُ

 َو اْلِخْزی ِفی الّد
َ

ّل
ُ

 ِبَنْفِسِه الّذ
َ

َحّل
َ
ْه َنْفَسُه َو ِدیَنُه َعْنَها َفَقْد أ َماَنِة َو َرَتَع ِفی اْلِخَیاَنِة َو َلْم ُیَنّزِ

َ ْ
»َمِن اْسَتَهاَن ِبال

که  کسی  ة« )سیدرضی، نامه ی 26(.یعنی:  ِئّمَ
َ ْ
 ال

ُ
ْفَظَع اْلِغّشِ ِغّش

َ
ِة َو أ ّمَ

ُ ْ
ْعَظَم اْلِخَیاَنِة ِخَیاَنُة ال

َ
ْخَزی َو ِإّنَ أ

َ
 َو أ

ُ
َذّل

َ
ِخَرِة أ

ْ
ال

ک نساخته، و درهای خواری را در دنیا به روی  کند، خود و دین خود را پا امانت را خوار شمارد، و دست به خیانت آلوده 

گشوده، و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود، و همانا بزرگ ترین خیانت! خیانت به مّلت، و رسواترین دغل کاری،  خود 

دغل بازی با امامان است .

در عرصه ی اقتصادی، امانت داری ارزشی ویژه می یابد. فرد امین به عنوان بدنه ی اصلی یک جامعه عمل می کند، 

اموال و دارایی های مردم را در نزد خود امانت می شمارد، و به دقت از آنان پاسداری می نماید. امام علی ؟ع؟ این مسئله 

را به خوبی برای فرماندار خود، اشعث بن قیس، در آذربایجان تبیین می نماید )همان، نامه ی 5(

امام علی ؟ع؟ از خیانت و سوء استفاده مالی کارگازاران به شدت خشمگین می شدند و با آنان سخت برخورد می نمودند. 

که به زیاد بن ابیه نوشت، او را از خیانت در اموال عمومی هشدار دادند و وی را به درماندگی و  ایشان در نامه ی تندی 

کردند )همان، نامه ی 20(. خواری تهدید 

امام؟ع؟ بر همه ی اموری که به اقتصاد جامعه مربوط می شد، دقیقًا نظارت می کرد و کارگزاران را همواره به امانت داری 

یادآوری  آنها  به  و  دهند  تغییر  مسؤولیتشان  و  کار  به  را  کارگزاران  بینش  و  نگاه  ع  نو می کردند  سعی  و  می نمود  سفارش 

کار به دید  که این شغل، امانتی است از جانب خداوند و نباید در برابر آن مغرور شوند. هم چنین نباید به این  می کردند 

که به دست آنها سپرده شده، به نحو احسن نگه دارند  یک منصب بنگرند، بلکه باید به مردم تعهد بسپارند و امانتی را 

)همان، نامه ی 26(.
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اصل تأمین رفاه عمومی. 5 . 2

قدرت  افزایش  جهت  در  برنامه ریزی،  و  اقتصادی  صحیح  سیاست های  اتخاذ  رهبران،  و  کمان  حا وظایف  از  یکی   

کالن،  اقتصادی مردم و رفاه اجتماعی آنان است. توجه به ثروت های عمومی و تالش در افزایش آن، سرمایه گذاری های 

رسیدگی به وضع مالیات و ایجاد زمینه های شغلی مناسب برای مردم، مسببات رفاه و آسایش را برای آنان فراهم می کند. 

کنند و  که از انباشته شدن ثروت در دست توانگران، جلوگیری  که زمامداران در قبال مردم دارند، این است  مسئولیتی 

فرودست  و  کم درآمد  ترتیب طبقه ی  بدین  و  ببرند  بین  از  برنامه ریزی دقیق،  با  را،  مردم  تنگ دستی  و  فقر  زمینه های 

که  کید می کنند  جامعه را نیز در جهت دست یابی به نیازهای ضروری زندگی یاری رسانند. امیرمؤمنان؟ع؟ در این باره تأ

گشاده دستی توانگران است. گرسنگی و تنگ دستی عده ای، معلول بهره وری های بدون مرز عده ای دیگر و 

َع ِبِه َغِنّیٌ َو اهلُل َتَعاَلی َساِئُلُهْم َعْن َذِلک«   ِبَما ُمّتِ
َّ

ْقَواَت اْلُفَقَراِء َفَما َجاَع َفِقیٌر ِإال
َ
ْغِنَیاِء أ

َ ْ
ْمَواِل ال

َ
»ِإّنَ اهلَل ُسْبَحاَنُه َفَرَض ِفی أ

برهنه  و  گرسنه  گر  ا داده است، پس  قرار  ثروتمندان  اموال  در  را  تهیدستان  روزی   )سیدرضی، حکمت 328(.یعنی:خدا 

گناه ثروتمندان است. بمانند، سبب آن، 

نیز فرمودند:

آنکه  سبب  به  مگر  نمی ماند  گرسنه  فقیری  385(یعنی:  ص  ق،   1421 )الحلی،  َغِنی«  ِبِه  َع  ُمّتِ ِبَما   
َّ

ِإال َفِقیٌر  َجاَع  »َما 

ثروتمندی حق او را باز می دارد.

در نگاه پر مهر امیرمؤمنان؟ع؟ ، فقر و نداری، بزرگ ترین مانع تربیت و اصالح مردم است. امام علی؟ع؟ فقر را مایه ی 

کینه و دشمنی می داند. ایشان به فرزندش محمدبن حنفیه در این باره  نقصان دین و آشفتگی ذهن و اندیشه و سبب 

فرمودند: 

ِلْلَمْقت« )سیدرضی،  َداِعَیٌة  ِلْلَعْقِل  َمْدَهَشٌة  یِن  ِللّدِ َمْنَقَصٌة  اْلَفْقَر  َفِإّنَ  ِمْنُه  ِباهلِل  َفاْسَتِعْذ  اْلَفْقَر  َعَلْیک  َخاُف 
َ
أ ِإّنِی  ُبَنّیَ  »َیا 

را  انسان  که همانا فقر، دین  ببر،  پناه  از فقر به خدا  کم،  تو هراسنا بر  از تهیدستی  حکمت 319(.یعنی: ای فرزندم! من 
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ناقص، و عقل را سرگردان، و عامل دشمنی است.

