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  در بازار پول يتو مالك اسالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
 

 



  
 

 

  
  
  
  
  

  و مشكالت اقتصادي ناشي از آن پول
  

 و پـول  موضـوع  ،يعـ يطب منـابع  گريد و نيزم تيمالكة عالقي چگونگ از بعد
ة توسع با. استي اقتصادي عموم مشكالت از آن انيجر تيفيك و آن به عالقه
 نيـي تع و متفـاوت ي اياش سنجش و مبادالت ليتسهي برا ،ديتول و اجاتياحت
 بـوده  نيهمـ  پول وضع در اول نظر و آمد انيم به پول ها، ارزش مشترك قدر

 و اجيـ احت مـورد  و دار ارزشي اياش جلبة ليوس پول چون سپسي ول است؛
 و آزمنـدان  خـاص  توجه مورد و مطلوب خود، شد، آرزوها و لذات نيتأم
  .شدي زندگ هدفي بعضي برا بلكه و قدرتة ليوس
 اجيـ احت مـورد ي كاالهـا  فقـط  مبادالتة ليوس پول، آمدن انيم به از شيپ
 اجـات ياحت رفع و نيتأم از پس ،ساخت يم فراهم هرچه هركس. بود نيطرف

 از. كـرد  يم ليتبد بود، اجشياحت مورد كهي گريدي كاال به را آن مازاد خود،
 و اجيـ احت حسـب  بـه  خـود  بـه  خـود  عيتوز و بود محدود مبادالت رو، نيا

 رايـ ز گرفـت،  ينمـ  هيـ پا ثروت تمركز و احتكار و گرفت يم صورت عادالنه
ـ  و اسـت  فسـاد  معـرض  در چون اج،ياحت بر ديزا مواد احتكار ي ديـ زاة مئون

ي كاالهـا  بـا  فقط ستيبا يم هم بعد و دارد الزم مكانية ته وي نگهداري برا
  .نبود سودبخش شود، معاوضه گريد

 توانـد  يمـ  پـول  صـاحب  و سـت ين مشكالت نيا پولة ليوس به مبادالت در
 كـه ي متـ يق هـر  بـه  سـپس  دارد، نگهي مدتي برا و بخرد موقع به را ارزاني كاال

 و آورد دسـت  به ارزان را گرانيدي كاالها دوباره و بفروشدي مشتر به خواست
 شـتر يب هرچـه  توانـد  يم مانع يب و آزاد فروش و ديخر و متناوب احتكار نيا از

 و كاالها تا دهد پرواز خودي هوا و ليم به را آن و اندازد دام به را بال سبك پول
 قـدرت ة سررشـت  نيـ ا آوردن دسـت  به با آزمندان. كند جلب را گريدي ها پول
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 معامالت و كنند خارج يعيطب و يعاد وضع از را عامه شتيمع يبازارها توانستند
  .درآورند گردش به كاذبانهي تقاضا و عرضه وي آزمند برحسب را

 دادن نشـان ي بـرا  ابتـدا  در كه پول. شود ينم متوقف حد نيهم در پول نقش
 انيشـر  در آسـان  خـون،  مانند ديبا و بود شده وضع اياش انيم دري واقع ارزش
 بـر  آن محبـت  شـد،  لذّات با مطلوب و هدف كه نيهم بگردد، اجتماعي اقتصاد

 سـت، ين ثابـت  هـا  آن بـر ي رخـواه يخ وي پرسـت  حـق  و مانيا نقش كهيي ها دل
ي برا بوده، معمول آنچه از شيبي گريدي ها راه آزمندان جهت، نيا از. ندينش يم

 هـا  آنة همـ  از دارتـر  شـه ير و آورتـر  انيـ ز كه آورند يم شيپ آنة ريذخ و جلب
 ربـاخواران  دست دري عموم اقتصاد و ثروت قدرت راه نيا از. استي رباخوار
 و عرضـه  تـوازن  و شود ينم گرفته نظر در اياش يواقع ارزش و شود يم متمركز
 پول، سرنگ با آزمندان نيا. شود يم مختل كسرهي عيتوز با ديتول ارتباط و تقاضا

 و دسـت  كـه  مولّد، طبقات عموم كريپ از راي اقتصاد خون ،يرباخوار قيطر از
 اجتمـاع  بـر  ليـ طف و فربه كريپ به و كشند يم اند، اجتماعة برند شيپ و فعالي پا

 آن ملل خيتار و داند يم خدا راي ناموزون نيا آثار و اقبعو. كنند يم قيتزر خود
  .است داده نشان را

ي ولـدار يت منشـأ  آني عـ يطب منـابع  و نيزمـ  نامحـدود  تيـ مالك كـه  چنان
ي ربـاخوار  وستهيپ زين ناموزون يدار هيسرما منشأ و شهير است،) سميفئودال(

 وي ولـدار يت( دو نيـ ا ،ياقتصـاد  مختلـف  احـوال  و اوضاع در و است هبود
 ١.شـده ي گـر يد منشـأ ي يكـ  گرييكد دنبال به گاه و هم با گاه) يدار هيسرما

 چـون  شـود،  جيـ راي ربـاخوار  و ديـ آ دسـت  به پولة رشت سر آنكه از شيپ
 جهـت  از هـم،  مـوم ع اجيـ احت مـورد  مـواد  احتكار بوده، كاال كاالبه مبادالت
 احتكـار  توانسـتند  يمـ ي كسان تنها است؛ بوده محدود زمان، و ماده اشخاص،

                                                            
ـ  بـوده؛ ي ربـاخوار  و پـول  شيدايپ از شيپي ولداريت خيتار در كه است مسلّم - 1 ي لـ يدل چيهـ ي ول

ي ولـدار يت طول در) يبورژواز( يدار هيماسر جا، همه در و شهيهم آن، از پس كه يافت توان ينم
 وي ولـدار يت نخسـت  غرب مخصوص يِدار هيسرما منشأ. باشد يافته تحول آن از و) سميفئودال(

 كشـف . آمـد  دسـت  بـه  گـران يد غارت وي رباخوار راه از كه بودي ا نقره و طال و ها پول سپس
 اسـتعمار  وي داخلـ  جبـاران  اسـتثمار يـة  پا نيسـرزم  آنة نقر و طال ليس شدن ريسراز و كايآمر

 .شدي خارج خونخوار
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ـ ي محـدود  مدتي برا آنان خاصي ها فرآورده كه كنند  اجشـان ياحت از شيب
 مـواد  كـه  بودنـد  مجبـور  داشـتند،  اجيـ احت گـر يدي كاالهـا  بـه  چون و باشد

 فـروش  بـه  - نگرفتـه  قـرار  فسـاد  معـرض  در هنوز بسا كه -  را احتكارشده
 پـول ة ليوسـ  بـه  آمـد،  انيسودجو دست به پولة سرشت آنكه از بعد. برسانند
ي كاالها خود اجياحت از شيب هم و كنند رفع را خود اجاتياحت هم توانستند

 و كنند احتكار را ها آني شتريب مدتي برا و آورند دست به ارزان را گرانيد
ـ  گـر يد د،يـ جد وضـع  در ن،يبنابرا. بفروشندي شتريب متيق با  فاسـد ي نگران

 انيم در) بود كاال فقط سابقاً كه(ي اصلية سرما ضرر وي احتكاري كاال شدن
 ثابـت ية سـرما ( پـول  صاحب و درآمده پول صورت به هيسرما چون ست؛ين

 سود با را آن موجود،ي كاال وضع و زماني اقتضا به تواند يم) كاال به نسبت
ي بـرا  كـه ي گـر يدي كـاال  تـا  بفروشد معمول متيق زا تر ارزاني حت و كمتر

  .بخرد باشد، شتريب اش ندهيآ سود و تر مناسب احتكار
 پـول  تمركز وي رباخوار كهيي ها ستم و ها ينابسامان و مشكالت همه نيا با
ة شير و اصل كه گفت نظر دقت با توان يم كه - آورده شيپ جا همه در و شهيهم
 هنـوز ] اسـت ي ربـاخوار  نيهمـ [ي اجتماع و ياقتصاد مشكالتة هم يا شتريب

 و ميقـد ي ايـ دن دري عرفـ  قانونگـذاران  و نظران صاحب و شيرانديخ نيمصلح
  . اند نكرده توجه د،يبا كه چنان آن، به ديجد

 جمع وي رباخواري برا اجتماع، مراكز در شده، جيرا ربا و پول كهي وقت از
 كار. ميندار سراغ) يمحدود تمد در و مواقع در جز(ي ديق و حد آن

 آنجا به ،رم و يونان مانند بزرگ،ي كشورها در و گذشته قرون در ،يرباخوار
 خود ماند، يم عاجز آن مضاعف سود و نيدي ادا از كهي وقت ونيمد كه ديرس
 و نينقوا! آمد يدرم رباخوار طلبكار ملك به فرزندش و زن با گاه و

 امضا را ها آن يا بودند ساكت ها تيجنا نيا برابر در يا هم ها حكومت
ي ها انقالب رم و يونان در و آمدند جان به پناه يب مردم كه آنجا تا. كردند يم

 روش و وضع ربا سود ديتحدي براي نيقوان آن اثر بر و درگرفت نيخون
  ١.ديگرد لغو ونيمد تملكة جابران

                                                            
  .دهند يم نسبت ،ييونان ميحك و قانونگذار سولون، به را ربا سود ديتحد و روش نيا لغو - 1
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 تـر  قـاطع  وي عرفـ  نيقوان از شيپ و شيب ،ياله عيشرا وي نيد نيقوان رد ،ربا
ـ  كـرده،  ميتحـر  حاًيصـر  را ربـا  مورد نيچند در تورات. است شده ميتحر ي ول

 حاًيصـر  بلكه و است يهود قوم به منحصر تورات دري رباخوار ميتحر متأسفانه
 به ليانج   در١.است كرده زيتجو) لياسرائ يبن ريغ( گرانيد از را ربا سود گرفتن
 دشمناني حت گران،يد به دادن قرض) ع( حيمس حضرت زبان از ،تورات عكس

 غرب در حيمس دعوت شرفتيپ از بعد ٢.است كرده هيتوص سودة مطالب بدون را
 حكـم  را حيمسـ  حضـرت ة موعظـ  و دستور نيا ها آن سران ساها،يكل سيتأس و

 كـه  ديرسـ  حـد  آن بـه ي رباخوارة دربار سايكلي ريسختگ. ندكرد اعالم ميتحر
. شـمردند  نيـ د از خارج و ملحد دانست، يم حالل را آن كه راي كس و رباخوار

 از بعـد  كـه  دانسـتند  يمـ  ديـ پل و پست حد آن تا را رباخوار ان،يحيمس ازي بعض
 طـرف  از رباي قطع ميتحر از بعد. كردند يمي خوددار دفنش و كفن از او مردن

 آن از پـس  و كردي رويپ آن از م789 سال در ،اروپاي عرف وي مدن قانون سا،يكل
 در. بـود  ممنـوع ي رباخوار رسماً وسطا قرون دري حيمسي كشورها سراسر در

. ديـ گرد مجـاز  قانوناً ناتوان افراد اموال و هيسرما باي ربو معامالت م1593 سال
 تـا  كـرد  تيسـرا  داران هيسـرما  گريد به ناتوانانية سرما از اجازه نيا آن، از پس

                                                            
 باشـد،  تـو ية همسـا  كه من، قوم از ريفق بهي نقد اگر«: ديگو يم) 25 بند ،22باب( »خروج سفْرِ« - 1

 ،25 باب( »انيالو سفر« در ».نگذار او بري سود چيه و مكن رفتار او با رباخوار مثل ،يداد قرض
 تـو  بـا  بـرادرت  تـا  بتـرس  خـود ي خدا از و ريمگ سود و ربا) برادرت( او از«: ديگو يم) 35 بند

 سود به نه مده، قرض سود به را خود برادر« ):20 و19 بند ،24 باب( »هيتثن سفر« در ».كندي زندگ
 سـود  بهي توان يم را بيغر. شود داده سود به كهي زيچ هر سود به نه و آذوقه سود به نه و نقره

 تصـرفش ي بـرا  كهي نيزم در تيخدا يهوه، تا مده، قرض سود به را خود برادر اما ،يبده قرض
 حيصـر  و مضمون بنابر» .دهد بركتي كن دراز آن بر را دستت هرچه به را توي شو يم آن داخل

 خـود  قـوم  ريغ از يهود رباگرفتن سود و شده ميتحر لياسرائ يبن نيب در فقط ربا دستورات،  نيا
ي خـو  بـا » يبـده  قرض سود بهي توان يم را بيغر« كه توراتة اجاز نيا. است شده داده اجازه

 وي ربـاخوار  بـا  تـا  شوند يم پراكنده گريد ملل انيم در رو، نيا از. است دهآم سازگار بس هودي
ـ با اي يانگل جنبندگان كه استي هيبد. بمكند را آناني اقتصاد خون! فيشري كارها گريد  در دي
 .كنند هيتغذ آنان ديزاي غذا از يا برند، سر به گريد زندگان كريپ

 و محبـت  را خـود  دشـمنان  بلكـه «: اسـت  آمـده  حيمس زبان از) 35 بند ،6باب( »لوقا« ليانج در - 2
 پسـران  و بـود  خواهـد  ميعظـ  شـما  اجـر  كه رايز د،يده قرض عوض ديام بدون و ديكن احسان

  ».است مهربان زين بدكاران و ناسپاسان با او كه چون بود، ديخواهي اعل حضرت
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 حكـم  عمالً ١سا،يكل سران ازي بعضي حت و بزرگ داران هيسرما و نيسالط آنكه
 انيـ پا در. بـود  نرفتـه  انيـ م از رسماً آني قانون منعي ول. كردند نقض را ربا منع

 پس تا شد شروع اربي قانون منع به اعتراضات اروپا، نهضت آغاز و وسطا قرون
 وي نـ يد رسـوم  و ازاتيـ امتيـة  كل ضـد  بر انقالب واقع در كه فرانسه انقالب از

 و قـانون  يكسـره  ،يعمـوم  مجمع منشورات ازي يك م1789 اكتبر در بود،ي عرف
 نيـ ا. داد اجازهي خاصي قانون حدود در راي رباخوار و كرد الغا را ربا منع حكم
 دري ربو معامالت. كرد باز اروپا در راي رباخواري ها راهي نقانو وي رسمة اجاز
 بـه  گـر يدي ها نيسرزم و مختلف طرق از كهيي ها پول باي صنعت تحوالت آغاز
ة فاصـل  و يدار هيسـرما  نظـام  چنـان ي اصـل يـة  پا و منشأ بود، شده ريسراز اروپا
  .نداشت سابقه ملل خيتار در كه شدي ا يطبقات
ي عرفـ  نيقـوان  و ليانج تورات، عتيشر در ربا حكم ازي مختصر بود نيا
 در ربـا  ميتحر از. است آمده شيپ حال به تا حكم نيا در كهي تحوالت و اروپا
 زد حـدس  تـوان  يم. مينداري كاف اطالع گريد مِيقد مللي عرف وي نيد نيقوان
 قانوناً و رسماً راي رباخوار) گرانيد به تنسب تورات جز(ي نيد قانون چيه كه

 بـوده،  جيـ را پـول  و محدود ديتول هرجا كه است مسلم نياي ول نداده؛ اجازه
ي ربـو  مبـادالت  شـهرها  در شهيهم سبب، نيا به. است شده عيشاي رباخوار

ي كـاف ] هـا  آن در[ شـت يمع ليوسـا  ديتول كه استي قصبات و روستاها از شيب
  . رديگ يم انجامي جنس مبادالت و است
 انيـ م در هـم ي قانون و نداشتي نيد منع ربا اسالم از قبل بالعر ةريجز در
 اطـراف  و) نـه يمد( يثـرب  به يهود فيطوا ازي بعض مهاجرت] زمان[ از. نبود
 دسـت  بـه  پـول  چـون  شهرها، گريد و مكه در ارتتج رواج از پس و رهيجز
 از راي رباخوار طرق عرب داران هيسرما. شد عيشاي ربو قروض آمد،ي ا عده
 ماننـد  و ربـا  راه از ثروت جذب در كه بودند نانيا چون ؛آموختند يم انييهود
 داران هيسرما گريد و يهود از معتبر اشخاص شتريب ٢.داشتندي خاص مهارت آن

                                                            
 .م1860 در نهم،ي پ پاپ مانند - 1
 منـهم  كَثرياً وترى« جملـه  از است؛ كرده انيب را يهود مخصوصة شيپ وي خو نيا قرآن ازي اتيآ - 2

   دري نيب يم را) يهود( نانيا ازي اريبس يعملُونَ؛ كانواْ ما لَبِئس السحت وأَكلهِم والعدوان اِإلمثِ في يسارِعونَ
 