کی و آسایش است.  کافی می آید، سبب سوق دادن مردم به پا که در پی روزی  در اندیشه ی امام علی ؟ع؟ رفاه زندگی 

کفاف در زندگی معرفی می کنند: ک دامنی را  حضرت، بهترین وسیله ی پا

کند، او را به  کفاف قناعت  اُه ِإَلی اْلَعَفاف«  )المدی، 1366ش، ص 393(یعنی:هرکس به اندازه 
َ

ّد
َ
»َمِن اْقَتَنَع ِباْلَکَفاِف أ

عفاف خواهد رسانید.

تأمین  و  برداشتند  مردم  زندگی  آسایش  و  رفاه  جهت  در  مؤثری  گام های  امیرمؤمنان؟ع؟  که  است  نگرشی  چنین  با 

کارگزاران، تهیدستان و دیگر افراد جامعه را، اصلی اساسی در سیره ی مدیریتی  نیازهای اساسی زندگی شهروندان، اعم از 

کوفه را به جایی  کارشکنی ها،  کوتاه، با آن همه توطئه ها و  خویش قرار دادند. امام؟ع؟ در همین جهت و در همان روزگار 

که خود فرمودند: رساند 

ّلِ َو َیْشَرُب ِمْن َماِء اْلُفَرات« )ابن شهرآشوب،  ُکُل اْلُبّرَ َو َیْجِلُس ِفی الّظِ
ْ
ْدَناُهْم َمْنِزَلًة َلَیأ

َ
 َناِعمًا ِإّنَ أ

َّ
َحٌد ِإال

َ
ْصَبَح ِباْلُکوَفِة أ

َ
»َما أ

1379 ش، ج 2، ص 99؛ المجلسی، بحار االنوار، 1404 ق، ج 40، ص 327( یعنی: در کوفه کسی شب را به صبح نمی رساند 

گوارا )فرات( می نوشند. گندم می خورند، و خانه دارند، و از آب  مگر با یک زندگی راحت، پایین ترین مردم از نظر شغل نان 

توجه حکومت علوی به رفاه افراد جامعه. 1 . 5 . 2

گروه هایی از اقشار جامعه، بدون توجه و حمایت  که   در یک نگرش واقع گرایانه نسبت به جامعه، می توان دریافت 

دولت، نمی توانند رفاه خود و خانواده خود را تأمین نمایند. به همین سبب، جامعه به یک برنامه ی اقتصادی جامع و 

گام بردارد و پایه های  حساب شده نیاز دارد تا با شناخت نیازهای اقشار مختلف جامعه، در جهت رفاه عمومی همگان، 

دست یابی به عدالت اقتصادی را محکم سازد. امام علی ؟ع؟ در عهدنامه ی مالک اشتر به این واقعیت اشاره می کند و 

گروه های اجتماعی را، مسئولیت دولت و زمامداران برمی شمارد: توجه به حقوق همه ی 
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ِة  اُب اْلَعاّمَ ُکّتَ  ِغَنی ِبَبْعِضَها َعْن َبْعٍض َفِمْنَها ُجُنوُد اهلِل َو ِمْنَها 
َ

 ِبَبْعٍض َو ال
َّ

 َیْصُلُح َبْعُضَها ِإال
َ

َة َطَبَقاٌت ال ِعّیَ ّنَ الّرَ
َ
»َو اْعَلْم أ

اِس َو  ِة َو ُمْسِلَمِة الّنَ ّمَ ْهِل الّذِ
َ
ْهُل اْلِجْزَیِة َو اْلَخَراِج ِمْن أ

َ
ْفِق َو ِمْنَها أ ْنَصاِف َو الّرِ ِ

ْ
اُل اإل ِة َو ِمْنَها ُقَضاُة اْلَعْدِل َو ِمْنَها ُعّمَ َو اْلَخاّصَ

ی اهلُل َلُه َسْهَمُه َو َوَضَع َعَلی   َقْد َسّمَ
ٌ

ُکّل ْفَلی ِمْن َذِوی اْلَحاَجِة َو اْلَمْسَکَنِة َو  َبَقُة الّسُ َناَعاِت َو ِمْنَها الّطَ ْهُل الّصِ
َ
اُر َو أ ّجَ ِمْنَها الّتُ

گروه های  ِه ص َعْهدًا ِمْنُه ِعْنَدَنا َمْحُفوظا«ً )سیدرضی، نامه ی 53(.یعنی:بدان مردم از  ِة َنِبّیِ ْو ُسّنَ
َ
ِکَتاِبِه أ ِه َفِریَضًة ِفی  َحّدِ

از  نیست.  بی نیاز  دیگر  گروه  از  گروه ها  از  هیچ یک  و  ندارد،  امکان  دیگری  با  جز  یک  هر  اصالح  که  می باشند  گونی  گونا

جزیه  اجتماعی،  نظم  و  عدل  کارگزاران  دادگستر،  قضات  خصوصی،  و  عمومی  نویسندگان  و  خدا،  لشکریان  قشرها،  آن 

بازرگانان، صاحبان صنعت و پیشه وران، و نیز طبقه پایین جامعه، یعنی  کنندگان مالیات، تّجار و  دهندگان، پرداخت 

که برای هر یک خداوند سهمی مقّرر داشته، و مقدار واجب آن را در قرآن یا سّنت پیامبر  نیازمندان و مستمندان می باشند، 

که پیمانی از طرف خد است و نگه داری آن بر ما الزم است. کرده  تعیین 

کفاف در زندگی، برای همه ی اقشار  یکی از اهداف مهم حکومت عدل علوی، فراهم آوردن رفاه و آسایش، و تحقق 

کمک می کند، برنامه ریزی صحیح و اصولی برای اقتصاد جامعه است، برنامه ای  جامعه بود. آن چه به تحقق این هدف 

گروه طرحی ارائه می دهد.  که به همه ی اقشار مختلف جامعه می نگرد و برای رفاه هر 

که امام، عالوه بر توجه به رفاه عموم مردم،  گروه عمده ی مردمی وجود داشت  در جامعه ی عصر امیرمؤمنان؟ع؟ سه 

کارگزاران، قاضیان و  گروه عبارت بودند از:  گروه نیز برنامه های متعددی اجرا می نمود. این سه  برای نیازهای این سه 

کلی طبقه ی فرودین  کار افتادگان، تنگ دستان و به طور  کار می کردند؛ افراد ناتوان، از  که در مناصب دولتی  همه ی آنان 

گروه سوم صاحبان مشاغل آزاد بودند، که در حکومت عدل امیرمؤمنان؟ع؟ به امور همه ی آنان رسیدگی می شد. جامعه و 

تأمین نیازهای کارکنان دولتی. 2 . 5 . 2

کافی بهره مند سازد: کارگزارانش را از حقوق  که به مالک اشتر می نویسد، از او می خواند  امام علی ؟ع؟ در نامه ی 

ْنُفِسِهْم َو ِغًنی 
َ
ِح أ

َ
ٌة َلُهْم َعَلی اْسِتْصال ْرَزاَق َفِإّنَ َذِلک ُقّوَ

َ ْ
ْسِبْغ َعَلْیِهُم ال

َ
اِلک َفاْسَتْعِمْلُهُم اْخِتَبارًا … ُثّمَ أ ُموِر ُعّمَ

ُ
»ُثّمَ اْنُظْر ِفی أ
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کارمندانت  َماَنَتک « )همان( یعنی: سپس در امور 
َ
ْو َثَلُموا أ

َ
ْمَرک أ

َ
ٌة َعَلْیِهْم ِإْن َخاَلُفوا أ ْیِدیِهْم َو ُحّجَ

َ
َلُهْم َعْن َتَناُوِل َما َتْحَت أ

کافی، در اصالح  گرفتن حقوق  که با  کارشان بگمار … سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار،  بیندیش، و پس از آزمایش به 

را  فرمانت  گر  ا آنان  بر  است  حّجتی  اتمام  و  نمی زنند،  بیت المال  اموال  به  دست  بی نیازی،  با  و  می کوشند،  بیشتر  خود 

کنند. نپذیرند یا در امانت تو خیانت 

که بی نیازی مالی آنان،  کافی بهره مند باشند، چرا کارگزاران باید از حقوق مالی  که  امیرمؤمنان؟ع؟ بر این باور بودند 

کارکنان  ْنُفِسِهْم« و در این صورت است که 
َ
ِح أ

َ
ٌة َلُهْم َعَلی اْسِتْصال سبب ایجاد زمینه های اصالح آنان می گردد: »َفِإّنَ َذِلک ُقّوَ

َما  َتَناُوِل  َعْن  َلُهْم  ِغًنی  دولتی، بهانه ای برای دست اندازی به بیت المال و سوء استفاده های مالی نخواهند داشت: »َو 

ْیِدیِهْم«. 
َ
َتْحَت أ

کارکنان دولتی بر می شمارد: کامل نیازهای مادی  امام علی ؟ع؟ سه دلیل مهم و اساسی را برای تأمین 

کارگزاران به فساد مالی 1-پیش گیری از دچار شدن 

کافی 2-ایجاد زمینه های اصالح نفس آنان با دریافت حقوق 

کارگزاران  3-اتمام حجت والیان با 

تالش  و  می داند  ضروری  و  الزم  امری  را  دولتی  کارکنان  نیازهای  تأمین  که  است  نگرشی  چنین  با  حق مداران،  امام 

می کند، برای آنان وسعت و فراخی در معیشت و زندگی را فراهم نماید، تا آنان بدون دغدغه و نگرانی و با عالقه مندی و 

کافی خود را از دولت  کارگزاران را از این که حقوق  سالمت، خدمت گذاری و امانت داری نمایند. در پی این هدف، امام، 

که به مسئول جمع آوری زکات می نویسد، او را نسبت  کرد، خاطر جمع می کند. چنان چه ایشان در نامه ای  دریافت خواهند 

به دریافت حقوقش، مطمئن می سازد: 

کامل می دهیم، تو  که ما حق تو را به طور  ِهْم ُحُقوَقُهْم« )همان، نامه ی 26( یعنی:همان گونه  ک َفَوّفِ
َ

وک َحّق
ُ

ا ُمَوّف »َو ِإّنَ
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هم باید نسبت به حقوق آنان وفادار باشی .

گر  که منصب قضاوت نمادی از عدل و داد است و ا در میان مناصب دولتی، منصب قضاوت، جایگاه ویژه ای دارد چرا

کجا پناهنده شوند؟ به همین دلیل، این جایگاه باید در جامعه  گردد، مردم برای دادخواهی به  این جایگاه، دچار تزلزل 

کرده، قاضیان را در ظلم و تعدی، وسوسه نماید. پس عدالت اقتصا  که هیچ کس نتواند به آن نفوذ  چنان محکم باشد 

کار قضاوت  کافی و وافی برخوردار باشند تا جای هیچ گونه وسوسه و نفوذی از این راه نباشد و  که قضات از حقوق  می کند 

کشیده نشود. امام عدالت ورزان با احاطه به این مسئله ی مهم، به  کجی و ستم گری  قاضیان، به خاطر تنگی معیشت به 

مالک اشتر چنین می فرماید: 