←  
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 نيچنـد ي گاه كه مضاعف سود با گرانيد به و گرفتند يم قرض كمتر سود با
  .دادند يم قرض شد، يم اصل برابر

  
   و تحريم ربا اسالم

 در خصوص به رباخوار داران هيسرما كهي قدرت وي رباخوار وعيش به توجه با
 - بود اسالم طلوع مركز و محل -  كه يثرب و مكه شهر دو در و بالعر ةريجز

ي الغا مانند آن،ي سودهاي الغا وي ربو معامالتي قطع وي كل ميتحر داشتند،
ـ  انقـالب  فـروع  ازي يك ،يارض مطلق تيمالك  وي اجتمـاع  ،يفكـر ة سـابق  يب

 اسـتفاده  ربـا  بـه  راجـع  قـرآن  اتيآ مضمون از كه چنان. است اسالمي اقتصاد
 گريد مانند ربا، ازي قطعي نه و نبودهي دفع و يكباره آن ميتحر حكم شود، يم

 آمـاده  از بعد است، بوده زمان آن دار شهير رسوم و عادات مخالف كهي احكام
ي قطعـ  ميتحـر  نندما( شده اعالم آني ها يزشت و خطر به توجه و افكار كردن

 اعمـال  روش نكـوهش  ضمن در 161ية آ نساءة سور در كباري.) يشرابخوار
 نيـ اي زشـت  بـه  را مسلمانان و دهد يم تذكر را آنان يمنهي رباخوار ان،ييهود
. اند مانيا به متصف مردم خطاب، مورد گر،يدة مرحل در. سازد يم متوجه عمل
ي نهـ ) هيسـرما  و سـود  بر سود( مضاعف يِرباخوار از حاًيصر خطاب نيا در

 الربـا  تأكُلُوا ال آمنوا الَّذين أَيها يا«: است داشته حذر بر و كرده ديتهد و فرموده
   ١».للكـافرِين  أُعـدت  الَّتي النار واتقُوا. تفلحونَ لَعلَّكُم اللّه واتقُوا مضاعفَةً أَضعافاً

 د،يـ وع و ديـ تهد و ليـ تمث از پـس  ،يمتـوال  اتيآ در مرحله، نيرآخ در قرآن 
: فرمـوده  اعـالم  راي ربـو ي هـا  هيسـرما ي الغا و ربا انواع و اقسامي قطع حكم

»ينأكُلُونَ الَّذبا يونَ ال الرقُومكَما إِالّ ي قُومي يالَّذ طُهبختيطانُ يالش نم  املَـس  ـكذَل 
                                                                                                                                

ي هسـت  از و كـن  انيـ بن و بـار  فالكـت  حـرام  مـال ي معنـ  به »سحت« .62،)5(مائده» .كنند يم كه ←
 للكافرِين وأَعتدنا بِالباطلِ الناسِ أَموالَ وأَكلهِم عنه نهوا وقَد الربا وأَخذهم« نيهمچن. است كننده ساقط
 باطل به را مردم اموال آنان خوردن و شدندي نه آن از آنكه با را ربا آنان گرفتن و أَليماً؛ عذاباً منهم
 .161،)4(نساء» .راي دردناك عذاب كافراني برا ميكرد آماده و

 دينخور) سودي باال سود( مضاعف اَضعاف را ربا) ديباش اريهش( د،يا آورده مانيا كهي كساني ا« - 1
» .ديزيبپره شده آماده كافراني برا كهي آتش از و. ديشو رستگار كه باشد د،يريگ پروا خداوند از و
 امر دو با و شدهي نه مضاعف سود صورت بهي رباخوار از هيآ نيا در .131 و 130،)3(عمران آل
 .است كرده انيبي رستگار موجبات از را آن ترك و خطر اعالم »اتّقوا«
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 ربـه  من موعظَةٌ جاَءه فَمن الربا وحرم البيع اللّه وأَحلَّ الربا مثلُ البيع إِنما قالُوا بِأَنهم
. خالدونَ فيها هم النارِ أَصحاب فَأُولـئك عاد ومن اللّه إِىل وأَمره سلَف ما فَلَه فَانتهى
قمحي با اللّهربِي الريو الصقاتد اللّهال و بحيمٍ كَفّارٍ كُلَّ ي١».أَث   

 كـه ي مجتمعـ ي اجتماع وضع با( را رباخوار افرادي عصب وي مغز وضع اولية آ
 ماننـد  هـا  نيـ ا. انـد ينما يمـ ي بارز ليتمث با) استي رباخوار بري مبتن آن اقتصاد

 و زنـد يرخب خـود ة اراد و عقـل ي پا به توانند ينم كه اند)يوانگانيد(ي وزدگانيد
 كـه  شـده ي ناش نيا از حركات و اعمال دري ناموزون و اختالل نيا. رنديگ قرار
 يا مبادلـه  هر و عيب آنكه با ٢پندارند، يم عقود و معامالت گريد يا عيب مانند را ربا

                                                            
 خبط دچار راي و تماس اثر در طانيش كهي كس مانند مگر كنند؛ ينم اميق خورند، يم ربا كه آنان« - 1

 همانا عيب: نديگو يم كه است آني برا) يروح وضع و اختالل و خبط( نيا. است كرده اختالل و
 ازي پنـد  كـه ي كسـ  آن هر پس،. كرده حرام را ربا و حالل را عيب خداوند آنكه با رباست، چون

 و. خداسـت  بـه  واگذار كارش و اوي برا است گذشته آنچه ستد،يا باز و رسد او به پروردگارش
 ربا خداوند. اند دانيجاو آن در و اند آتش همراه ها همان بازگردند، خودة گذشت كار به هكي كسان
 دوست را گناه به آلودهة شيكفرپ خداوند و. برد يمي فزون به را صدقات وي كيتار و نقصان به را
   رجـوع ] قرآن ازي پرتو[ ريتفس به هيتشب جهات و هيآ فهمي برا .276 و 275 ،)2(بقره» .دارد ينم

ـ ا در توان يم معامالت گريد با را ربا اختالف و آثار. شود  ربـا ) 1: كـرد  خالصـه  اصـل  چنـد  ني
 بـا  اجيـ احت برحسب كاال يا پول صورت به را خودة فرآوردي فرد هر كه است مبادله اصل برخالف
ي عمومي ها هيسرما شتريب هرچه اررباخو ،هيسرما و پول قدرت با) 2 كند؛ يم ليتبد گرانيدة فرآورد

 طبقات رباخوار، دست به هيسرما تمركز اسيمق به و رديگ يم دست به و كشاند يم خودي سو به را
 ربـا  وعيشـ  بـا ) 3 دهنـد؛  يمـ  دسـت  از راي معنـو ي هـا  هيسـرما  و ديـ تول وي زنـدگ  قـدرت  گريد

 اسـت،  فكر و اجتماع اميقية پا كهي اقتصاد اميق و ماند يم ريبا و خشكي عيطب ديتولي ها سرچشمه
 كند؛ يم منهدم را جوامع كه استي طبقاتي ها جنگ وي دشمن و اختالف منشأ ربا) 4 گردد؛ يم فلج

   نمـو  از اج،ياحت اثر در گران،يد و ريتدب و عمل ازي ازين يب اثر در رباخوار،ي فكر وي روحي قوا) 5
 تضـامن  وي اقتصاد وي روح استقالل رباخوار اجتماعِ در هك است آثار نيا با. ماند يم باز رشد و
 .ستديبا خودي پا به ميمستق و مستقل تواند ينم ]اجتماع[ و رود يم انيم از تفاهم و

 دارد ربـا  كهي آثار و) قرارداد( عقد تيماه جهت از آنكه با پنداشتند، يم عيب مانند را ربا زمان آن - 2
 اصـل  ربـا  در آنكـه  بـا  است؛ خاص طيشرا با نيع كيتمل عيب. دانست عيب ندمان را آن توان ينم

 پندارنـد  يمـ  مسلمانان ازي كسان هم امروز. سودة عالو به است يباق دهنده قرض ملك در هيسرما
ـ ي كل به آن بر مترتب آثار و) قرارداد( عقد تيماه ثيح از اجاره آنكه با است؛ اجاره مانند ربا  اب
 صـورت  در مگـر  نيع به نسبت مستأجر ضمانت بدون است، منافع كيتمل اجاره،. دارد فرق ربا

 هـر  بـه ) را مال از حاصل نه(ي قرارداد سود و مال نيعي ربو مال به ونيمد كهي حال در اتالف
  مضاربه رد رايز ست،ين هم) يتضامن شركت( قراض و مضاربه مانند] ربا. [برگرداند ديبا صورت

←  
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ـ  اسـت، ي قانون و حالل باشد، اجتماع و نيطرف مصلحت به كه  نيچنـ  ربـا ي ول
  .استي رباخوارة نديآي برا آتشة وعد و گذشته از عفو اعالم هيآ انيپا. ستين

 ،يكيتـار  نقصـان، ( محـاق  بـه  رو كـه  رباسـت  عاقبـت يي شگويپ دومية آ
. دارد رشـد  و شيافزا به رو صدقاتي ول. رود يم) شدن الشعاع تحت ،ينابود

 اسـتفاده  سوء گرانيد و خودي ماد وي معنوي ها هيسرما و ها نعمت از رباخوار
 نيچنـ  از خلـق  و خـدا  محبتة رابط و است گناه نيدتريپل به آلوده و كند يم

 قطـع  اند، گناه به آلوده و كنند يم كفران را ها نعمت و ورزند يم كفر كهي مردم
  ١».أَثيمٍ كَفّارٍ كُلَّ يحب ال واللّه«: شود يم

 صـالح،  عمـل  مان،يا به پاداشة وعد آن در كهي ا هيآ و( هيآ دو نيا از بعد
 فرمـان  و ربـا ي قطعـ  حكـم  مرحلـه،  نيآخر) آمده زكات تاءيا و صالتة اقام

                                                                                                                                
 ن،يبنـابرا . طـرف  يك نه است، طرف دو هر انيز و سود به كار و هيسرما از حاصل انيز و سود ←

 جهت از كه چنان ست؛ين حيصح معامالت از كي چيه هيشب آثار و تيماه جهت از] يربوة معامل[
) پول( ثَمن عيمب متعارفي ربوة معامل رد رايز ست،ين معامالت گريد مانند هم) كاال( معامله مورد
 و اميق. درآمده مثمن و كاال صورت به و دهيگرد خارجي اقتصاد وي عيطب وضع از كه شده واقع

 كـه  استي اقتصاد حيصح مبادالت و قراردادها اساس بر اجتماع و فردي عمل وي فكر استقالل
 موجـب ي ربـاخوار . سـت ين نيچن ربا و رديگ انجام عادالنه و منظم ديبا عيتوز و ديتول آن اثر در

 وال«: نسـاء ة سـور  پنجمية آ از. است مجتمع و افراد اميق و استقالل اختالل و اساس نيا اختالل
 يقُـوم  يوم«: )فروشان كم( نيمطفّفة سور ششمية آ و »قياماً لَكُم اللّه جعلَ الَّتي أَموالَكُم السفَهاُء تؤتوا
اسالن برل نيبقـره ة سور 275ية آ و »العالَم: »ينأكُلُونَ الَّذبا يونَ ال الرقُومكَما إِالّ ي قُومي يالَّذ طُهبختي 

 ربه من موعظَةٌ جاَءه فَمن الربا وحرم البيع اللّه وأَحلَّ الربا مثلُ البيع إِنما قالُوا بِأَنهم ذَلك املَس من الشيطانُ
 اميـ ق با اقتصادة رابط »خالدونَ فيها هم النارِ أَصحاب فَأُولئك عاد ومن اللّه إِىل وأَمره سلَف ما فَلَه فَانتهى

 .است شده نييتب قرآن نظر ازي اجتماع وي فكر استقالل و
 از حيصـح  معـامالت . 276 ،)2(بقره» .دارد ينم دوست راي گناه به آلودهة شيكفرپ چيه خداوند« - 1

 عمل با رابطه چون ربا و است ديتول و عمل بري مبتن خاص، حدود و طيشرا از شيپ ،اسالم نظر
 صـدقات  ربـا  مقابلِ در. رود يم حاقم به روي ربو اقتصاد و نادرستة معامل ندارد، ديتول و مثمر
 آنة جـ ينت در كـه  اسـت  ريـ خ و حـق  راه در اجياحت حسب بر حالل مال عيتوز صدقات. است

 تضامن و اجتماع روابط و افتد يم كار به ازمندانيني جسم اي يفكر قدرت و زنديخ يبرم افتادگان
 و بـدن  و مكـد  يمـ  را ازمنـد ين و مولّـد  طبقات خون اررباخو كه اسيمق همان با. شود يم محكم
 و اميـ ق جهينت در و كند يم الغر بكشند، را گرانيد و خودي زندگ بار ديبا كه را آناني پا و دست

 وي ريدسـتگ  وي اقتصـاد ة رابطـ  حسـن  و صدقات. رود يم محاق يا فنا به رو اقتصاد و استقالل
  ».الصدقاتي يرب و«: دهد يم نمو و ردآو يم رو را اقتصاد و اجتماع و فرد محبت،
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  يباق ونيمد اشخاصة عهد بر تيجاهل زمان از كه استي ربوي سودهاي الغا
 فَإِن. مؤمنِني كُنتم إِن باالر من بقي ما وذَروا اللّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا«: بـود  مانده
 وال تظلمونَ ال أَموالكُم رؤوس فَلَكُم تبتم وإِن ورسوله اللّه من بِحربٍ فَأذَنوا تفعلُوا لَّم

  ١».تظلَمونَ
 كـه  اسـت  شـده  دعـوت  تقـوا،  وي مـان يا تعهـد ي مبنـا  بـر  ه،يـ آ دو نيا در
 را،ي اقتصـاد  انقالب نيا. واگذارند راي ربوي سودها رباخواران و داران هيسرما

 تـا  كرده آغاز ليتحم و شدت بدون وي معنو وي فكر انقالب از ،قرآن نخست
. باشـند ي نيخـون  انقـالب  و جنگة آماد ديبا ندادند، تن مانيا حكم به خود اگر

ي اسـالم  انقالبات و ها جنگ گريد از كه است خاصي جنگ به اشاره »بحرب«(
 از تيـ حماي بـرا  رسـول  و خـدا  جانب از يا رسول و خدا ابي جنگ) جداست

ة طبقـ  نيـ ا بازگشـت  تـا  جنگ نيا. چارگانيب و نيمحروم نجات و عدل و حق
 فقـط  كردنـد،  توبه اگر. بود خواهد پا به آنانة توب و خود عمل از رباخوار ممتاز
  .ندشو واقع ستم مورد نه و كنند ستم نه كه بود خواهد آنان آنِ ازي اصلية سرما

 را آني ادايي توانـا  ون،يمـد  آنكه به مشروط است آنان آنِ ازي اصلية سرما
 عسرة ذُو كانَ وإِن«: گـردد  توانا مگر تا شود داده مهلت ديبا وگرنه باشد داشته
 شـتر يب سود و ريخي ول ٢».تعلَمونَ كُنتم إِن لَّكُم خري تصدقُوا وأَن ميسرة إِىل فَنظرةٌ
 بـه  صـدقات  از را آن و بپوشـند  چشـم  هـم  هيسرما همان از كه است نيا در

  . آورند حساب
 عـالج  و مشـكالت  حـل  در را قـرآن  روش ات،يـ آ نيا در دقت و توجه

 متوجـه  بـا  و جيتـدر  به چگونه كه اندينما يمي اجتماع وي نفساني ها يماريب
 وي ربـاخوار  عواقـب  و آثـار  وي زشـت  به نفوس كردن اريهش و انظار ساختن
 و اجتمـاع  مـتن  از راي ماريب نيا ،يطبقاتي ها نهيك برافروختن و ليتحم بدون

                                                            
 مانـده   يبـاق  اشـخاص ة عهـد  بـه  ربا از آنچه و ديريگ پروا خدا از د،يا آورده مانيا كهي كسان يا« - 1

 و ديـ كن جنـگ  اعـالم  رسولش و خدا با پس د،يوانگذار اگر. ديا مؤمن قتيحق در اگر د،يواگذار
 ،)2(بقـره » .ديبكشـ  سـتم  نه و ديكن ستم نه. باشد خودتاني برا شماي ها هيسرما د،يكرد توبه اگر

 .279 و 278
ـ درگذر اگر و. شود دايپي شيگشا تا ديدهي مهلت پس باشد، تنگدست ونيمد اگر و« - 2  صـدقه  و دي