ِإَلی  َحاَجُتُه  َمَعُه   
ُ

َتِقّل َو  َتُه 
َ
ِعّل ُیِزیُل  َما  اْلَبْذِل  َلُه ِفی  اْفَسْح  َو  َنْفِسک …  ِتک ِفی  َرِعّیَ ْفَضَل 

َ
أ اِس  الّنَ َبْیَن  ِلْلُحْکِم  اْخَتْر  »ُثّمَ 

َجاِل َلُه ِعْنَدک« )همان، نامه ی  َمَن ِبَذِلک اْغِتَیاَل الّرِ
ْ
ِتک ِلَیأ  َیْطَمُع ِفیِه َغْیُرُه ِمْن َخاّصَ

َ
ْعِطِه ِمَن اْلَمْنِزَلِة َلَدْیک َما ال

َ
اِس َو أ الّنَ

که نیازهای او  کن …و آن قدر به او ببخش  53( یعنی:سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب 

که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع  گرامی دار  گردد، و به مردم نیازمند نباشد، و از نظر مقام و منزلت آن قدر او را  برطرف 

نکنند، تا از توطئه ی آنان در نزد تو در أمان باشد.

اهتمام به وضع معیشتی طبقه ی فرودین. 3 . 5 . 2

 از منظر عدالت پیشه ی امام علی ؟ع؟ امکانات و دارایی هایی که خداوند به انسان ها عنایت فرموده، برای بهره مندی 

گروه خاصی قرار بگیرد. که در دست همه ی مردم باشد، نه اینکه در اختیار  همگان است و عدالت اقتضا می کند 

َکَرِمِه َو َسَواِبِغ ِنَعِمه«  )همان، خطبه ی 83( یعنی:او را می ستایم در برابر مهربانی ها و نعمت های  ْحَمُدُه َعَلی َعَواِطِف 
َ
»أ

گیرش.  فرا

که خداوند در اختیار همه ی انسان ها قرار داده، در هر جامعه ای طبقه ای فرودین وجود  با وجود همه ی نعمت هایی 

از  گروه هایی چون:  گردند.  از امکانات موجود بهره مند  گون، نمی توانند )یا عده ای نگذاشته اند(  گونا که به دالیل  دارد 



، سال چهارم، شماره ی هفتم، بهار و تابستان ۱0۶۱۳۹۶

اقتصادی  تأمین اجتماعی و  از  که الزم است  نیازمندان، مستمندان و …  یتیمان،  افتادگان، معلوالن، سالخوردگان،  کار 

الزم بهره مند باشند. به همین علت، امیر عدالت ورزان در عهدنامه ی مالک اشتر، او را به توجه به این طبقه از محرومان 

جامعه، بسیار سفارش نموده اند:

ْو 
َ
ِکَتاِبِه أ ِه َفِریَضًة ِفی  ی اهلُل َلُه َسْهَمُه َو َوَضَع َعَلی َحّدِ  َقْد َسّمَ

ٌ
ُکّل ْفَلی ِمْن َذِوی اْلَحاَجِة َو اْلَمْسَکَنِة َو  َبَقُة الّسُ »َو ِمْنَها الّطَ

ِه ص َعْهدًا ِمْنُه ِعْنَدَنا َمْحُفوظًا« )همان، نامه ی 53( یعنی: و نیز طبقه پایین جامعه، یعنی نیازمندان و مستمندان  ِة َنِبّیِ ُسّنَ

که پیمانی  کرده  که برای هریک، خداوند سهمی مقّرر داشته، و مقدار واجب آن را در قرآن یا سّنت پیامبر تعیین  می باشند، 

از طرف خداست و نگه داری آن بر ما الزم است.

توجهی  فرودین جامعه،  به طبقه ی  باید  الزامًا  رفاه شهروندان می باشد،  برای  ایجاد فضایی  دنبال  به  که  مدیریتی 

کارا ارائه  ویژه داشته باشد و آنان را تحت پوشش خود قرار دهد. امام علی؟ع؟ به فرمانده اش در این زمینه دستورالعملی 

می دهد: 

ْمَنی َفِإّنَ ِفی َهِذِه  ْهِل اْلُبْؤَسی َو الّزَ
َ
ِکیِن َو اْلُمْحَتاِجیَن َو أ  ِحیَلَة َلُهْم ِمَن اْلَمَسا

َ
ِذیَن ال

َ
ْفَلی ِمَن اّل َبَقِة الّسُ »ُثّمَ اهلَل اهلَل ِفی الّطَ

ِت َصَواِفی 
َّ

ِه ِفیِهْم َو اْجَعْل َلُهْم ِقْسمًا ِمْن َبْیِت َماِلک َو ِقْسمًا ِمْن َغال ِ َما اْسَتْحَفَظک ِمْن َحّقِ
َبَقِة َقاِنعًا َو ُمْعَتّرًا َو اْحَفِظ هلِلَّ الّطَ

ُتْعَذُر   
َ

ال ک  َفِإّنَ َبَطٌر  َعْنُهْم  ک  َیْشَغَلّنَ  
َ

ال َو  ُه 
َ

َحّق اْسُتْرِعیَت  ُکٌل َقِد  َو  ْدَنی 
َ ْ
ِلل ِذی 

َ
اّل ِمْثَل  ِمْنُهْم  ْقَصی 

َ ْ
ِلل َفِإّنَ  َبَلٍد  ُکّلِ  ِم ِفی 

َ
ْسال ِ

ْ
اإل

« )همان( یعنی:سپس خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه،  ْحَکاِمک اْلَکِثیَر اْلُمِهّمَ اِفَه إِلِ ِبَتْضِییِعک الّتَ

گروهی  گرفتاران، دردمندان. همانا در این طبقه ی محروم  که هیچ چاره ای ندارند، ]و عبارتند[ از زمین گیران، نیازمندان، 

که خداوند برای این  گدایی دست نیاز بر می دارند، پس برای خدا پاسدار حّقی باش  گروهی به  کرده، و  خویشتن داری 

طبقه معّین فرموده است: بخشی از بیت المال، و بخشی از غّله های زمین های غنیمتی اسالم را در هر شهری به طبقات 

پایین اختصاص ده، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک ترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسئول رعایت 

کارهای فراوان و مهم عذری برای  که هرگز انجام  آن می باشی. مبادا سرمستی حکومت تو را از رسیدگی به آنان باز دارد، 
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کوچک تر نخواهد بود. ترک مسئولّیت های 

گروه، سهمی از بیت المال را قرار می دادند و والیان را نیز به  بدین سان امام ؟ع؟ برای تأمین معیشت و رفاه زندگی این 

این امر دستور می دادند:

َتْحِقُرُه  َو  اْلُعُیوُن  َتْقَتِحُمُه  ْن  ِمّمَ ِمْنُهْم  ِإَلْیک  َیِصُل   
َ

ُموَر َمْن ال
ُ
أ ْد 

َ
َتَفّق َو  َلُهْم  ک 

َ
ْر َخّد ُتَصّعِ  

َ
َو ال َعْنُهْم  ک   ُتْشِخْص َهّمَ

َ
»َفال

ْعَذاِر ِإَلی اهلِل ]ُسْبَحاَنُه [  ِ
ْ

ُموَرُهْم- ُثّمَ اْعَمْل ِفیِهْم ِباإل
ُ
َواُضِع َفْلَیْرَفْع ِإَلْیک أ ْهِل اْلَخْشَیِة َو الّتَ

َ
وَلِئک ِثَقَتک ِمْن أ

ُ
ْغ ِل َجاُل َفَفّرِ الّرِ

ْنَصاِف ِمْن َغْیِرِهم«  )همان( یعنی:همواره در فکر مشکالت آنان باش، و  ِ
ْ

ْحَوُج ِإَلی اإل
َ
ِة أ ِعّیَ ِء ِمْن َبْیِن الّرَ

َ
َیْوَم َتْلَقاُه َفِإّنَ َهُؤال

کوچکی به چشم نمی آیند و دیگران آنان را  که از  کن  کسانی را از آنان بیشتر رسیدگی  از آنان روی برمگردان، به ویژه امور 

که خدا ترس و فروتن هستند  گروه، از افراد مورد اطمینان خود  کمتر به تو دسترسی دارند. برای این  کوچک می شمارند و 

گونه ای  کنند؛ سپس در رفع مشکالتشان به  گزارش  کن، تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان را به تو  فردی را انتخاب 

گروه در میان رعّیت بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند. که در پیشگاه خدا عذری داشته باشی، زیرا این  کن  عمل 

کرده و فرموده اند: کیدی ویژه  کهنساالن نیازمند را تأ گروه های ذکر شده، امام، رسیدگی به یتیمان و  در میان 

ِة َثِقیل« )همان، 
َ

َلِة َنْفَسُه َو َذِلک َعَلی اْلُوال
َ
 َیْنِصُب ِلْلَمْسأ

َ
 ِحیَلَة َلُه َو ال

َ
ْن ال ّنِ ِمّمَ ِة ِفی الّسِ

َ
ّق ْهَل اْلُیْتِم َو َذِوی الّرِ

َ
ْد أ »َو َتَعّهَ

پیوسته  نمی دارند،  بر  نیاز  دست  و  ندارند،  چاره ای  راه  که  سال خورده  پیران  و  خردسال،  یتیمان  یعنی:از   )53 نامه ی 

که مسئولّیتی سنگین بر دوش زمامداران است. کن  دل جویی 

گروه های  که برنامه ی جامع برای تأمین همه ی  در این عبارت نورانی، امیرمؤمنان؟ع؟ به این واقعیت اشاره می کند 

از این مسئله ی مهم،  با این وجود، دولت نباید  اما  اجتماعی، وظیفه ای سنگین است و توان اجرایی باالیی می طلبد. 

کوتاهی نماید. غفلت ورزد و در اجرای عدالت، 

ایتام، مشهور و معروف است. نقل های بسیاری درباره ی توجه ویژه ی ایشان به  امام علی ؟ع؟ به  توجه و اهمیت 

تأمین معیشت یتیمان بی سرپرست، در تاریخ ذکر شده است. در نگاه پر عطوفت امام، این مسئله چنان اهمیت داشت 
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که بخشی از وصیت ایشان را به خود اختصاص داده: 

 َیِضیُعوا ِبَحْضَرِتُکم«  )همان، نامه ی 47( یعنی:خدا را! خدا را! در باره یتیمان، 
َ

ْفَواَهُهْم َو ال
َ
وا أ  ُتِغّبُ

َ
ْیَتاِم َفال

َ ْ
»اهلَل اهلَل ِفی ال

گردانید. گرسنه بدارید، و حقوقشان را ضایع  گاه  گاهی سیر و  نکند آنان را 

سیره ی مدیریتی امام ؟ع؟ در مورد پیران و ناتوانان نیز، چنین بود. امام؟ع؟ به منظور سامان بخشی به وضع معیشت 

که دست  کرد  کار افتاده ای را مشاهده  کرده بود. در خبری آمده، روزی امیرمؤمنان؟ع؟ پیرمرد از  آنان، بودجه ای تعیین 

نیاز به سوی مردم گشوده بود. امام با تعجب از اطرافیان پرسید: »ما هذا؟« این چیست؟ گفتند: او نصرانی است. امام؟ع؟ 

کردید! او را از بیت المال  که پیر و ناتوان شده، رهایش  کنون  کشیدید و ا کار  برآشفتند و فرمودند: تا وقتی جوان بود، از او 

تأمین نمایید.«)الحر العاملی، 1409ق، ج11، ص 49(

وجود  نیازمندی  نمی بایست  علوی  حکومت  در  که  می دهد  نشان  تکدی گری،  از  تعجب  اظهار  و  برآشفتن  این گونه 

کوتاه حکومت خود، چنان به  که به تکدی گری روی آورد. امیرمؤمنان؟ع؟ در دوران  داشته باشد و چنان مستأصل شود 

کاهش یافته بود. دستور امام؟ع؟  که مشکل فقر و نداری، تا حد بسیاری  کرده بود  کارهای مربوط به نیازمندان، رسیدگی 

کار  از  و  سالخوردگان  برای  حضرت،  آن  مدیریتی  سیره ی  در  که  می دهد  نشان  بیت المال  از  نصرانی  مرد  آن  تأمین  به 

افتادگان، از بیت المال، بودجه تعیین می گردید.