  .280 ،)2(بقره» .ديدانست يم اگر شما،ي برا است بهتر د،يكن
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 كننـد، ي داريـ پا خـود  كـار  نيـ ا در كهي كسان به و كرد كن شهير عامه نفوس
 نيـ ا بـا  و صـورت  نيا به راي حرام و منكر عمل چيه ،قرآن. داد جنگ اعالن
  . است نكرده منع شدت

  
  خيص رباتش

 و ربـا  ميتحـر  شـود،  يمـ  دهيفهمي قطع و واضح صورت به اتيآ نيا از آنچه
 از آن صيتشخ و »ربا«ة كلم از قرآن مقصود. است آن ازي ريجلوگ در ديتشد

 قـرآن  منظور توان يم راه سه از است؟ راه چه از حالل و سالم معامالت گريد
] يمعن[ فهم: اول. داد صيتشخي ربو ريغ از راي ربو معامالت و كرد درك را

 جيـ را قرآن نزول عصر و طيمح در عنوان نيا با كهي معامالت: دوم. »ربا« لغت
ة ائمـ  و )ص(اكـرم  رسـول  عمـل  و قـول  ازي ناشـ  سـنّت : سـوم . است بوده

  .ستين امور نيا جز فقها مستند احكام، گونه نيا قيتطب در). ع(نيمعصوم
 در لغـت  نيا استعمال و ١است، تورم و شيافزاي معنا به كه ،»ربا« لغت از
 معـامالت  از دسـته  آن بهي ربوة معامل كه شود يم روشن معامالت، ازي بعض

 شيافـزا  ديـ مف عمـل  بدون و خود به خود هيسرما ها آن در كه شود يم اطالق
 راه از اسـالم  ظهـور  عصر در منحصراً، يا اغلب ،يربوة معامل چون و. يابد يم

 راه از ديعاي ربا به منحصر ممنوعي ربا ديبا نظر نيا از است بوده پول قرضِ
 انـد،  قـرآن  نظـر  نيمبـ  و مفسـر  كـه  اسالم گذاران سنّتي ول. باشد پول قرض
 ميتحـر  را آن و سـته دان ربـا  عنوان مشمول هم را] گريد[ معامالت ازي قسمت
 از كـه  اسـت  اضافه با كاال دوة مبادلي ربو معامالت قسم نيا اسيمق. اند كرده
 قـرض  به منحصر اسالم نظر از ربا ن،يبنابرا ٢.باشد موزون يا ليمك و نوع يك
  .ستين است، ربح با پولة مبادل كه صرف يا

ـ ) ديـ مف عمـل  بدون و حساب يبي سودبر( ربا از گرفتن ميحري برا ة مبادل
 يكسـان  مقـدار  در گرچـه  را، همنـوع ي كاال به كاال بلكه و پول به پولي سلَف

                                                            
 .35ص ،14 ج ق،1414 سوم، چاپ در،دارصا روت،يب ،العرب لسان مكرم، محمدبن منظور، ابن - 1
 بـه . اسـت يي غذا مواد از و عامه اجياحت مورد كه استيي كاالها عموماً موزون و ليمكي كاالها - 2

 از موزون يا ليمكي كاال دو عموماً. شود يمي شتريب دقت وزن يا ليك با آنة مبادل در جهت، نيا
 .گردد يم صرفي شرب قدرت و كار مقدار يك دو هر در نوع يك
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) اطيـ احت بنـابر ( سـود  بـا  را نـاهمنوع ي كاال به كاالية نس ،نيهمچن ،و ١باشند،
  .اند كرده ميتحر

  
  در اسالمگنجينه كردن زر و سيم ممنوعيت 

 و ثـروت  تمركـز  موجـب  و عمـل  بدوني بر سود كه را ربا كه همچنان ،قرآن 
ي كلـ  طـور  بـه  كرده؛ ميتحر ،است حيصح اقتصادي مجرا از پول شدن خارج
ـ تهد. اسـت  كرده منع باشد، كه قيطر هر از را، ميس و زرة ريذخ و جمع  و دي
ن اَألحبارِ والرهبان يا أَيها الَّذين آمنوا إِنَّ كَثرياً م«: ستين بردار ليتأو هيآ نيا ميتعم

لَيأكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالباطلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللّه والَّذين يكنِزونَ الذَّهب والفضةَ 
وى يوم يحمى علَيها في نارِ جهنم فَتك. والَ ينفقُونها في سبِيلِ اللّه فَبشرهم بِعذابٍ أَليمٍ

  ٢».بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هذا ما كَنزتم َألنفُِسكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكنِزونَ
                                                            

ـ  اسـت،  نقـد  ثمن مقابل در ندهيآ نيمع وقت در و ذمه دريي كاال فروختنِ سلَف عِيب - 1  هينسـ ي ول
ـ ا ميتحر. است ذمه در ثمن و بها مقابل در كاال افتيدر و دنيخر  شـرط  كـه  مبـادالت،  نـوع  ني

 گرچه» .الثمن من قسط أجل ال«: است زمان گذشت ارزش بنابر شده، ديق ها آن در زمان گذشت
ـ  ندارنـد،  نظر اتفاق فقهاة هم را موارد نيا ازي بعض در معامله بطالن و حرمت  راجـحِ  نظـر ي ول
 اي ديتول راه در هيسرما انداختن كار به از كه راي شيافزا آن. شد ذكر كه است نيهم هيامامي فقها
 و گـران يد امـوال  جـذب  بـا  و خود به خود شيافزا ربا ن،يبنابرا. نديگو »ربح« د،شو حاصل كار

باً لِّيربوا فـي  وما آتيتم من ر«: ديآ يم حساب به عمل قيطر از شيافزا ربحي ول است؛ عمل بدون
 نـزد  پـس  يابد، شيافزا مردم اموال در كه ديآور شيپ] ربا از[ آنچهأَموالِ الناسِ فَال يربوا عند اللَّه؛ 

 ربا قرآن نظر از ن،يبنابرا. شده انيب عيب مقابل در ربا قرآن در .39 ،)30(روم. شود ينم افزوده خدا
 .است عيب و حيصحة مبادل بدون مردم اموال از ثروت شدن افزوده

 انيشوايپ( رهبان و احبار ازي اريبس) ديباش متوجه و ديبدان( د،يا آورده مانيا كهي كساني ا شما،« - 2
 آن و دارنـد  يمـ  بـاز  خـدا  راه از را مردم و خورند يم باطل به را مردم اموال) نصارا و هودي ينيد

 بـده  بشـارت  پس كنند، ينم انفاق خدا راه در را ها آن و را نقره و طال كنند يم نهيگنج كهي كسان
 وي شـان يپ بـر  آن بـه  سپس ده،يتاب را آن جهنم آتش در كهي روز دردناك، بسي عذاب به را آنان
ـ كرد نـه يگنج و رهيـ ذخ خـود ي برا آنچه است نيا. شود گذارده داغ آنان پشت و پهلو  پـس  د؛ي
 دعـوت  بـه  گروندگان هيآ نيا .35 و 34 ،)9(توبه» .ديبود آنة ريذخي پ در خود را آنچه ديبچش
 بـه  هم، كه نديآ يدرم نيد لباس به كهي اپرستانيدني يك: است داشته برحذر گروه دو از را اسالم
 نيدة چهر در هم و خورند يم را گرانيد رنج و كار محصول د،يمف عمل و خدمت بدون و باطل

 كـه ي آزمنـدان  گريد گروه. كنند يم سد و بندند يم خداي سو به را مردم راه خدا، ازي ندگينما و
   پرست مال و نما نيد گروه دو نيا قرآن .كنند يم رهيذخ خودي برا راي عمومي ها هيسرما و ريذخا

 

←  
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 كرده نقل )ع(باقر حضرت ازي تيروا ه،يآ نيا ريتفس در يقم ميابراه بن يعل
 كـرده  حرام را ميس و زر كردن) رهيذخ و جمع( نهيگنج خداوند«: فرمودند كه
 تيـ روا) ع(يعل نيرالمؤمنيام از ١».است فرموده امر خدا راه در آن انفاق به و

 زكـاتش  آنة دارند خواه است، گنج درهم هزار چهار بر ديزا«: فرمود كه شده
 از كـه  كـرده  نقـل  يشـ ايع ٢».اسـت  نفقـه  آن از كمتـر  و باشد نداده يا داده را

) كـردن  نهيگنج از( مقصود«: فرمود شد، سؤال هيآ نياة دربار) ع(باقر حضرت
 بـر  نـه يگنج اسيمق در ثيحد دو نيا اختالف ٣».است درهم دوهزار از شيب

ي بـرا  آنچه قت،يحق در. استي عموم اقتصاد وي زندگ وضع اختالف حسب
 و شـود  رهيـ ذخ معـاش  وي زنـدگ  از شيب آنچه و نفقه باشد،ي زندگ مصرف
 ظـاهر  حسب به و نهيگنج عنوان مشمول باشد،ي نگهدار و جمع همان منظور

  .است حرام ه،يآ نيا مفسر اتيروا و هيآ حيصر و
 آثـار  انـدازش،  نيطنـ  و زيـ انگ هراس محكم، كوتاه، اتيآ با ،»همزه«ة سور
 لِّكُـلِّ  ويلٌ«: هكـرد  نايب را ثروتة ريذخ و جمع عواقب وي اجتماع وي اخالق
ةزمه ةزي. لُّمالَّذ عممالًا ج هددعو .بحسأَنَّ ي مالَه هذَنَّ كَلّا. أَخلَدنبي لَيف ة٤».احلُطَم  

                                                                                                                                
 وي فكـر  وي اقتصـاد  اسـتقالل  وي زندگ به كهي انيز و دارند هم با كهي ا يهمكار جهت از را،←

 قـرون  خيتـار . اسـت  آورده فيرد يك و هيآ يك در زنند، يم مردمي معنو وي مادي استعدادها
ي ها ستم وي معنو وي مادي ها انيز و گروه دو نياي همكاري ايگو شاهد نيزم مغربي وسطا
 شـده  ور شـعله  آنان درد و خيتارة گذشت از كه آنان،ي خودخواه و حرص و آز آتش. است آنان
 در تقـوا  و خدا به دعوت نيع در كه آناني ها دروغ و ها ستم و ها يبكاريفر. كشد يم زبانه هنوز
ـ نما آنان ظاهري اعضا وي شانيپ بر كه استي ا باطلهي ها داغ است، آشكار رفتارشان و اعمال  اني
 را آتشي ها شراره پروردگار، عدل محضر و آخرت از شيپ باشد، داشته باز چشم هركس. است
 .نديب يم جوارحشان ظاهر در را گفتارشان و ادعا بطالن و نگرد يم انيجهنّم نيا درون كانون در

 .289 ص ،1 ج ،1367 چهارم، چاپ دارالكتاب، قم، ،يقم ريتفس م،يابراه بن يعل ،يقم - 1
 الوفـاء،  مؤسسـه  روت،يـ ب ،االطهـار  ئمـة األ اخبـار  لـدرر  معةالجا بحاراالنوار محمدباقر، ،يمجلس - 2

 .243ص ،8ج ق،1404
 .87ص ،2ج ق،1380 ه،يعلمة چاپخان هران،ت ،ريالتفس كتاب مسعود، محمدبن ،ياشيع - 3
 كنند يم استهزا را مردم اشاره، و گفتار و حركات با كه استي كساني برا) زيانگ هول عاقبت( ليو« - 4

 و آورده گردي مال كهي كسان آن.) شكنند يم درهم را آنان تيشخص و حقوق يا( رنديگ يم سبك و
   در نانيا! هرگز ست،ين نيچن نيا. ساخته دانشانيجاو نانآ مال كه پندارند يم نانيا. اند كرده شماره
  . 5- 1 ،)104(همزه» .شد خواهند افكنده دور و پرت.) كننده ماليپا و خردكننده پرتگاه( حطَمه

                       ←  
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 كـه  كند ديترد و شك اظهار تواند ينم كس چيه ات،يآ گونه نيا به توجه با
 خصوص به ثروت، تمركز و هريذخ و جمع اعمال، نيمنفورتر و نيتر خطرناك

 ن،يبنـابرا . نداشـتند  نيـ ا جـز ي نظـر  هـم  اسـالم  انيشـوا يپ. است ميس و زر
 ماننـد  ،ياسـالم  ميتعال اصول از انحراف از پس مسلمانان انيم دري اندوز مال
  .گشت جيرا ها، انحراف گريد

ي انـدوز  مال خطر دهيرس اسالم انيشوايپ از كهي ثياحاد وي اسالم كتب در
: كـرده  نقـل  )ص(اكـرم  رسول از خصال: است شده اعالمي خطر هر از شيب
 ١».شماسـت ة كننـد  هـالك  و كـرد  هـالك  را شـما  گذشـتگان  درهم و ناريد«

 الذَّهب يکنِزونَ والَّذين«يـة  آ يوقت كه كرده نقل) ص(خدا رسول از نايالب مجمع
.) نقره و طال باد نابود( ؛»الفضةَ و للذَّهبِ تباً«: فرمود بار سه شد، نازل» الفضةَ و
ي براي ا هيسرما و مال چه پس: ديپرس عمر و آمد گران اصحاب بر سخن نيا

 در كـار  كمك مانيا با زن و شاكر قلب و ذاكر زبان«: فرمود م؟يكن كسب خود
 در زكـات  كـه  شد سؤال )ع(صادق حضرت از كه كرده تيروا يكاف  ٢».نيد

 »باطن؟ يا است ظاهر زكات مرادت«: فرمود شود؟ يم واجب مال از اندازه چه
 پـنج  و سـت يب ،)پـول  و نقـد (هـزار  هر در ظاهر زكات«: فرمود. دو هر: گفت
 تـر  محتـاج  آن بـه  تـو  مسلمان برادر هرچه كه است آن باطن زكات اما است؛

                                                                                                                                
 اندينما يم ،است گروه نياي خو و روش با متناسب كه راي عذاب و جهنم قرآن ات،يآ نيا از بعد ←

 مـال يپا و خـرد  را نآنـا  كـه ي جهنم دهد؛ يم خبري عذاب و جهنم چنان به آنان دنش گرفتار از و
 چنـان  هرسـو،  از و كشـد  يبرمـ  سـر  بـرون  و درون از و شـده  برافروختـه  كـه ي آتشـ . كنـد  يم

 در شـدن  پرت و شدن دورافكنده( عذاب نيا. شود يم بسته آنان بر نجات راه كه ردشانيگ يفرام
 نيتـأم ة ليوسـ  مـال  نكـه يا اليـ خ به ها،  نيا كه آنجا از شده؟ ختهبرافرو چه از و چگونه) حطمه
 حـد  به مال از آناني بردار بهره كه آنجا تا گماشتند همت لهيوس هر به آن گردآوردن در بقاست،
 فقـط  مال جمع از اش بهره كه رسد يم آنجا به پرست مال كار( درآمده آن كردن حساب و شماره

 ممتـاز  گرانيد از را خود مال، قدرت به اتكا با نانيا.) است آنة شمار و مقدار به بودن خوش دل
 .شكنند يم درهم لمزشان و همز با را گرانيد تيثيح و شأن و داشته برتر و

 دوم، چـاپ  قم،ية علمة حوز نيمدرسة جامع انتشارات قم، ،الخصال ،يعل محمدبن ق،صدو خيش - 1
 .316ص ،2ج ،همان عقوب،ي محمدبن ،ينيكل ؛43ص ،1ج ق،1403

 ،1372 سـوم،  چـاپ  ناصرخسرو، تهران، ،القرآن ريتفسي ف انيالب مجمع حسن، بن فضل ،يطبرس - 2
  .41ص ،5ج
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 هـا  آن تا داده شما به را ها هيسرما و اموال نيا خدا. ينيبرنگز خودي برا است،
 تـا  نـداده  آني بـرا  و ديكن مصرف است داده قرار آني برا كهي مقصود به را
  ١».ديساز رهيذخ خودي برا

 كـه  عـرب  غارتگران و شيقر رباخواران برابر در ،يغفار ابوذر شعار و سند
 يکنِـزونَ  والَّذين«يـة  آ نيهم تاختند، يم مسلمانان مال و جان بر اسالمة چهر در

بةَ و الذَّهضجـانش  و دل بـا  اسـالم  ميتعـال  كهي صحاب مرد بزرگ نيا. بود »الف 
 قيحقـا  از گمـراه،  و خورده بيفر مسلمانان كردن اريهشي راب بود، شده ختهيآم
 و كوچه در را اكرم رسولة ريس و آن مانند و هيآ نيا ،ياسالمي ها هدف و نيد

 در را هيـ آ نيا همي گاه. آورد يم ياد بهي اسالم بزرگي شهرها مساجد و بازار
 تالوت زيرانگشو و بلند بانگ باي امو انيوال باشكوهي ها كاخ اندورن در و كنار
 ربـذه  بـه  ديتبع از شيپ و نهيمد به شام از و شام به كوفه از ديتبع از بعد. كرد يم
 الغـر  رمـرد يپ نيـ ا در چنان ها شكنجه و زجرها. شد عثمان دربار وارد] يروز[