که طبقه ی محروم جامعه را از بیت المال  امیرمؤمنان؟ع؟ به فرماندهان خود در مناطق مختلف، نیز دستور می دادند 

کنند و لوازم مورد نیاز زندگی آنان را، به طور مکفی و در حد رفاه، در اختیارشان قرار دهند. حضرت در این باره در  تأمین 

نامه ای به قثم بن عباس، فرماندار مکه، نوشت: 

»َو اْنُظْر ِإَلی َما اْجَتَمَع ِعْنَدک ِمْن َماِل اهلِل َفاْصِرْفُه ِإَلی َمْن ِقَبَلک ِمْن َذِوی اْلِعَیاِل َو اْلَمَجاَعِة ُمِصیبًا ِبِه َمَواِضَع اْلَفاَقِة َو 

ِت َو َما َفَضَل َعْن َذِلک َفاْحِمْلُه ِإَلْیَنا ِلَنْقِسَمُه ِفیَمْن ِقَبَلَنا« )سیدرضی، نامه ی 67؛ النوری الطبرسی، 1408 ق، ج 8، 
َّ

اْلَخال

گرسنگانی  کن، و آنها را به عیالمندان و  که نزد تو فراهم شده است رسیدگی  ص 318(یعنی:به مال خدا )اموال عمومی( 
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که در  کسانی  گون آنان را برطرف ساز، و باقیمانده را نزد ما بفرست تا میان  گونا که در آنجاها هستند برسان و نیازهای 

کنیم. اینجا هستند قسمت 

از  او در استفاده  را شریک  ناتوانان و مستمندان  امام؟ع؟ به مسئول جمع آوری زکات نوشت،  که  نامه ی دیگری  در 

که دولت حق او را می پردازد، او نیز حق این طبقه را پرداخت نماید:  کرد و از او خواست، همان گونه  زکات، معرف 

ک 
َ

وک َحّق
ُ

ا ُمَوّف ِإّنَ ْهَل َمْسَکَنٍة َو ُضَعَفاَء َذِوی َفاَقٍة َو 
َ
َدَقِة َنِصیبًا َمْفُروضًا َو َحّقًا َمْعُلومًا َو ُشَرَکاَء أ »َو ِإّنَ َلک ِفی َهِذِه الّصَ

ِکیُن َو  اِس ُخُصومًا َیْوَم اْلِقَیاَمة َو ُبْؤَسی ِلَمْن َخْصُمُه ِعْنَد اهلِل اْلُفَقَراُء َو اْلَمَسا ْکَثِر الّنَ
َ
ک ِمْن أ  َتْفَعْل َفِإّنَ

َّ
ِهْم ُحُقوَقُهْم َو ِإال َفَوّفِ

که جمع می کنی سهمی  ِبیل« )سیدرضی، نامه 26(یعنی:برای تو در این زکاتی  اِئُلوَن َو اْلَمْدُفوُعوَن َو اْلَغاِرُموَن َو اْبُن الّسَ الّسَ

که ما حق تو را می دهیم، تو هم باید  معّین، و حّقی روشن است، و شریکانی از مستمندان و ضعیفان داری، همان گونه 

گر چنین نکنی در روز رستاخیز بیش از همه دشمن داری، و وای بر کسی که در پیشگاه  نسبت به حقوق آنان وفادار باشی، ا

که از حّقشان محرومند، و بدهکاران و ورشکستگان و در راه ماندگان،  کنندگان و آنان  کین، و در خو است  خدا، فقرا و مسا

کنند. دشمن او باشند و از او شکایت 

تالش دولت در سامان بخشی به وضعیت مشاغل آزاد. 4 . 5 . 2

کشاورزی و تجارت بود، و  کار نبودند،  که در دستگاه حکومت مشغول به   در دوره ی علوی، عمده ی فعالیت مردمی 

گروه از افراد  همین مشاغل، از جمله ارکان مهم تولیدی و اثر بخش در اقتصاد جامعه به شمار می رفت. امیرمؤمنان به این 

جامعه نیز بسیار اهمیت می دادند و شرایط را به گونه ای مهیا می نمودند که موجبات رفاه و آسایش آنان در زندگی و سامان 

گردد. بخشی در عرصه ی فعالیتشان، فراهم 

اشاره ای به وضعیت مالیات در آن دوره می شود.  گروه در حکومت علوی،  این  رفاهی  از پرداختن به وضعیت  قبل 

که شامل مالیات دهندگان می شدند، دارای مشاغل آزاد بودند.  کثر افرادی  که ا چرا

حکومت، در نگاه امام علی؟ع؟ برای مردم و در جهت احقاق حقوق مردم است، و بخشی از نیازهای مالی حکومت را 
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که از وجود حکومت، بهره می گیرند و در سایه ی آن، به تولید و تجارت و … می پردازند. به  باید مردم بپردازند؛ همان ها 

کشوری، مسئله ی مالیات است، و نظام مالیاتی صحیح و اصولی،  همین دلیل، از جمله برنامه های مهم اقتصادی در هر 

که در آن، بهره وری مالیات دهندگان مهم است،  می تواند تکیه گاه محکمی برای تحقق عدالت اقتصادی باشد. نظامی 

که به جمع آوری مالیات،  نظامی عدالت پیشه است، نه یک نظام مالیاتی بهره کش. به همین منظور، امام علی 7 آنجا 

دستور می دهد، به بهره وری مردم اشاره می کند:

ّنَ 
َ
 ِبِهْم ِل

َّ
َح ِلَمْن ِسَواُهْم ِإال

َ
 َصال

َ
حًا ِلَمْن ِسَواُهْم َو ال

َ
ِحِهْم َصال

َ
ِحِه َو َصال

َ
ْهَلُه َفِإّنَ ِفی َصال

َ
ْمَر اْلَخَراِج ِبَما ُیْصِلُح أ

َ
ْد أ

َ
»َو َتَفّق

که به صالح مالیات  کن  گونه ای وارسی  ْهِلِه« )همان، نامه ی 53(.یعنی:مالیات را به 
َ
ُهْم ِعَیاٌل َعَلی اْلَخَراِج َو أ

َ
ُکّل اَس  الّنَ

دهندگان باشد، زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصالح امور دیگر اقشار جامعه می باشد، و تا امور مالیات 

گرفت زیرا همه ی مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. کار دیگران نیز سامان نخواهد  دهندگان اصالح نشود 

ایشان به بهبود وضعیت مالیات دهندگان و مردم است. به منظور نیل به این  برنامه ی مالیاتی امام؟ع؟ توجه  در 

هدف، امام یک نظام مالیاتی منعطفی را اجرا نمودند تا در شرایط مختلف اقتصادی، بتواند دستورالعمل های ویژه ای 

امور مالیاتی اهمیت زیادی می دادند و آن را پشتوانه ای در جهت تحقق عدالت  امیرمؤمنان؟ع؟ به  اینکه  با  ارائه دهد. 

که مالیات دهندگان، در عرصه ی فعالیتشان، دچار مشکلی می شدند و از سنگینی  اقتصادی جامعه می شمردند، اما، آنجا 

مالیات شکایت می کردند، امام؟ع؟ دستور به انعطاف و یا بخشودگی مالیاتی می دادند تا وضع رفاهی، اقتصادی و معیشتی 

آنان، به خطر نیفتد و بتوانند سرمایه ی خود را بازگردانند. در این راستا، امام؟ع؟ به مالک اشتر چنین می فرماید: 

ْفَت َعْنُهْم ِبَما َتْرُجو 
َ

ْجَحَف ِبَها َعَطٌش َخّف
َ
ْو أ

َ
ْرٍض اْغَتَمَرَها َغَرٌق أ

َ
ْو ِإَحاَلَة أ

َ
ٍة أ

َ
ْو َباّل

َ
ِو اْنِقَطاَع ِشْرٍب أ

َ
ًة أ

َ
ْو ِعّل

َ
 أ

ً
»َفِإْن َشَکْوا ِثَقال

ُه  َفِإّنَ ْفَت ِبِه اْلَمُئوَنَة َعْنُهْم 
َ

َیْثُقَلّنَ َعَلْیک َشْی ٌء َخّف  
َ

ْفَت ِبِه اْلَمُئوَنَة َعْنُهم ال
َ

َیْثُقَلّنَ َعَلْیک َشْی ٌء َخّف  
َ

ْمُرُهْم َو ال
َ
أ ِبِه  ْن َیْصُلَح 

َ
أ

ِحک ِباْسِتَفاَضِة اْلَعْدِل ِفیِهْم  ِبک ُحْسَن َثَناِئِهْم َو َتَبّجُ
َ

َیِتک َمَع اْسِتْجال
َ

ِدک َو َتْزِییِن ِوال
َ

ُذْخٌر َیُعوُدوَن ِبِه َعَلْیک ِفی ِعَماَرِة ِبال

کردند، از سنگینی مالیات، یا آفت زدگی، یا خشک شدن آب  گر مردم شکایت  ِتِهْم« )همان( یعنی: پس ا ُمْعَتِمدًا َفْضَل ُقّوَ
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تا  گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده  یا خشک سالی، در  یا خراب شدن زمین در سیالب ها،  باران،  کمی  یا  چشمه ها، 

که در آبادانی شهرهای  گیرد، و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته ای است  امورشان سامان 

گسترش عدالت میان مردم خشنود خواهی شد، و  تو، و آراستن والیت های تو نقش دارد، و رعّیت تو را می ستایند، و تو از 

کرد. به افزایش قّوت آنان تکّیه خواهی 

که هرگز  کارگزاران خود می خواستند  که از  امنیت، رفاه و آسایش مردم چنان در نگاه امیرمؤمنان؟ع؟ اهمیت داشت، 

که حضرت، نگرفتن مالیات را از برخی، بر فشار  گرفتن مالیات، در تنگنا قرار ندهند. این انعطاف تا جایی بود  مردم را در 

بر آنان ترجیح می دادند: 

 َسْوطًا ِفی ِجَباَیَة 
ً

 َتْضِرُبّنَ َرُجال
َ

ٍج َساُبوُر َفَقاَل: ال ِبی َطاِلٍب؟ع؟ َعَلی ُمْدَر
َ
»حدثنی َرُجٍل ِمْن َثِقیٍف َقاَل: استعملنی َعِلّیُ ْبُن أ

ٍة: 
َ
 َقاِئمًا ِفی َطَلِب ِدْرَهٍم ِقّل

ً
 ُتِقیِمّنَ َرُجال

َ
ًة َیْعَمُلوَن َعَلْیَها، َو ال  َداّبَ

َ
 َصْیٍف َو ال

َ
ِکْسَوَة ِشَتاٍء َو ال  

َ
 تتبعن لهم ِرْزقًا َو ال

َ
ِدْرَهٍم، َو ال

اْلَعْفَو - ُیْعَنی  ُخَذ ِمْنُهُم 
ْ
َنأ ْن 

َ
أ ِمْرَنا 

ُ
أ َما  ِإّنَ َکَما َذَهَبْت ِمْن ِعْنَدک َقاَل: َو ِإْن َرَجْعَت َوْیَحک  ْرِجَع الیک 