 نشسـتن ة اجاز هم عثمان ستد؛يبا خودي پا به تتوانس ينم كه بود كرده اثر اندام
 عثمـان  برابـر  در ديـ د بـود،  داده هيـ تك عصـا  بـه  كه حال همان در نداد،ي و به

. انـد  دوخته آن به چشم الشخوار مانندي و انياطراف كه استي ا انباشتهي ها پول
ي بعض از كه است درهم صدهزار: گفت عثمان است؟ يمال چه نيا: ديپرس ابوذر
 دشيـ با چـه  نميبب تا شود افزوده آن بر قدر نيهم به خواهم يم و دهيرس ينواح
: داد جـواب  عثمـان  نار؟يچهارد يا است شتريب درهم صدهزار: گفت ابوذر. كرد

 تـو  و مـن  كـه ي آور ينم خاطر به ايآ: گفت ابوذر. درهم صدهزار است، معلوم
 و افسـرده  چنـان  را حضـرت  آن و ميشـد  وارد) ص(خدا رسول بر هنگام شب

 م،يديرسـ  محضرش به صبحگاه چون و نكردي توجه ما به كه ميديد اندوهناك
 حضـرت  و ميديپرسـ  روزي خوشـحال  و شب اندوه از و مييافت خوشحال را او

 ميب. بودم نكرده مشيتقس كه بود مانده يباق مسلمانان ءيف از ناريد چهار«: فرمود
 و( كـردم  ميتقس را آن كه اكنون. باشد من نزد آن و رسد راف مرگم كه داشتم آن
  ».شدم خاطر آسوده) رساندم مستحقش به

                                                            
 الشـيعة  وسائل ليتفص حسن، محمدبن ،يحرعامل ؛500ص ،3ج همان، يعقوب، محمدبن ،ينيكل - 1

  .50ص ،9ج ق،1409 اول التراث، اءيإلح تيالب آل مؤسسة قم، ،يعةالشر مسائل ليتحصي إل
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 و شـد  متوجـه  بـود،  نشسـته  كنـارش  در كه ١رحباألا كعبي سو به عثمان
 ار خـود  مـال  زكـات  كـه ي كسـ ة دربـار يي گو يم چه تو ابااسحاق،ي ا: گفت

ي كس نيچن اگر ر،يخ: گفت كعب هست؟ي زيچ اوة عهد بر گريد ايآ. پرداخته
 واجـب ي زيـ چ او بر نهد، همي رو خودي برا نقره ازي خشت و طال ازي خشت

 زنة زادي ا: گفت و كوفت كعب سر بر خودي عصا با درنگ يب ابوذر. ستين
 سـخن  ؟يكنـ  اظهارنظر مسلمانان احكام در كهي دار  حق چه تو! كافري يهود

 الذَّهب يکنِزونَ والَّذين«: فرمود كه است تر راست تو سخن از عزّوجل خداوند
ةَ وضتو ذر،وابي ا: گفت بود، شده برافروخته خشم شدت از كه عثمان »...الف 
ي نبـود  خـدا  رسولة صحاب از اگر. رفته سرت از خرد وي ا شده خرفت و ريپ
 بميحب! تو بري وا عثمان،ي ا! يگفت دروغ: گفت ذرواب. بودمت كشته درنگ يب

 تـو  نه و بنديفر يم را تو نه ابوذر،ي ا: گفت و داد خبر من به) ص(خدا رسول
 خـدا  رسـول  از راي ثيحد كه استي باق و جا به قدر آن خردم اما كشند؛ يم را
 مـن ة دربار: ديپرس عثمان. است تو قوم و توة دربار ثيحد نيا. اورديب يادم به
 چـون : فرمـود  يمـ  كـه  دميشن ،يآر: گفت ؟يديشن چه خدا رسول از قومم و

 دسـت  به دست خود انيم در را خدا مال برسد، مردي س به ابوالعاص خاندان
 بـه  را خدا بندگان و سازند يم فساد و انتيخة ليوس را خدا نيد و گردانند يم

 از و كننـد  يمـ  آغـاز   جنگ ستگانيشا با رند؛يگ يم دخوي خدمتگزار وي بندگ
  ٢.سازند يم حزب تبهكاران
 نيـ ا شـما  از يـك  چيهـ  ايـ آ ،)ص(محمـد  اصحاب گروهي ا: گفت عثمان

 نيـ ا مـا  ر،يـ خ: دادنـد  جـواب  انشياطراف! د؟يا دهيشن خدا رسول از را ثيحد
 ،نيرالمـؤمن يام. ديـ بخوان را يعلـ : عثمـان . ميدينشـن  خـدا  رسول از را ثيحد
 نيـ ا ديگو يم چه بشنو اباالحسن،ي ا: ديپرس حضرت از عثمان. آمد ،)ع(يعل
 خدا رسول از خود من! نگو پرداز دروغ عثمان،ي ا: فرمودي عل! پرداز دروغ ريپ

 برنگرفتـه،  در رهيـ ت نيزمـ  و فكنـده ين هيسـا  سـبز  آسمان: فرمود يم كه دميشن
                                                            

 نانينشـ  هيحاش از و يافت نفوذ عثمان دربار در و دييگرا اسالم به كه بود هودي يعلما از راألحبا كعب - 1
 .كرد يم اظهارنظر اسالم احكام در و بود متنعم مسلمانان المال تيب از. ديگردي و دربار

 و دغالً اهللاِ كتاب و دوالً، اهللاِ مالَ روايص رجالً ثَالثُونَ العاصِي أَب آلُ بلَغَ إذا«: است نيچن ثيحد - 2
هبادقَ خَوالً عزباً نيِوالفاسح و حالرَباً نَيِالص126 ص ،18 ج ،همان محمدباقر، ،يمجلس ».ح. 
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 بودند حاضر مجلس در كهي انيصحاب. ابوذر از راستگوتر را،ي ا لهجه صاحب
 كـه  ابوذر. ميديشن خدا رسول از را سخن نيا ما. ديگو يم راستي عل: گفتند
 مـال  نياي سو به شماة هم! شما بري وا: گفت بود،ي جار چشمانش از اشك
 در گـاه  آن! بندم يم دروغ خدا غمبريپ بر من كه ديدار گمان و ديا دهيكش گردن
 انيـ اطراف ست؟يك شما نيبهتر: ديپرس گرداند، يم آناني سو به چشم كهي حال

 بميـ حب ،يآر: گفت ابوذر. ييما نيبهتر تو كهيي گو يم تو: دادند جواب عثمان
 دارم بـر  در من اكنون را جبه آن و. بست ايدن از چشم جبه نيا در خدا رسول

. اسـت  كننـده  بازخواسـت  شـما  از خـدا  و ديا نهادهي اريبسي ها بدعت شما و
 تـو  از آنچـه  كه دهم يم سوگند اهللا رسول حق به را تو ذر،وابي ا: گفت عثمان

ـ . ييگو جوابي راست به پرسم يم  هـم  اهللا رسـول  حـق  بـه  اگـر : گفـت  ذرواب
 را كجـا  ها نيسرزم از: ديپرس عثمان. ميگو يم جوابي راست بهي نده سوگندم

 حـرم  كـه  را مكـه : داد جواب ابوذر ؟يباش آنجا در كهي دار يم دوست شتريب
 عثمان. فرارسد مرگم تا كنم عبادت را خدا آنجا در تا خداست، رسول و خدا
 كجـا  هـا  نيسـرزم  انيم از م؛يدار ينم ي گرام درخواست نيا به را تو نه،: گفت
 اسـالم  نيـي آ ريغ بر] يزمان[ كه ١ربذه: گفت ابوذر است؟ تر نامطلوب توي برا
  ٢!شو روانه سو همان به: گفت عثمان. بردم يم سر به آنجا در

                                                            
1 - بستيني باق آن ازي اثر اكنون كه بوده نهيمدي ليم سه دري كوچكة دهكد ذهر. 
 كـم، ح بـن  مـروان  آن رأس در كـه  خالفـت، ي شـورا . 51ص ،1ج همان، م،يابراه بن يعل ،يقم - 2

ـ روا سعبا ابن از. شود ديتبع ذرواب كه دادي رأ داشت، قرار ،اسالم مطرود وي اموة زاد فاشرا  تي
 را ابـوذر  نـدارد  حـق  كـس  چيهـ  كـه  كردند اعالم مردم انيم در عثمان دستور به كه است شده
 خارج نهيمد از را ابوذر مراقب پاسبانان ازي گروه همراه نمروا. ديگو سخن او با يا كند عتيمشا

 امام. رفتند رونيب نهيمد از عتشيمشاي برا ليعق و عمار و) ع(نيحسن و يعل نيرالمؤمنيام. كردند
ـ  ينمـ  مگر! حسني ا: زد بانگ مروان د،يگو سخن ذرواب با تخواس حسن  از نيرالمـؤمن يامي دان
 مركـب  سـر  بر انهيتاز با ،يعل ن،يرالمؤمنيام! بداني دان ينم اگر. است كرده منع او با گفتن سخن
 وخشـمناك  سرافكنده مروان! دركشد آتشت به رو زشت خدا! شو دور: زد بانگ و كوفت مروان

 نيرالمـؤمن يام گاه آن. كردند وداع ذرواب با مردم] هنگام نيا در. [دهد گزارش انعثم به تا برگشت
 دتيـ ام پس ،يآمد خشم به خداي برا تو ذر،وابي ا«: فرمود مضمون نيا بهي سخنان وداعش در
ـ دي بـرا  تـو  و شـدند  منـاك يب تو از خودي ايدن ترس از گروه نيا. باشد او به  آنـان  از خـود  ني
   آنـان  از آن بـر  آنچـه  و واگـذار  دستشـان  در شدند مناكيب تو از آني برا چهآن اكنون. يديشياند

 

←  
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 ١بـود، ) ص(خدا رسول اصحابة ديگز و اول صدر مسلمانان از كه ذرواب
 راسـخ ة ديعق و بود دهيفهم نيچن »الفضةَ و الذَّهب يکنِزونَ والَّذين«ة يآ ظاهر از

 كـه ( مـال . اندوزد مال اجياحت رفع از شيب ندارد حقي مسلمان چيه كه داشت
 او نظـر  در باشـد  اجيـ احت از شيب چون) است نقره و طال اش يعموم اسيمق
ـ  كردن رهيذخي معن به »كنز« لغت رايز( است» كنز«  و) اسـت  اجيـ احت از شيب

 امثال. دانست يم قرآن ظاهر ديمؤ را خاص اصحاب گريد و خدا رسول روش
 شـاخص  را) ع(يعلـ  نيرالمـؤمن يام كه يفارس سلمان و مقداد و ياسر و عمار

 آنچه نانيا. بودند دهيعق هم ذرواب با دانستند يم نيمسلم بر تيوال و نيد املك
                                                                                                                                

ي ازيـ ن يب چه تو وي داشت بازشان آن از تو آنچه به ازمندندين چه كه وه. ببر خود همراهي ديشياند←
. است شتريب حسودانشي ك و است برده سودي ك كه دانستي خواه فردا! اند كرده منعت آنچه از
 شيگشـا  اوي برا خداوند بترسد،ي خدا از پس باشد، بستهي ا بندهي رو به نيزم و اه آسمان اگر

   ،يرفتيپـذ  يمـ  را آناني ايدن تو اگر. باطل از وحشتت و باشد حق به تنها تو انس. سازد يم فراهم
» .دادنـد  يمـ  نـت يتأم ،يكـرد  يمـ  خـود  آنِ از را آناني ايدن ازي بخش اگر و داشتند يم دوست را تو

 ».ديكن وداع خودي عمو با«: فرمود) ع(نيحسن به) ع(نيرالمؤمنيام سپس. 130ةخطب ،بالغهال نهج
ي هـا  شـكنجه  و آزار مـورد  وسـته يپ و پناه يب و اندك مسلمانان كه آورد مانيا زمان آن در ابوذر - 1

 دل و جـان  بـا  را اسـالم  دعـوت  كـه  بود عرب لياقب از فرد نينخست او. بودند مكه اهلة كشند
ة عامـ  آنكـه  با. كرد اعالم را خود اسالم له،يقب مردم و شيقر زورمندان از ترس بدون و رفتيپذ

ي روزيـ پ و اسـالم  قـدرت  از پـس  كه چنان اند، قدرت رويپ ،يبدو ليقبا افراد خصوص به مردم
 مكه از دور ليقبا انيم از فرد يگانه ابوذر شدند، خدا نيد خلدا گروه گروهي ابانيب ليقبا مسلمانان

 انـد  كرده نقل او از. آورد اسالم مسلمانان قلّت و ضعف حال در و اسالم دعوت دنيشن با كه بود
 بـه  و جسـت ي تبـرّ  تيـ جاهل رسوم و شرك از فطرت، و عقل نور به اسالم ظهور از شيپ كه،
: گفـت  او بـه  ابوذر كه است منقول متصا بن عبداهللا از .آوردي رو گانهي يخدا عبادت و ديتوح

 عبـداهللا . خوانـدم  يمـ  نمـاز  كـنم،  مالقات را خدا رسول آنكه از شيپ سال سه من برادرزاده،ي ا
 مسـلمانان  شـتر يب انيـ م در او. گردانـد  يمـ  مـرا  خدا كه سو هر به: گفت سمت؟ كدام به: ديپرس
ي خـدا «: فرمـود ي وة دربـار  خـدا  رسـول . اسـت  شده شناخته مانند يب و شاخص فرد نينخست

ي اندك با ابوذر،ي برا» .شود يم ختهيبرانگ تنها و رديم يم تنها رود، يم راه تنها ابوذر، بر آرد رحمت
 سـوزان،  و خشـك ي ابـان يب در و ديـ تبع حـال  در اوي ول بود؛ فراهم زيچ همه سكوت و سازش
 و دمسـعو  ابـن . گـذارد  راه سـر  بـر  را اوة جنـاز  اش چارهيب دختر و رفت ايدن از كفن يب و گرسنه

 با و حال نيا به او. كردند دفنش و خواندند نماز اش جنازه بر گشتند، يبازم مكه از كه همراهانش
 صـورت  بـه  و ديكشـ  زبانه اوي عدالتخواه و مانياة شراري ول فروبست، ايدن از چشم سوابق آن

 نيرالمؤمنيامي انقالب حكومت سپس و ديكش خون به را فهيخل نخست كه درآمدي نيخون انقالب
  .برآورد سر آن از يعل
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ي بـرا  حاجـت  رفـع ة انداز به ديرس يم دستشان به گريد راه از يا المال تيب از
ي گاه. كردند يم ميتقس نيمسلمي فقرا انيم را] آن[ مازاد و داشتند يم نگه خود
ـ ي خلفا روش. كردند يم رهيذخ خودة ليعا سال يك مخارجي برا هم  از شيپ

  .است بوده نيچن زين عثمان
 ناآگـاه  آن ميتعـال  و اسـالم  روح از كـه  عرب شدگان رانده عثمان زمان در
 را گذشـتگان  سنت خودي پرست مالي خو حسب بر و آمدند كار سر بر بودند
 همـان  ر،االحبـا  كعـب  كـه  آنجا تا كردند؛  ليتأو را آنقر اتيآ و گرفتند  دهيناد

 زكـات  كـه ي مسلمان فرد هر كه دهد فتواي رسم مجلس در نومسلماني يهود
  . بگذارد همي رو نقره ازي خشت و طال ازي خشت تواند يم بدهد، را خود مال

 و كتـاب  طبق بر را وضع كه دنديكوش يم او قدمان هم و فكران هم و ابوذر
 نژاد هر از مسلمانان، انيم المال تيب تا كنند وادار را عثمان و دهند رييتغ سنت

. كننـد ي ريجلوگ كردن نهيگنج از و شود ميتقسي تساو به باشندي ا طبقه هر و
 ختـه يآم انروحشـ  و قلب با قرآن اتيآ رايز داشتند، حق او فكران هم و ابوذر
 حـق  زيـ ن راالحبـا  كعـب  امثال. بودند دهيفهم  بود كه  چنان را اسالم و بود شده

 بـا  كـه  دانسـتند  يمـ  حـق  آنجا تا را نيد خودي نفسان خصلت به رايز داشتند،
 نيـ ا انيـ م در هم چارهيبة فيخل. باشد موافق ثروتمندان و قدرتمندان التيتما
 كـار  آخـر  در. نداشت نظر دو نيا انيمي جمع راه و بود ريمتح متضاد نظر دو
 را اسالم عالم و رفت و داد آني پا هم را جانش و شد دوم گروه مغلوب هم
ي فتـوا  و قـرآن  صراحت انيم در مسلمانان هم هنوز. گذارد آشوب و فتنه در
 ماننـد  ن،يمفسـر  ازي بعض كه است زيانگ شگفت. رنديمتح راالحبا كعب روانيپ