َ
أ ِإْذِن  ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن 

َ
أ َیا 

قبیله  از  آبادی، 1392 ش، ج 3، ص 14(یعنی:مردی  الفیروز  الحسینی  الثیر، 1409 ق، ج 3، ص 600؛  ) ابن  اْلَفْضِل« 

گرفت و فرمود: »مبادا کسی را برای  کار  گفت: علی بن ابی طالب؟ع؟ مرا در ]مالیات[ منطقه بزرگ شاپور1، به  ثقیف به من 

گذاری؛ و برای  کار آنها را به فروش  گردآوری درهمی، تازیانه زنی و یا روزی یا لباس تابستانی و زمستانی و یا چارپایاِن 

گر چنین باشد، دست خالی نزد تو بر گردم، چنان  مار. آن مرد گفت که گفتم: ای امیرمؤمنان! ا
ُ

گرفتن درهم، شخصی را مگ

که زیادی را از  که رفته ای، بازگردی. وای بر تو! همانا ما مأموریم  که دست خالی از نزد تو رفتم! فرمود: »گرچه همان گونه 

مردم، بستانیم«.

کارگزاران خود می نمودند و از آنان  امام؟ع؟سفارش صاحبان مشاغل آزاد، از جمله کشاورزان، تجار و صنعت گران، را به 

1. . از توابع بغداد.
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گروه ها ستم نکنند و وسایل رفاه و آسایش را از ایشان سلب نسازند: می خواستند، هرگز به این 

ُهْم  َفِإّنَ ِبَبَدِنِه  ِق  اْلُمَتَرّفِ َو  ِبَماِلِه  اْلُمْضَطِرِب  َو  ِمْنُهْم  اْلُمِقیِم  َخْیرًا  ِبِهْم  ْوِص 
َ
أ َو  َناَعاِت  الّصِ َذِوی  َو  اِر  ّجَ ِبالّتُ اْسَتْوِص  »ُثّمَ 

اُس   َیْلَتِئُم الّنَ
َ

ک َو َبْحِرک َو َسْهِلک َو َجَبِلک َو َحْیُث ال ِح ِفی َبّرِ ُبَها ِمَن اْلَمَباِعِد َو اْلَمَطاِر
َّ

ْسَباُب اْلَمَراِفِق َو ُجال
َ
 اْلَمَناِفِع َو أ

ُ
َمَواّد

ُموَرُهْم ِبَحْضَرِتک َو ِفی َحَواِشی 
ُ
ْد أ

َ
 ُتْخَشی َغاِئَلُتُه َو َتَفّق

َ
 ُتَخاُف َباِئَقُتُه َو ُصْلٌح ال

َ
ُهْم ِسْلٌم ال  َیْجَتِرُءوَن َعَلْیَها َفِإّنَ

َ
ِلَمَواِضِعَها َو ال

ِدک َو اْعَلْم َمَع َذِلک «. )سیدرضی، نامه ی 53(.یعنی: سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر، و آنها 
َ

ِبال

و  کردن می باشند،  کوچ  که همواره در سیر و  آنان  یا  کن هستند،  که در شهر سا بازرگانانی  کن،  نیکوکاری سفارش  به  را 

که آنان منابع اصلی منفعت، و پدید آورندگان وسایل زندگی و آسایش،  کار می کنند، چرا که با نیروی جسمانی  بازرگانانی 

کوهستان ها، جاهای  و آوردندگان وسایل زندگی از نقاط دور دست و دشوار می باشند، از بیابان ها و دریاها، و دشت ها و 

که مردم در آن اجتماع نمی کنند، یا برای رفتن به آنجاها شجاعت ندارند. سختی 

کشاورزان فرموده اند: امام باقر ؟ع؟ درباره ی توجه امیرمؤمنان؟ع؟ به 

ْن ُیْظَلُموا ِقَبَلُکْم« )الحمیری، 1413 ق، ص 
َ
ْرِض أ

َ ْ
ِحی ال

َّ
ْنُشُدُکُم اهلَل ِفی َفال

َ
ْجَناِد أ

َ ْ
َمَراِء ال

ُ
َکاَن َیْکُتُب ِإَلی أ ّنَ َعِلّیًا؟ع؟ 

َ
»أ

138؛ االحمدی المیانجی، 1426 ق، ج 2، ص 309؛ المجلسی،، بحار االنوار، 1404 ق، ج 97، ص 33( یعنی:امام علی 

که مبادا فالحت پیشگان از جانب شما مورد ظلم واقع  ؟ع؟ همواره به فرماندهان نظامی می نوشت: از شما می خواهم 

شوند.

جمع بندی و نتیجه گیری. 3

امنیت نسبتًا هماهنگ و مشابه ای برخوردار  و  رفاه  از وضعیت  افراد در آن  که همه ی  رسیدن به جامعه ای متعادل 

شوند بدون برنامه ریزی صحیح و اصولی ممکن نیست. برنامه ای که امام علی؟ع؟ با هدف رونق اقتصادی در جامعه اجرا 

که در جهت برقراری عدالت اقتصادی و توجه و حمایت از ستمدیدگان  نمودند، دارای اصولی منطبق با تعالیم قرآنی بود 

از منابع انسانی و طبیعی در جهت رونق اقتصادی  و محرومان جامعه، اجرا می شد. امام؟ع؟ عالوه بر استفاده صحیح 



۱۱۳ اصول پنج گانه در برنامه ی اقتصادی امام علی؟ع؟

کید بر امانت داری در امور دولتی و تالش بر ایجاد عدالت اجتماعی، جامعه را به سوی رفاه و  گرایی، تا با رعایت اعتدال 

آسایش اقتصادی سوق دادند.
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