 كـه  ديگو يم مفسر نيا. كنند ليتأو را هيآ صورت هر به تا اند دهيكوش ،يقُرطب
 و اطـالق  بـا  نظـر  نيـ ا ايـ آ ١.اسـت  اول صدر ريفق مسلمانان به راجع هيآ نيا

 شـده  لناز گروه يك و زمان كي يبرا قرآن مگر! كند؟ يم قيتطب هيآ صراحت
 جهـان ي برا را قرآن ايگو نانيا شود؟ نسخ هيآ شدند،ي مستغن آنان كه نيهم تا
 چـون  ريـ فق مسـلمانان  همـان  مگـر . دانند ينم» اللعالمين رحمة« را اسالم امبريپ و

ي وقتـ  مگـر  نشد؟ كاسته مانشانيا از ثروتشان شيافزا زانيم به شدند ثروتمند
                                                            

 ،8ج ،ه1364 اول، ناصرخسـرو،  تهـران،  ،القـرآن  ألحكـام  الجـامع  احمـد،  محمدبن ،يقرطب -1
 .125ص
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 گريدي جاها و رهيجز اطراف مسلمان مردم گروه گروه شدند، ثروتمند آنان كه
  !بردند؟ ينم سر به علف و آب با
  

  محدود و مشروع تجارت
 استي ا لهيوس تاجر و است عيتوز و ديتول انيم وساطت قت،يحق در تجارت

 از تجـارت  سـبب،  نيا به. رساند يم كننده مصرف به را هدشديتولي كاالها كه
ي اقتصـاد  شـرفت يپة دهنـد  نشان آن شرفتيپ و است يافته توسعه اقتصاد لوازم

. سـت يني بحثـ ي اقتصـاد  گـردش  در تجارت لزوم اصلِ در. است اجتماعات
 باره نيا در شتريب شود، يم اظهار كهيي نظرها و درگرفته رياخ قرن در كهي بحث

 بـه  منحصـر  و محدود يا باشد آزاد گذشته مانند ديبا وساطت نيا ايآ كه است
. اسـت  گرفته قرار هم مقابل در تيمالكة عالق مانند نظر، دو نيا. گردد دولت
 نظـر  از كـه  اسـت ي خصوصـ  تيـ مالكي آزاد لوازم از و مخصوص اول نظر

. اسـت  ظالمانـه  يدار هيسـرما  منشـأ )  اهـ  سـت ياليسوس( ياشتراك اقتصاددانان
 در انـد،  متفـق  آزاد تجـارت  وي خصوصـ  تيـ مالك طرد در آنكه با ونياشتراك
 هسـتند  اهـ  ستيكمون تنها. ندارند نظر اتفاق دولت به تجارت هرگونه انحصار

  .دانند يم دولت به منحصر وي مل را عيتوز و ديتول نوع هر كه
ة گذشتي زندگ كه چنان نامحدود، و آزاد تجارت كه ستين نيا دري ديترد

 نامحـدود،  تيـ مالك ماننـد  دهـد،  يمـ  نشـان ي ردا  هيسـرما ي كشـورها  و بشـر 
 و تجــاوزات و تيــاكثر تيــمحروم موجــب و ضــادمت طبقــاتة دآورنــديپد

 تجارت و تيمالك كهي شوم آثار و تبعاتة هم با. شود يم حد يب يدار هيسرما
 حـل  راه دولـت  دسـت  در عيـ توز و ديـ تول ليوسا انحصار ايآ بردارد، در آزاد
 شيآسا و حيصح عيتوز وي عموم تصاداق شرفتيپ موجب و مشكالتيي نها
 دولـت  بـه  منحصـر  ،ديـ تول ماننـد  ع،يـ توز كه نيهم است؟ي عموم تيرضا و

ة ادار وي نگهـدار ي بـرا  و يابد توسعه شتريب هرچه دولت دستگاه ديبا د،يگرد
 رفاه وي زندگ ديبا كه است الزمي نيمراقب و نيمأمور و نيسنگي ها بودجه آن
 در عيـ توز و ديـ تولي هـا  دستگاهة هم كه شكل نيا به و شود نيأمت آنانة هم

 عضو دارند، عمل قدرت كهي مردمة هم بلكه و تياكثر د،يدرآ دولت انحصار
 كـه  مانـد  ينمـ  يملتـ  و طبقـه  گريد صورت نيا در و شوند يم دولت دستگاه
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 و رگرانكـا  ،ينظـام  ،يادار طبقـات  ازي دولتـ  نيچنـ . باشـد  آناني برا دولت
 صـورت  بـه  نانيا مجموع كه شود يم ليتشك عيتوز كارمندان و ديتول رانيمد
 و گـردد  نيتأم آنانة هم رفاه وي زندگ ديبا و ديآ يدرم دولت نام به طبقه يك
 چيهـ  اسـت،  شـده  نيتـأم  و عيـ توز ادارات و هـا  دسـتگاه  مزد و حقوق چون
 بـه  و نـدارد  ودوجـ ي خارج وي داخلي بازارها وي مشتر افتني يبراي محرك
 بـازار  رود، يم ديخري پ در كننده مصرف كهي ضرور موارد در جز مسلّم طور

 هـم  جـه، ينت در. ديـ آ ينمـ  ديـ پدي ديتولي كاالها مصرفي براي گرم فروش
 دستگاهة گردانند كهي سود هم و رود يم نقصان به رو ديتول شيافزا و قدرت

 كاالهـا  متيق كه است ناچار دولت و ،ديآ ينم دست به باشد، حكومت ميعظ
ـ  كمبـود  جبـران ي برا را،  خـود ] پـول [ نيـ ا. ببـرد  بـاال  وسـته يپ خـود، ة خزان
 ليتحم كنندگان مصرفي زندگ بر كه استي ميرمستقيغ و نيسنگي ها اتيمال
 و زيـ غرا مشـاغل،  ليتبـد  و هـا  انسان شدن جا به جا با كه است مسلم. شود يم

ة جينت. است زيغرا همان زيغرا و ربش همان بشر كند؛ ينم رييتغي بشر اتينفس
 يدار هيسـرما  قدرتي گذار هيپا و ها گروه دست از قدرت سلب راتييتغ نيا

 مصـالح  برحسـب  و رقابـت  بدون كه است،ي دولتي چرا و چون يب و مقتدر
 طيشرا هر در و متيق هر به خود،ي خارج وي داخل استيس و جنگ و صلح
يي نهـا ة جـ ينت. بفروشـد  راي مصرفي كاالها بداند،ي مقتض و بخواهد خود كه

 قاچـاق  وعيش كنترل، قدرت نداشتن ن،يمأمورة استفاد سوءي دولت انحصارات
  .استي سيپل وي بازرسي ها دستگاه تورم و

 و ستيني آزاد از تر مطلوبي زيچ بشري برا م،يبگذر كه مشكالت نيا از
 نيـ ا بـه  نظـر  بـا . شود محدود ديانب گران،يد حقوق حدود در جز ،يآزاد نيا

 ات،يح شئون ازي شأن هر در بشر،ي آزاد سلب ر،يانكارناپذ تيواقع و قتيحق
 ،يآزاد سـلب  نيا. گرفت سهل و دهيناد را آن توان ينم كه استي ظلم چنان
 آزادة شـ ياند و عمل دانيم در. يدولت جانب از يا باشدي ا طبقه جانب از خواه
ي عـ يطبي هـا  هيسـرما  نيتر ارزش با كه ،يبشري ها ذوق و استعدادها كه است
 طـرف  از بشـر،  حقوقة سرلوح دري آزاد جهت، نيا از. شود يم ظاهر است،
 چيهـ  با. است گرفته قرار بشر حقوقية اعالم و امبرانيپ دعوت و خلقت نظام
 گرانيد حقوق و قانون حدود در را كار و عمل دري آزاد حق ،يانيب و هيتوج



  187        پول بازار در تيمالك و اسالم
  

 

ي موجـود  حد در را بشر كهي ا هينظر صاحبان و اقتصاددانان. كرد سلب ديبان
ـ  و لياص حق نيا به نگرند، يم چهيدر نيا از و كنند يمي ابيارزي اقتصاد ي اول
  .ندارند توجه
 وي عـ يطب وي عمـوم  منـابع  وي خصوصـ  تيـ مالكي الغـا  با ،ياسالم فقه
 عيباي برا كهي حدود و طيشرا و) قرآن نص به( نهينجگ از منع و ربا ميتحر
 آزادي حقوق محدود مرز در را تجارت داشته، مقرر مثمن و ثمن وي مشتر و

 مـوارد  در جـز  دولـت،  يا خاصة طبق به را عيتوز و ديتول انحصار و گذارده
ي كلـ  اسيـ مق. اسـت  كـرده  نـوع مم دارد، اقتضـا  عامـه  مصـلحت  كهي خاص

يا أَيها الَّذين آمنوا ال «: شده انيب هيآ نيا دري مال حقوق و مبادالت و تصرفات
تأكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالباطلِ إِالّ أَن تكُونَ تجارةً عن تـراضٍ مـنكُم وال تقتلُـوا    

  ١».أَنفُسكُم إِنَّ اللّه كانَ بِكُم رحيماً
اين آيه، با اشاره به وضع اولي اموال، هـر تصـرف و تملـك بـه باطـل را      

بـه همـة   » امـوال «اضـافة  . با تراضي را اسـتثنا كـرده اسـت    تحريم و تجارت
براي توجه دادن به وضع اولي و طبيعـي   ٢»بينكُم«و بيان  »أَموالَكُم«: مخاطبان

                                                            
ي تجـارت  نكهيا مگر د؛يمخور باطل به خود انيم در را خود اموال د،يا وردهآ مانيا كه يكساني ا« - 1

 نسـاء » .اسـت  مهربـان  شـما  به وستهيپ خداوند چه د،ينكش را خود و. باشد شماي تراضي رو از
 ازي نهـ  آن ازي نهـ  اسـت،  اموال در تصرف نيتر كامل و نيتر مهم هيتغذ و خوردن چون .9،)4(

 و تصـرف . اسـت  حـق  مقابـل  باطـل . شود يم خوردن بهي منته شتريب كه استي تصرف هرگونه
 ماننـد  ،تجـارت ي اسـتثنا  ظـاهر . نباشد نافع و ديمف عمل ازي ناش كه است آن »باطل به خوردن«

ي مستثن داخل است،ي تراضي رو از تجارت كه ،يمستثن. (است اتصال ه،ياستثنائي ها جمله عموم
ـ آ يدرمـ  تصـرف  بـه  راه نيا از كهي اموال و تجارت اگر.) ستا باطل به خوردني يعن منه،  از د،ي

 .است ظاهر برخالف و منقطع استثنا م،يندان باطل به خوردن و تصرف موارد
 اشـاره ي ا مرتبـه  هـر  حكم و اياش به انسانة عالق مختلفة مرتب دو به »نكميب اموالكم« كوتاهة جمل با - 2

 باشـد،  اجياحت و ضرورت مورد هرچه مرتبه، نيا در. استياش تيمال به عالقه اولة مرتب. است شده
ـ ا. استياشي مال ارزش نيا. گردد يم تيمال عنواني دارا شود، يم ليمتما آن به بشر چون  ارزش ني
 در يـا  باشد، اجياحت رفعة ليوس آنچه. ديآ يم ديپد عالقه مورد موجودات باة رابط و انسان وجود در
 نباشـد،  انسـان  اگـر . استي مال ارزشي دارا گذارد، مطلوب اثر انسان باطن و ظاهر حواس ازي يك
 در او مطلـوب ي هـا  آهنـگ  و هـا  طعـم  و هـا  رنگ انسان وجود با. نداردي مفهوم و معنا تيمال نيا

] يآدمـ [ ليـ م و عالقـه  مورد كه زهايچ گونه  نيا. ابندي يمي مال ارزش صنعت، يا و عتيطب صفحات
  ة عالق و وضع نيا از پس. »أموالكم«: اند كيشر آن در همه و ستيني ا طبقه يا ردف مخصوص است

 

←  



   ياقتصاد مباحث        188
 

 

هاي اجتمـاعي، از   يعي و چه فراوردههاي طب اموال است، كه اموال، چه سرمايه
تصـرف خصوصـي و   ] بنابراين،. [آنِ همه است و بايد در دسترس همه باشد

گاه براي اشـخاص   اين حق آن. تملك فردي به باطل و بدون حق جايز نيست
نتيجـه  . شود كه عمل نافع و عقالني در اين تصرفات صورت دهنـد  محقق مي

حد حقي است كه به مقياس عملِ نافع  اينكه حقِ اعتباري تصرف و تملك در
گاه، در آيه تجارت ناشـي از تراضـي اسـتثنا شـده      آن. در اموال صورت بگيرد

دادن و يـا مفيـد    است؛ زيرا تجارت، با آنكـه اثـر مسـتقيم و ثـابتي در ارزش    
يـد و بـاارزش را در   اين است كـه كاالهـاي مف   تاجر ساختن اشيا ندارد و كار

برد و ايـن   دهد و از اين كار سود مي كننده قرار مي دسترس مشتري و مصرف
سود هم مقياس محدودي ندارد، ولي در گردش اقتصـاد و تـأمين زنـدگي و    

  .تقسيم كار، به طور كلي، تجارت مفيد و يا الزم است
ت شرايط و حدودي كه فقه اسالمي براي متعاملين و ثمن و مثمن و صـح 

معامالت مقرر داشته، بيشتر يا همة آن، از سرچشمة قرآن و همين آيـه گرفتـه   
، معامالتي كه در آن هيچ عمل مفيـد و مثمـري نباشـد، ماننـد ربـا     . شده است
در  ١بخش به حال فرد و اجتماع و غـرري  آزمايي و معامالت زيان قمار، بخت

باري مستقيم و غيرمستقيم، از تصرفات باطـل و  اج] معامالت[ثمن يا مثمن و 
  .غيرمشروع است

ناشي از تراضي آن است كه متعاملين از هر جهت از وضع ثمن و  تجارت
. مثمن و آثار معامله مطلع باشند و با فهم و درك صحيح به آن رضايت دهنـد 
                                                                                                                                

ـ  در اموال د،يآ يم ديپد مبادالت و ديآ يم در اجتماع صورت به انسان آنكه از پس وي اول ←  واقـع  نيب
 مبادلـه  معرض در و كند تصرف راي مال هركس مرتبه، نيا در .ديآ يدرم مبادله صورت به و شود يم

 اولة مرتب» .بالباطل نكميب«: كند تصرف حق اساس بر و جاديا آن دري خاص حق اثر ديبا دهد، قرار
 . حق بري مبتن و است ملك دومة مرتب مشترك، و است مال

 يـا  جـان  شـخص  كه معنا نيبدي يك است؛ آمدهي معن دو به »غرر«ة واژ العرب لسان فرهنگ در - 1
 و دهيپسـند ي ظـاهر  كه استي زيچ آن غرر نكهيا گريد و دهد قراري نابود معرض در را مالش
 بـه  جهـل  را غرري برخ دارد؛ وجود اختالف زين يغرر عيبي فقه فيتعر در. دارد ناپسندي باطن

 معاملـه  مـورد  صفات به جهل را غرري برخ و) عيب مورد ليتحو مكان و زمان مانند( عيب صفات
ي خطـر  بـا  همـراه  كـه  داننـد  يمـ ي عـ يب را غـرر  عيب و دانند يم) معامله مورد جنس مقدار مانند(

  )راستاريو. (باشد الحصول محتمل
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قيد تراضي با آنكه عموماً تجارت جز از روي قصد و رضايت طرفين نيست، 
اي، مباشـر يـا    براي شمول و عموم بايد باشد؛ يعني هيچ نـوع اكـراه و سـلطه   

، رضايت عموم و »نکميب«و  »أموالکم«به قرينة . غيرمباشر، نبايد در ميان باشد
هر معامله و تجـارتي كـه بـه زيـان اجتمـاع و عـدم       . اجتماع مورد نظر است

  .يرمشروع استداران باشد، غ رضايت عامه و با اكراه سرمايه
گويا اشاره به اثر نهايي خوردن و تصرف و تملك بـه   »تقتلُوا أَنفُسكُم وال«

باطل است، چه محروميت و تضاد طبقاتي و جنـگ و كشـتاري كـه در مـتن     
بخـش   هاي غيررضايت خوري و تجارت آيد، از آثار بارز باطل اجتماع پيش مي

  .آور است و زيان
وال «: كند خوري و آثار آن را بيان مي ي باطلدر آية ديگر، به صورت ديگر

تأكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالباطلِ وتدلُوا بِها إِىل احلُكّامِ لتأكُلُوا فَرِيقاً من أَموالِ الناسِ بِاِإلمثِ 
  ١».وأَنتم تعلَمونَ

چـون بـه نـاحق خـوردن     : توان چنين دريافت بيان و تصوير اين آيه را مي
الي كه در اصل براي همه است، غيرعادالنه و غيرطبيعي است و به وسـيلة  امو

خـواران بـا دادن    تواند ادامـه يابـد، مفـت    قدرت و فشار بر طبقات محروم مي
مقداري از اموال و ريختن آن به چاه طمع طبقة حكّام بايـد پشـتيباني آنـان را    

با طبقة حكّام است خوار  جويانِ باطل در پي اين همبستگيِ سرمايه. جلب كنند

                                                            
 حكـام ي سـو  بـه  را مال آن كهي صورت به د،ينخور باطل به شماست انيم در كه را خود اموال« - 1

 )دييـ جو يمـ  تقرب حكام به آنة ليوس به يا ديزير يم حكام چاه به دلودلو( ديكن يم روانه و احاله
ـ ا در .188 ،)2(بقـره » .ديـ دان يم آنكه با د،يبخور را مردم اموال ازي قسمت گناه به و ناحق به تا  ني
 دو بـه  ،)شـده  انيـ ب گذشـته يـة  آ در كه( يك هر حكم و ملك به مال تحولة مرحل از شيب ه،يآ

ـ ا آن تكامل و باطل به تصرفة جينت. دارد اشاره گريد ريخطة مرحل  خـوران  باطـل  كـه  اسـت  ني
 جور با را مردم اموال كه دهند يم ليتشك راي خاصة طبق گرييكد با و گردند يم حكّام ستهمد
 صـورت  بـه  و شوند يم خارج حكومتي اصلة فيوظ از حكّام مرحله، نيا در. خورند يم ستم و

  ] گـاه  آن. [شود يم تجاوز وي شگيپ ستم به مبدلي خور باطل و نديآ يدرم بران هيسرما خاصة طبق
 أمـوال «و » فريقاً« كه جدا،ة طبق دو به است، آن به اشاره» أموالکم« كه ،طبقه عدم وي وستگيپ

 و تجـاوز  مـرادف  را »باطـل « نيمفسـر  ازي بعضـ . گردد يم ليتبد است، آن بر مشعر» الناس
 موردي معنا از اعم كلمه دو هر آنكه حال و اند، دانسته قضات با مرادف را »حكّام« و غصب
  .است نانآ نظر
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 گيرد و در يك اجتماع دو طبقه واحدي در برابر ديگر مردم شكل مي ةكه طبق
گيرند و حكومت، كـه بـراي اداره و سرپرسـتي و فصـل      در برابر هم قرار مي

اختالفات پديد آمده بود، قدرت زورگو و تحميلي و همبسـته بـا چپـاولگران    
كه قرآن به آن اشاره كـرده ايـن اسـت كـه اسـاس       بنابراين، واقعيتي. گردد مي

اسـت، تصـرفات    يدار انـدوزي و سـرمايه   اي كه هدفش مـال  حكومت، طبقه
اگر در روابط اقتصادي اجتماع تصـرف  . بناحق و خوردن اموال به باطل است

انجـام   و تملك از لوازم حقوق حقه باشد و بر همين مبنا معامالت و تجـارت 
مشـخّص و مبـين   . گيـرد  و تضاد اجتماعي پايه نمي يدار گيرد، قدرت سرمايه

براي تحديـد ثمـن و    اين حقوق همان شرايط و حدودي است كه فقه اسالم
مثمن و بايع و مشتري و عقود قرار داده و در مرز اين حدود حق تجـارت را،  

  .حقوق، آزاد گذارده استمانند ديگر 
همين است كه آزادي در مرز حقوق باشد و حقوق در  نظر عمومي اسالم

محيط آزاد باشد، نه آنكه براي تأمين حق فرد يا گروهي بـه حـق ديگـري يـا     
اسالم، با بيان حقـوق و حـدود افـراد و طبقـات،     . حقوق ديگران تجاوز شود

ه عهدة ايمان قلبي و سـپس در مسـئوليت   اجراي حقوق و حدود را نخست ب
حاكم و دولت اسالمي نهـاده اسـت و نظـارت دولـت را در همـة امـور الزم       

) ر نخعـي اشت مالك( در عهدنامة والي مصر) ع(علي اميرالمؤمنين. شمرده است
  :نويسد چنين مي) ن صنايعصاحبا(دربارة تجار و صنعتگران

سپس وصيت مرا دربارة تجار و صاحبان صنايع بپذير و نسـبت بـه آنـان بـه خيـر      
وصيت كن؛ چه دربارة آنان كه در يك جا اقامت دارند و چه آنان كه مال و سرماية 

 كنند، كه مي اند و چه آنان كه با نيروي بدن خود كار اند و در حركت خود را برداشته
هـاي دور و   اينـان از راه . انـد  هاي منافع عمومي و وسايل بهره و آسـايش  اينان مايه

ها و درياها و دشت و كوه مواد حياتي و وسايل معيشت به دست  باراندازهاي بيابان
از جاهايي كه عامة مردم در آنجاها به هم دسترسـي ندارنـد و هـركس     - آورند مي

وصيت مرا دربارة اينان بپذير و از . ا نداردجرئت و قدرت پاي گذاردن به آنجاها ر
هاي سياسي و  اند و از بند و بست اينان نگران مباش، زيرا اهل سلم و امنيت و صلح

تو خود بايد به كارها و گرفتاري آنان، چه آنـان كـه در محضـرت    . توطئه بركنارند
ا اين همه، ولي ب. برند، رسيدگي كني هستند و چه آنان كه در اطراف بالد به سر مي

نظري  خوي سختگيري و تنگ ، اين را هم بدان كه در بسياري از اين طبقهاي مالك
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اينـان دچـار   . خارج از حد و حرص به جمع ثروت و سـودبري قبـيح ريشـه دارد   
ها و  و اين روش. خوي احتكار منافع عامه و زورگويي و تعدي در معامالت هستند

  . هاي تجاوز و زيان به عامه و عيب بر واليان است ها باب خوي
، خـود، از آن جلـوگيري   )ص(، از احتكار جلوگيري كن، زيرا رسول خدااي مالك

هـاي   و بايد خريد و فروش آسان انجام گيرد، بر موازين عـدل و نـرخ  . كرده است
پـس از آنكـه   . ع اجحـاف نشـود  ك از مشتري و بـاي ي خاص، به طوري كه به هيچ

دستور جلوگيري از احتكار را صادر كردي، هركه به چنين كـاري دسـت زد، او را   
  ١.)روي در تنبيه او بدون زياده(گيرند  چنان عقاب و تنبيه كن كه ديگران عبرت

اين عهدنامة مستند و متقن اسالمي دخالت دولت صالح و حاكم را در امر 
ز و در مواقعي الزم شمرده است؛ خصوصاً به لزوم جلـوگيري از  جاي تجارت

ها در ايـن فرمـان تصـريح     احتكار و زيرنظر داشتن نرخ كاالها و تعيين قيمت
حق دخالت حـاكم عـادل اسـالمي در امـور و روابـط تجـارت و       .شده است

» الضـرر «معامالت، بيش از نصوص خاص، مستند به قاعدة عقلي و شـرعي  
و معامالت را محدود به مصلحت و  ه حق تصرفات و مالكيتاين قاعد. است

تشخيص حد ضرري كه حـق مالكيـت و   . كند عدم ضرر به فرد و اجتماع مي
  ٢.كند، به عرف عموم واگذار شده است تصرف و قاعدة سلطه را محدود مي

                                                            
 .438ص ،53ةنام ،البالغه نهج - 1
 مـدرك  هم و شود يم استفاده آن حدود و معامالت احكام مجموع و عقل از هم »الضرر«ة قاعد - 2

: اسـت  آمـده  نيچنـ  )ع(محمدباقر امام از ،زراره از ،ريبك ابن از ،بيتهذ و يكاف در. داردي خاص
 گـاه،  يب و گاه و داشت انصار ازي كي يمسكونة خانة محوط دريي خرما درخت دبجن بن ةسمر
 او ازي انصـار  مرد. رفت يم خود درختي سو به و شد يم خانه وارد خانه، صاحبة اجاز بدون

 مـرد . نكـرد  عتنـا اي و درخواسـت  بـه   ةسـمر . كند اجازه كسب خانه به ورود هنگام كه خواست
 تيشـكا  و كـرد  احضـار  را  ةسـمر  حضـرت . بـرد  خـدا  رسـول  نـزد  را خـود  تيشكاي انصار

 اجازه است من حق كهي ورود راه در ايآ اهللا، رسول يا: گفت  ةسمر. داد خبر او به را خانه صاحب
 بـا   ةسـمر . بفـروش  مرد نيا به دارد ارزش آنچه از شيب را خود درخت: فرمود حضرت رم؟يبگ
 و. يرسـان  انيزي مرد تو: فرمود )ص(اكرم رسول. نشد خود درخت فروش به حاضري ثمن چيه
 الضـرار  و الضرر فإنه« .ندازيب شيسو به و كن) كن شهير يا( قطع را درختش: فرمودي انصار به
 همان، حسن، محمدبن ،يطوس خيش ؛292ص ،5ج همان، قوب،يع محمدبن ،ينيكل ».االسالمی ف
. ستيني اختالف آن متن دري ول است، شده تيروا مختلف عبارات با ثيحد نيا. 146ص ،7ج
   ضـرر  اسـت  گفتـه  و كـرده  انيـ ب وجـه  چند »ضرار« و »ضرر« انيم فرقي برا ،هينها در ر،ياث ابن

  

←  
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نسـبت بـه    حاكم مانند اصول مالكيت(بر طبق اين اصل و ديگر اصول 
حاكم هم حق تصرف در ) منابع عمومي و اصل واليت حاكم عادل اسالمي

منابع عمومي را دارد و هم، به حسب مصالح مرسله، در امـوال خصوصـي   
و حقوق منصوص و مفـروض   تواند تصرف كند، و در وقتي كه ماليات مي

ز اسـت كـه   توانـد و مجـا   براي پيشرفت مصالح عمومي كافي نباشـد، مـي  
ها و حقوق ديگري فرض و ايجاب كند، زيـرا حـاكم اسـالمي، كـه      ماليات

االطاعـه اسـت،    مستقيم و غيرمستقيم و با شرايط خاص ولي امر و واجـب 
و حق حاكمي اسـت كـه فقـط     قدرت تصرفش بيش از حق مالكيت فردي

كومـت اسـالمي   ولي با اين قدرت تصرف، حاكم و ح. برگزيدة مردم باشد
كند، زيـرا حـق مالكيـت نيـز در حـد       از حد قانون و مصلحت تجاوز نمي

. اسـت  قانون عادالنة فطري و طبيعي است و اثر آن حق تصـرف و توزيـع  
اختالل در وضع توزيع نتيجة مالكيـت نامحـدود و بـدون قيـد و شـرط و      

  .بدون نظارت است
و  است؛ پس چرا آن هم با مالكيـت  حق مالك نظر اسالماز  بنابراين، توزيع

سودبري محدود و قانوني اين حق طبيعي از مالك و صاحب حق سلب شـود؟  
سوء توزيع، مالكيت و سودبري نامحدود است كـه خـود موجـب سـلب حـق      

و سـوء توزيـع محـيط     آيا وضع مالكيت. مالكيت و تصرف مالكان واقعي است
تواند مجوز سلب مالكيت و حق مطلق از مالكين قـانوني   مطلق مي يدار سرمايه

شود؟ اگر حق عمل بـراي  ) به هر صورت كه اين حق را توجيه كنيم(و حقيقي 
اند، محرز باشد، حق تصرف و توزيع نيـز بـراي فـرد     افراد، كه آزاد آفريده شده

افـراد در اختيـار و تصـرف     به همان اندازه كه محصول كـار . ستعامل مسلم ا
دار قرارگرفتن غيرعادالنه و غيرطبيعي است، دراختيار دولت قرارگـرفتن   سرمايه

كمتـرين  . توزيع نيز غيرعادالنه و غيرطبيعي و موجب سلب آزادي كلـي اسـت  
از نظر اسـالم،  . حق آزادي فرد، اختيار در تصرف كار و محصول كار خود است

                                                                                                                                
 سود به ناظر ضرر ؛ييجزا وي ثانو ضرار و استيي ابدا ضرر جانبه؛ دو ضرار و است جانبه كي ←

 ر،يـ اث ابـن . انـد  دانسـته  »ضـرر « ديـ تأك نجايدرا را »ضرار«ي بعض سود، به نظر بدون ضرار و است
ـ غري ف هيالنها ن،يمجدالد  چهـارم،  چـاپ  ان،يلياسـماع ي مطبوعـات ة مؤسسـ  قـم،  ،ثيالحـد  بي
 .81ص ،3ج ش،1364
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داران و چـه   و توزيع به دست گروه و طبقة خاص، چـه سـرمايه   انحصار توليد
گونه تصـرفات بايـد در حـدود     طبقة حاكمه، نامشروع و غيرعادالنه است و اين

  .حفظ مصلحت عموم آزاد باشد و راه نفوذ طبقة خاص و انحصارگر بسته گردد
خصوصي و  ، همپاي آزادي فردي، براي اصل مالكيتبا حدودي كه اسالم

كـه از عالقـة    يئو معامالت مقرر داشته و با اشـيا  با شرايطي كه براي تجارت
مالكيت و مورد معامالت خـارج كـرده و بـا معـامالتي كـه ممنـوع سـاخته،        

انه در ميان اين حدود وحقوق مبين مجـال رشـد   ناموزون و جابر يدار سرمايه
صحيح و رفـع   ها، اسالم براي حفظ كامل تعاون و توزيع با همة اين. يابد نمي

بـه صـور   ) مسـتقيم  ماننـد ماليـات  (احتياجات عامه، انواعي از حقوق مالي را 
و شـرايط،   مختلف واجب كرده است كه، برحسب نـوع ثـروت و دارنـدگان   

. هريك از اين حقوق مالي نام و عنوان خاصي دارد كه مشخِّص نوع آن است
و بعضـي غيرثابـت،    و خمـس  بعضي از اين حقوق ثابت است، مانند زكـات 

  .و كفارات ، جزيهمانند خراج
هاي توليدي و نقد، به حساب نصاب  الي است كه از سرمايهمقدار م» زكات«

زكات در مواد مـورد  . رود مي شود و در مصارف خاصي به كار معين، گرفته مي
  ١.است) پول طال و نقره(احتياج عموم، از محصوالت زمين و دام و نقدين

ز گذشت سـال، در روز  نوع ديگري از زكات است كه پس ا» زكات فطر«
مقدار و شرايط اين زكات در كتب فقهي بـه  . گيرد ها تعلق مي عيد فطر، به تن

  .تفصيل ذكر شده است
                                                            

 را زكات موارد فقها. شده انيب ليتفص بهي اسالم فقه در زكات مقدار و نصاب و موارد و طيشرا - 1
 ،)شتر گاو، گوسفند،( گانه سه اَنعام ،)خرما ز،يمو جو، گندم،( چهارگانه غلّات: اند كرده انيب نيچن
 واجـب  را زكـات  زيـ ن التجـاره  مال در) هيبابو ابن مانند( فقها ازي بعض.) نقره و طال پول،( نينقد

. شـمارند  يم مستحب] را زكات پرداخت[ عموماًي كشاورز مواد گريد از ها نيا ريدرغ. اند دانسته
ي كـاف  منصـوص  مـوارد  كـه ي صـورت  در و المال تيب نيتأمي برا و مصلحت برحسب نظر، اهل

 زكـات  وجـوب  آنكـه  بـا  م،يحك قرآن در. دارند فتوا و فرض حق منصوص رموارديغ در نباشد،
 زكات تعلق موارد به شده، انيب زين واجب صدقاتة هم و آن مصارف و شده ذكر مؤكد و مكرر
 اشـخاص  به ثياحاد و اتيروا بودن محدود و قرآن نظر وسعت به توجه با. است نشده حيتصر
 مـوارد  ريـ غ در فتـوا  و اجتهـاد ي بـرا  راه ن،يسائل كار حال وضع و خاص شتيمعي ها طيمح و

  .است باز ات،يضرور و اجياحت موارد در خصوص به منصوص،
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هـر  . گيـرد  پنجم سود و بازيافت تعلـق مـي   حقي است كه بر يك» خمس«
، پس از مصارف عـادي زنـدگي، در مـدت    سودي كه از هرگونه كسب و كار

آيد و آنچه از گنج و غواصي و استخراج معادن و غنايم  ل به دست مييك سا
و همچنين اموال مخلوط به حق غيـر، كـه صـاحب    ] آيد به دست مي[جنگي 

  ١.حق نامعلوم باشد، از موارد تعلّق خمس است
  . اين دو قسم حق مالي در انواع درآمدها ثابت و همگاني است

كه از عين محصول زمـين يـا قيمـت آن گرفتـه     مقدار مالي است » خراج«
بـه حسـب تشـخيص    ) و فـيء  انفال(بر اراضي خراجي  اين ماليات. شود مي

داران و مصـلحت   حكومت اسالمي و رضايت كاركنان و كشـاورزان و زمـين  
ين و وضـع  بايد نخست مصروف آبادي زم] خراج. [شود عامة مردم، بسته مي

ترين اثر اسـالمي دربـارة وضـع خـراج و موقعيـت و       جامع. كشاورزان گردد
دارنـد، قسـمتي از همـان     كشاورزان و حقوقي كه از نظـر اسـالم   اهميت كار

است، هنگامي كـه از جانـب    اشتر به مالك) ع(مكتوب و منشور اميرالمؤمنين
مضـمون ايـن قسـمت از فرمـان     . منصوب گرديد آن حضرت به واليت مصر

  :حضرت چنين است
دهنـدگان را اصـالح كـن و     خـراج  كه بايد بررسي كن و كار را آنچنان وضع خراج

ادن به آن، اصـالح  دهنده و سامان د سامان بخش، زيرا اصالح وضع خراج و خراج
وضع ديگر مردمان است و صالح وضع ديگران تنها وابسته به اين گـروه از مـردم   

. انـد  خوار آنان دهندگان و روزي است، چون مردم همگي در كفالت خراج و خراج
ات دربارة جلـب   پيوسته بايد نظر و انديشة تو به آبادي زمين بيش از نظر و انديشه

                                                            
يـة  آ خمـس ي قرآن سند. دارند نظر اختالف آن مصارف و موارد در و نظر اتفاق خمس اصل در فقها - 1

 القُـرىب  ولـذي  وللرسـولِ  خمسه للّه فَأَنَّ شيٍء من غَنِمتم أَنما واعلَموا« :است انفالة سور كميو چهل
ـ آورد دست به متيغن آنچه ديبدان و السبِيلِ؛ وابنِ واملَساكنيِ واليتامى  آن خمـس  باشـد،  هرچـه  از د،ي

ـ آ نيا» .است راه در واماندگان و درماندگان و مانييت و شاوندانيخو و رسول و خداي برا  مـوارد  هي
 سـنت  اهـل ي فقهـا .) زكـات  بـرخالف ( است كرده انيب حاًيصر آن، مصرف مانند را، خمس تعلق

 ميتعمـ  ها افتيباز و سودها به را آن هيامامي فقها] يول[ اند، دانستهي جنگ ميغنا به منحصر را خمس
 »افـت يباز«ي معنا به »غَنِمتم« يلغوي معنا استناد، مورد اتيروا بر عالوه ه،يامامي فقها سند. اند داده
 للّـه « اول مـورد  سـه  خمـس ي اول مصرف. است آمده ميتعمي برا كه است» شيٍء من« عبارت و

هسمولِ خسلرلي وذلاست آن از پس بعد مصارف و شده ذكر اختصاص »الم« با كه است »القُرىب و.  
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كسـاني كـه   . آيـد  ون آباد نگهداشتن زمين به دست نميخراج باشد، زيرا خراج بد
هـا و كشـورها    جويند، به ويرانـي زمـين   خراج را بدون كوشش در آبادي زمين مي

گاه وضع و كارشان اسـتوار و پايـدار    هيچ. اند كوشيده و بندگان خدا را هالك كرده
ـ     اگر خراج. پايند ماند و اندكي بيش نمي نمي ا قطـع  دهنـدگان از سـنگيني خـراج ي

هاي آب يا باران يا تغيير وضع عمومي زمين، در اثر فراگرفتن آب، يـا روي   چشمه
قدر كه اميد به اصالح كارشـان باشـد، بـه آنـان      آوردن خشكي شكايت كردند، آن

آنان را سبك گرداني، نبايد بر تو گران آيـد، زيـرا    و هر قدر كه ماليات. تخفيف ده
ها و رونق و جمال سرپرستي  اي است كه با آبادي زمين ندوختها سبك كردن ماليات
و  ،هاي شكرگزار همراه اسـت  ها و زبان گردانند و با گرايش دل به سمت تو باز مي

تو خود به افاضة عدل سرشار بين آنان خرسند و سرفراز خواهي شد و بـا نيـروي   
بـه  ] آنـان [سـازي و وثـوق    اي كه از آسـايش و رضـايت آنـان فـراهم مـي      ذخيره
گاهي از قدرت سرشار آنان خواهي  پروري و رفق و گذشت تو، پيوسته تكيه عدالت
گاهي، چون از اين پس حوادثي روي آورد و تو به آنان  با داشتن چنين تكيه. داشت

روي آوري و مسئوليتي به عهدة آنان گذاري، هرچـه باشـد بـا خشـنودي تحمـل      
تنها منشأ خرابي . يل شود، قابل تحمل استكنند، زيرا با آبادي زمين، آنچه تحم مي

دسـتي آنـان از آن    دستي عاملين زمين اسـت و تنـگ   و ويراني زمين ناداري و تنگ
دوزنـد و بـراي آن    است كه واليان و سرپرستان پيوسته چشـم بـه جمـع مـال مـي     

كشند به بقـاي وضـع و زنـدگي خـود بـدگمان و غيـرمطمئن هسـتند و از         سرمي
  ١.گيرند گيز عبرت نميان هاي عبرت داستان

، بر حسب اين منشور و بر اسـاس تعمـيم اراضـي و ديگـر     )ع(اميرالمؤمنين
  چنـد  ) زمين و منـابع آن بيـان شـد،    كه دربارة مالكيت چنان(منابع ثروت طبيعي 

  :ستمطلب اصولي و مهم اقتصادي و اجتماعي را به صورت فرمان بيان فرموده ا
 نظـارت  بـا  و اجياحت و استحقاق حسب بر كه ،يعموم منابع وي اراض) 1

 بـر  ديبا ها آن در تصرفات شود، يم عيتوز نيعامل انيمي اسالم عادل حكومت
  .باشد اجتماع مصلحت اساس
 اصـالح  به ديبا ،)يارض اتيمال( خراج بستن از شيپ انيمتصد و انيوال) 2
 .بپردازند دهندگان خراجي زندگ وضع
 آنـان  وضـع  اصـالح  بـدون  و انـد  دكنندگانيتول اجتماع، اساس و هيپا. )3

 .ديد نخواهد خود به صالحي رو اجتماع
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 .باشد ها نيزمي آباد به توجه و نظر ديبا ،خراج گرفتن از شيپ وسته،يپ. )4
 .داردي پ در را آن مردمي نابود و كشوري خراب ،يآباد بدون گرفتن خراج). 5
 اجيـ احت يا آني نيسنگ از كشاورزان و دهقانان اگر ،خراج بستن از پس. )6

 يابـد،  سامان كارشان كه آنجا تا كردند، تيشكاي علت هر به يا نيزم اصالح به
 .داد فيتخف آنان به ديبا

 و حكومـت  انيمة فاصل آني ها فراورده و نيزم بر اتيمال كردن سبك. )7
 دولـت  و بخشد يم نتيز و رونق اجتماع و حاكم به و برد يم انيم از را مردم
 .سازد يم سرافراز و محكم را

 و حكومتي براي معنو سرشاري روين مولّد،ة طبق انيم در عدلة افاض) 8
 تر محكم شامدها،يپ قعمو در ،يماد قدرت هر از كه است آني براي گاه هيتك
 .است تحمل قابلي ليتحم و رنج هريي روين نيچن با و است تر ثابت و

ـ يو موجـب  ديتول ليوسا نداشتن و دكنندگانيتولي تنگدست و فقر) 9 ي ران
 .هاست نيزم

ي ا طبقه را خود حكّام كه است آني برا دكنندگانيتولي تنگدست و فقر) 10
 و بقـا  بـه  و اسـت  مـال  جمـع  و مردم دنيدوش به نظرشان فقط هك پندارند يم

  . ندارند نانياطم خودي زندگ
 قـرن  در نـور  منشور را آن ديبا حق به كه( فرمان نيا كه داشت توجه ديبا

 طبقـات  بـر  ستم و ظلمي كيتار در ايدن كه شده صادري زمان در) دينام ظلمت
 سراسـر  در ،مـالك  و حاكمـه  طبقـات  نظر در و برد يم سر به دهقانان و مولد

 دري حقـ  تنهـا  نه كه بودندي بندگان و بردگان نيزمي آبادة ليوس يگانه جهان،
 و نداشـتند  هـم  خـود  فرزنـد  و زن و اتيـ ح بري حق بلكه نداشتند، خود كار
 ١.بود اهيس مرگ و انهيتاز وي گرسنگ كارشان از انينوايب آني ديعا

                                                            
ي ها فرمان نيا نقل از پس204ة صفح در ةنينسااال لةالعدا صوت كتاب اول جلد در ،جرداق جرج - 1

ي رانيو وي آباد جهت از نيزم مختلف اوضاع و احوالة دربار يعل نظر نيا«: سدينو يم حضرت،
 اسـت  قيدق و درست چنان آن ورزكشا و كارگر وضع اصالح بر دولت صالح بودن مترتب و آن
ي ها قرن نظر نيا صاحب عهد از آنكه با است، آن ديمؤ همه امروزي اجتماع وي اقتصاد علوم كه

 نظـر  از كـه  گذشـت  بشر بري طوالني ها زمان چه«: ديگو يم بعد سطر چند در» .گذشتهي طوالن
   و ميقـد  خيتـار  بري طوالني ها دوره چه. بود ساقطي انسان عمل و انسان ارزش عيشرا و نيقوان

  

←  
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 كـارگزاران ة همـ ي بـرا  بخشـنامه  صـورت  به) ع( نيرالمؤمنيام 51مكتوب
  :ديفرما يم نيچن غ،يبل ارشاد و حتينص از پس بخشنامه، نيا در. بود خراج

ي بـرا  و دييـ جو انصـاف  راه و ديكن بازخواست مردم حقوقة دربار خود از وستهيپ
ة تـود  داران اندوختـه  شـما  چه د،يباش بردبار آناني تقاضاها و ها يازمندين برآوردن

 حاجتشة دربار راي دواريام چيه ديام. ديا انيشوايپ ندگانينما و امتي وكال و مردم
 چيهـ  از و) دينسـاز  نيخشـمگ  و شرمنده حاجتشة دربار را كس چيه( دينكن قطع

 پوشاك نه ،خراج وصول هنگام. ديمپوشاني روي حاجت صاحب و كننده درخواست
 حـراج  معـرض  در راي غالم و كنند يم كار آن با كهي وانيح وي تابستان وي نزمستا
 مسلمان چه ،ياحد اموال به و ديمزن انهيتازي كس بهي درهم وصولي برا. دينگذار

 انيـ م دري ا اسـلحه  يا اسب آنكه مگر د،ييمگشا دست معاهد، كافر چه و نمازگزار
  ١...كنندي تعد اسالم اهل به آن با كه ديابيب اموالشان

شـود، از مسـلمان و    ، چـون بـر زمـين و محصـوالت آن بسـته مـي      خراج
  .شود غيرمسلمان برحسب مصلحت و تشخيص گرفته مي

سـرانه بسـته   ] بـه صـورت  [تنها مالياتي است كه بر غير مسـلمان  » جزيه«
هـاي خـدايي و    وابستگان بـه آيـين   پيروان و( شود و مخصوص اهل كتاب مي

اهل كتاب، با تعهد پرداخت جزيه و حفـظ حـريم و حرمـت    . است) پيامبران
و مسـلمانان و پشـتيباني و جاسوسـي نكـردن بـراي دشـمنان        حدود اسـالم 

ة اسـالم اسـت و در        مسلمين، جان و مال و ناموسشـان در حـريم امـن و ذمـ
براي اثبـات وابسـتگي بـه اهـل     . اند ان يكسانحقوق و حدود با ديگر مسلمان

                                                                                                                                
 و بردنـد  يم بهره رنجبراني روز رهيت وي چارگيب از آنان ارانيدست و حكّام كه گذشت بشر ديجد ←
 از! شد يم نيتحس و زيتجو و آمد يدرم ها، ه گرو كشتار بلكه استعباد، عيشرا صورت به وضع نيا

 و دادنـد  هم به دست كاهنان و حكّام كه بود نيا انهيوحشي ها شهياند و ها روش نيا شوم جينتا
 نـام  بـه ي گاه و تيمل و وطن عنوان بهي گاه را، مردم گروه گروه خون تا كردند،ي بانيپشت هم از

 ،يسـ يانگل »ولز« دانشمند، مورخ زبان از را مرسوم تيواقع نيا ازي صورت. بمكند عبادت، و خدا
 نيچن دنديكش يم رنج ها آني آبادي برا و كردند يم كشت را نيزم كهي مردم به كاهنان«: ديبشنو
 معابـد  در كـه  استي انيخدا ملك ها نيزم نيا ست؛ين شما ملك ها نيزم نيا كه كردند يم نيتلق
 و خـدمتگزاران  از هـركس  بـه  آنـان  و دهيبخشـ  حكـام  بـه  را هـا  نيزم انيخدا نيا. دارندي جا
 ».بخشند يم بخواهند كه خود خواران فهيوظ
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كتاب احتياج به شاهد و بينه نيست و همان ادعا، تا خالفش ثابت نشده، كافي 
بـر زنـان و همچنـين بـر اشـخاص غيرمكلـف و        تعهد به اين ماليـات . است

  .ناتوانان، بنا به قول راجح، نيست
كم عــادل، بـر حســب مصـلحت و توانــايي   را امـام يــا حـا   مقـدار جزيــه 

و با آنكه ذمي، چه در داخل كشور اسالمي و يا در  ،كند دهنده، تعيين مي جزيه
گونـه از حمايـت حقـوق و حكومـت اسـالمي       خارج، مانند مسـلمانان همـه  

پردازد، كمتر از مـالي اسـت    برخوردار است، مقدار مالي كه به عنوان جزيه مي
بـه حكومـت خـود    » تكفّـارا «و » خمـس «و » زكات«كه مسلمانان با عناوين 

  .پردازند مي
ت مقدار مـالي اسـت كـه بـراي     در فقه اسالمي قسمي از كفّارا: »كفارات«

جبران بعضي از گناهان بايد داده شود، ماننـد كفّـارة مـالي قتـل، افطـار روزة      
اجب، شكستن عهد وسوگند و نذر، كه دركتب فقه به تفصـيل از آن بحـث   و

  .شده
با وجود حكومت اسالمي، به معناي خاص، جمع و صرف اين امـوال بـه   

در زمـان خلفـاي نخسـتين، بـه خصـوص در      . عهدة چنين حكـومتي اسـت  
جمع صدقات، از ميان افراد  ، كارمندان و عمال)ع(علي حكومت اميرالمؤمنين

شدند تا مورد احترام باشند و بيش از آنچه واجب  باتقوا و شايسته انتخاب مي
تـر در   تر و جالـب  مهم. است، از مردم نگيرند و حسن نظر مردم را جلب كنند

دستورهاي اسالمي اين است كه تشخيص مقدار آن را به مردم واگذارده است 
. داننـد، بپردازنـد   اسالمي، آنچه برخود واجـب مـي  تا بر اساس ايمان و وظيفة 

) ع(اميرالمـؤمنين  25، مكتوب مانند در وصول ماليات اي از اين روش بي نمونه
. است كه آن هم بـه صـورت بخشـنامه بـراي عـاملين صـدقات بـوده اسـت        

ة ايـن مكتـوب   دربـار  البالغـه  نهـج كنندة خطـب   ، جمعاهللا عليه رمحة، سيدرضي
  : گويد مي

كنيم، تـا دانسـته شـود چگونـه آن حضـرت       ما مختصري از آن را در اينجا نقل مي
هاي عالي عدالت را دربـارة كارهـاي ريـز و     داشت و نمونه هاي حق را برپا مي پايه

  .كرد درشت و كوچك و بزرگ به صورت قانون و وظيفة تشريع مي
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ــه اي كــاش ســيد بزرگــوار ايــن دســتور و ديگــر  هــا و كلمــات و  خطب
هاي  گونه ثروت كرد تا اين هاي آن حضرت را به صورت كامل نقل مي مكتوب

. شد پرارزش اسالمي بيشتر و رساتر در دسترس مسلمانان و مردم دنيا واقع مي
مضمون قسمتي از فرمان عمومي آن حضرت به كارمنـدان وصـول صـدقات    

  :چنين است
هيچ مسلماني را نهراسان و بدون رضـاي  . نه شوبا انديشه و پروا از خداي يكتا روا

چون . آنان از ميانشان مگذر؛ بيش از حقي كه خداوند در مالشان دارد، از آنان مگير
هـاي آنـان فـرود آي و در     ها و چاه اي قدم گذاري، بر سر چشمه در سرزمين قبيله

آنكـه در  سپس، با ادب و وقار به سوي آنـان روي آر تـا   . هاي آنان وارد مشو خانه
گـاه،   آن. ميان آنان بايستي و به آنان سالم كني و از تحيت به آنان هيچ دريـغ مـدار  

بندگان خدا، مرا ولي و خليفة خداوند به سوي شـما فرسـتاده تـا    : اعالم كن و بگو
حقي كه خداوند در اموال شما دارد، بستانم؛ آيا در امـوال شـما بـراي خـدا حقـي      

اي گفت نه، ديگـر بـه وي مراجعـه     ؟ پس اگر گويندههست كه بايد آن را بپردازيد
مكن و اگر صاحب نعمتي تو را پذيرفت و به تـو روي خـوش نشـان داد، بـا وي     
روانه شو، بدون آنكه او را دچار ترس كني، يا ناراحتي برايش پيش آري و هرچـه  

اگر گاو و گوسفند و شتر داشـت، بـدون اجـازه در ميـان     . از طال و نقره داد بستان
هيچ حيـواني  . هاي حيوانات آنان مرو ها وارد مشو و با قهر و تندي به سوي گله آن

نخست آن مال را بـه دو قسـمت تقسـيم كـن،     . را مرمان و صاحب آن را مرنجان
پرداز را در اختيار هر يك از آن دو قسمت مخير گردان؛ چون قسـمتي   گاه خراج آن

پيوسته به همـين ترتيـب   . ي مشورا براي خود برگزيد، آزادش بگذار و متعرض و
گـاه، آن را بـه    آن. ماند، وافي به حق خـدا باشـد   مال را تقسيم كن تا آنچه باقي مي

اگر، پس از اين تقسيم و تعيين، درخواست فسخ آن را كردنـد،  . تصرف خود بگير
دريغ آن را فسخ كن و اقسام را درهم آميز و تقسيم را از سر بگير، تا آن حد كه  بي

  ١.دا را تعيين كني و بستانيمال خ
پردازان و اختيار آنان در تعيـين   اين فرمان نمونة كامل احترام و آزادي خراج

حكومـت و   است و مبين اين واقعيت است كه از نظر اسـالم  و پرداخت خراج
االختيـار نفـوس و    تـام  و متصرف اند، نه مالك داران امت عمال آن وكال و خزانه

اموال مردم و، بر همين اساس، تودة مردم با ايمان و عالقة معنوي جـان و مـال   
گونـه وصـول    اگـر ايـن  . سپارند خود را در راه مصلحت اجتماع به حكومت مي

                                                            
 .380ص ،25ة نام ،البالغه نهج - 1



   ياقتصاد مباحث        200
 

 

و عالقه و ايمان به نظر مردمي چون خواب و خيال است، جاي تعجـب   ماليات
هـا بـر    برند كـه حكومـت   دم جهان در جوامعي به سر مينيست، چون بيشتر مر

راننـد و نفـوذي در قلـوب و ضـماير مـردم ندارنـد و        اجسام مردم فرمـان مـي  
ها از نظر عامة مردم تحميلي و بار سـنگيني   ها هرچه باشد مانند حكومت ماليات

  .است كه با سرنيزه و تازيانه بايد حمل كنند
هايي را كه مبتني بر ايمان و عقيده باشد،  ها و انفاق ولي همين مردم ماليات

اموالي كه عامة مردم، در همه . پردازند دريغ و با رضايت و بدون تحميل مي بي
كننـد، از جهـت    مـي  ، از روي ايمان و در راه عقيده انفاقجاي دنيا و در ايران

. هـاي دولتـي نيسـت    مالياتمجموع مقدار و اثر اجتماعي و اقتصادي كمتر از 
هـاي خيريـه و    هـا و سـاختمان   مؤسسات علمي و ديني و بهداشتي و سازمان

شائبه از درماندگان و مؤسسات تبليغي بـا   هاي بي مدارس و معابد و دستگيري
هـاي جهـان و ايـران نماينـدة      اگر حكومت. شود اين اموال تأسيس و اداره مي

و  آمدهاي حكومت و وصـول ماليـات  ايمان و وجدان عمومي مردم باشند، در
اداره و عمران و نمو و رشد اجتماعي، ماننـد اعمـال حيـاتي بـدن و اعضـاي      

  .گيرد مختلف آن، با تضامن و آسان و طبيعي و بدون تزاحم و وقفه انجام مي
  

  تنوع و تحرك درآمدهاي اسالمي 
بـه صـورت كامـل عمـل      چون به اصول احكام اجتماعي و اقتصـادي اسـالم  

ها و نفقات عمومي اسالم، با عناوين و شرايط خاص خـود،   شود، ماليات نمي
كننـد،   ها را وضع مي اقتصاددانان، كه قوانين مالياتي دولت. نمايد غيرمأنوس مي

هاي مخصوصي هستند كه با معلومات محدود به يك زمان يا يك گروه  گروه
اند و بر  هاي طبقاتي، كه خود منبعث از آن ديشهاز مردم و نسبت به ان] خاص[

كننـد   حسب نظري كه دربارة رابطة حكومت با مردم دارند، قوانيني وضع مـي 
. روح و محدود و يكنواخت و فاقد بسط و تحرك و تنوع اسـت  كه عموماً بي
با تحوالت اوضـاع اجتمـاعي و اقتصـادي هـر كشـور، طـولي        ،از اين جهت

ها همـراه آثـار سـوئي كـه در افكـار و       و نارسايي آن كشد كه ناهماهنگي نمي
شوند با استمداد  ها مجبور مي شود و دولت گذارد، آشكار مي اوضاع زندگي مي

هـاي   زيـان . از اقصاددانان و كارشناسان ديگر، قوانين را تغيير و تطبيـق دهنـد  
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 گونه قوانين، مانند ديگر قوانيني كه راجع بـه اسـاس و پايـة    وضع و نسخ اين
  .آيد اجتماع و اقتصاد است، به حساب درنمي

ها و درآمدهاي اسالمي، ايـن   ها و شرايط مختلف ماليات با توجه به عنوان
در اين بـاره نـاظر بـه     شود كه اصول قوانين اسالم مطلب به خوبي فهميده مي

وب با ارتباطي كه اين احكام با قل. ها و درآمدها و مصارف مختلف است گروه
و تشخيص عموم و همة طبقات دارد، داراي نـوعي تحـرك و تنـوع خـاص     
است كه تحول اوضاع اقتصاد عمومي يا تغيير امكانات طبقات مختلف مـردم  

كاهـد و وابسـتگي طبقـات را تغييـر      از ميزان درآمدها و رشد اقتصـادي نمـي  
  .دهد نمي

ص مصالح، اين ها، حاكم اسالمي، با استناد به اجتهاد و تشخي عالوه بر اين
بـر  ) و خـراج  ١ضـرائب ( اختيار را دارد كه در مواقع و موارد استثنايي، ماليات

ضرائب معمـول  . (اي، به سود ديگران و براي مصلحت عموم، وضع كند طبقه
  .) نوع بوده استو زمان خلفا و تغيير مقدار خراج از همين  در صدر اسالم

 مردم با مردم و مردم با دولتي مال روابطي اول سيتأسة نيزم در احكام نيا
ـ  لـوازم  از نامحـدود  و وستهيپ صورت به انفاق اساس، نيا از پس. است ي اول

 عنـوان  مـذكور  موضـوعات  و مـوارد  ريـ غ در انفـاق  گرچه. تقواست و مانيا
 ديـ تأك نامحـدود  تعـاون  و انفـاق  به آنقدر تسن و قرآن دري ول ندارد، واجب
 قـرآن  در كـه  چنـان . است واجب حد در و مسلماناني اول فيوظا از كه شده
ي معنـا  هـم  كلمات و آن مشتقات و »انفاق«ة كلمة انداز بهي ا كلمه كمتر ،ميكر
: است نيمتقة خاص صفات و ميعال جمله از قرآن، نظر از انفاق،. شده ذكر آن
 از ،نيهمچنـ  ؛٣»واملَحـرومِ  لِّلسـائلِ  حق أَموالهِم وفي« ؛٢»ينفقُونَ قناهمرز ومما«

 لِّلسـائلِ  معلُـوم  حق أَموالهِم في والَّذين«: اسـت  نمازگزاران مخصوص صفات
  ١».واملَحرومِ

                                                            
 .زمين شود و نيز خراج اي كه از اهل ذمه گرفته مي جزيه - 1
 .3، )2(بقره» .كنند مي ايم پيوسته انفاق و از آنچه به آنان روزي كرده« - 2
 .19، )51(ذاريات» .در اموال آنان حقي است براي سائل و محروم« - 3
  .25و24، )70(معارج» .و در اموال آنان حق معلومي است براي سائل و محروم« - 4
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در محيط تربيت كامل اسالمي و رشد ايمان و تقوا، تعاون و تضامن از حد 
اشتراك در اموال و وسايل زندگي، ماننـد  ] به صورت[رود و  تر مي پيش انفاق

در ميـان   )ص(، رسـول اكـرم  كه در صـدر اسـالم   آيد؛ چنان يك خانواده درمي
گزيدة مسلمانان مهاجر و انصار پيمان برادري بست و با ايـن پيمـان آنـان در    

  .ل و وسايل زندگي با هم شريك شدندخانه و اموا
  

  محيط تربيت و روابط اسالمي 
محيط تربيت و روابط كامل اسالمي از مجموع تعـاليم اعتقـادي و اخالقـي و    

چون اين روابط بر اساس معنوي انسـاني  . گيرد نشئت مي روابط عملي اسالم
به صـورت ثابـت    است و انسان موجود متطور و متكامل است، روابط، گرچه

 روابط اقتصادي نيز در يك حدود ،به اين سبب. نمايد، در معنا متطور است مي
صورت اين محيط از افـرادي كـه داراي هـدف و تفكـر     . ماند ثابتي نمي معينِ
سپس با وظايف و روابطي كـه بـه صـورت يـك     . شود اند، تشكيل مي خاص

فقه  اسالمي مبين ايـن   مجموع. گردد شود، كامل مي واحد اجتماعي منتهي مي
احكام فقه اسالمي به دو قسـمت مجـزا ولـي مـرتبط     . وظايف و روابط است

عبادات اعمالي است كه فقط به قصد . »معامالت«و » عبادات«: شود تقسيم مي
گيرد و قصـد قربـت روح عمـل و شـرط اولـي آن       تقرب به خدا صورت مي

افـراد بـا يكـديگر و بـا      معامالت اعمالي است كه مربوط به عالقة بين. است
هـا انجـام    اجتماع است و بايد بر طبق مقررات و شرايط خاص هر يك از آن

  . گيرد
قصد قربت در عبادت، انديشه را از محيط محدود خودبيني و سـودجويي  

آورد و محور فكر و عمل را پيوسته به خواست خداونـد، كـه همـان     برتر مي
تكرار عبـادت ايـن اسـت كـه ايـن       اثر. گرداند صالح و خير كلي است، برمي

در بعضـي از عبـادات صـورت    . يابـد  تحول و تغيير در ديد و عمل ثبات مـي 
عبادت در آن نمايان است، مانند نماز و روزه و حـج؛ ولـي بعضـي ديگـر در     

آيـد؛ ماننـد    صورت اعمال و روابط اجتماعي يا اقتصـادي يـا طهـارت درمـي    
  .هاد، امر به معروف و نهي از منكر، وضو و غسل، ج، خمسزكات
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 ميرمستقيغ يا ميمستق اثر روابط گريد تيفيك در آن، صورت هر به عبادت،
ي طـور  به برد، يم جلو و گرداند يم داريپا و محكم آگاهانه را ها عالقه و دارد
 وي فرد انيز و سود حساب از اجتماع و افراد به نسبت را تيمسئول درك كه

ة مرحلـ  وارد كامالً و برد يم باالتر و نافذتري قانون شعور وي عاطف تاحساسا
ي بـرا  خـدمت  ر،يـ خي برا ريخ مرحله، نيا در. گرداند يمي انساني عال شعور

ة مانيحك وي ازل تيمش و خداي برا همه وي انسان كمال راه در ثروت خدمت،
. كـرد  فيـ تعر تـوان  ينم نيا جز راي اجتماع وي فكر رشد. شود يم انجام او

: اسـت  فرمـوده  انيـ ب نيچن را افتگانيرشد و رشد صفات و ميعال ميكر قرآن
 حبـب  اللَّه ولَكن لَعنِتم اَألمرِ من كَثريٍ في يطيعكُم لَو اللَّه رسولَ فيكُم أَنَّ واعلَموا«

اِإلميانَ إِلَيكُم هنيزي وقُلُوبِكُم ف هكَرإِلَيكُ وم الكُفر وقالفُسصيانَ والعو  ـكأُولئ  ـمه 
  ١».الراشدونَ

  
  از هر كس به قدر استعداد و براي هر كس به قدر احتياج

 مجمـوع  از ٢.هاست ستياليسوس شعار نيآخر و اسالم شعار نياول جمله نيا 
 كـه  اسـت  محرز اصل نيا نآ حدود و تيمالك به راجع اسالم ميتعال و احكام
 عيوسي معنا به عمل درحد عالقه نيا ازي بردار بهره و تصرف و اياش تيمالك
  . است اجياحت حسب بر) انفاق اي( عيتوز و است آن

                                                            
اگر در بسياري از امور از شما پيروي كنـد، بـه يقـين    . در ميان شماست و بدانيد كه رسول خدا« - 1

شـما گردانيـد و در    انـدك محبـوب   شويد؛ ولي خداوند ايمان را اندك دچار رنج و دشواري مي
اينان هستند . قلوب شما آن را تزيين كرد و كفر و بدكاري و سرپيچي را به تدريج ناپسندتان كرد

 ،رساند كه ايمـانْ  اطاعت از رسالت انسان را به آنجا مي .7، آية )49(حجرات» .همان رشديافتگان
فسق و سرپيچي از حق،  آرايد و كفر و ها را مي شود و جمال آن دل مطلوب و محبوب مي ،خود

ها ديگر براي سود و زيان يا ترس و طمع نيست و اين  گردد و خودداري از اين خود، ناپسند مي
 .همان رشد فكري و اخالقي است

گوينـد   مي. است» از هركس به قدر استعداد و براي هر كس به قدر كار« اولين شعار سوسياليسم - 2
پس از تحقق كامل اين شـعار  . عار در آغاز تحول سوسياليستي بايد مورد نظر و عمل باشداين ش

» از هر كس به قدر استعداد و براي هر كس به قدر احتيـاج «، شعار و توزيع و تكامل رشد توليد
و  با اصول ارزش كـار » براي هر كس به قدر احتياج«با آنكه جملة دوم اين شعار . شود عملي مي
اند، اين شعار را، كه  و توزيع به قدر كار و توليد سازگار نيست، بر پاية تكامل ناچار شده مالكيت

 .مبتني بر وجدانيات است، عنوان كنند و بپذيرند
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ي گذار هيپا است،ي اسالم اقتصادي اول روابط نيمب كهي احكام با اصل نيا
ي وسـتگ يپ وي فكـر  رشـد  و مانيا كمالة مرتب در ها، هيپا نيا از پس. شود يم

: غيدر يب و حد يب تعاون و ١»إخوةٌ املُؤمنونَ إمنَّا«: يبرادري شعارها به ،ياجتماع
 رزقنـاهم  مما و«: است امكان در هرچه از انفاق و ٢»یالتقو و البری علَ تعاونوا«

 وجاهدوا«: ريخ و خدا راه در دنيكوش و امكاناتة هم بردن كار به و ٣»ينفقُونَ
  .شود عمل ديبا ٤»اللّه سبِيلِ في وأَنفُِسكُم بِأَموالكُم

. است مشهود مسلمانان عمل وي اسالم احكام و قرآن اتيآ در مراتب نيا
 صـور ة اننـد ينما ،نهيمد و مكه در ن،ينخست مسلماناني اجتماع وي فكر تحول

 .است مسلمانان روابط متطور و مختلف

                                                            
  . 10، )49(حجرات» .جز اين نيست كه مؤمنان باهم برادرند« - 3
 
 . 2،)5(مائده» .يكوكاري و پرواپيشگي با يكديگر همكاري كنيددر ن« - 1
 .3،)2(بقره» .كنند مي ايم، انفاق و از آنچه روزي آنان كرده« - 2
  .41 ،)9(توبه» .ديكن جهاد خدا راه در جانتان و مال با و« - 4
 




