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چکیده
توجه به عدالت و تالش برای تحقق آن از جمله کار ویژهای بنیادین نظام اسالمی است .بر این اساا ،،تعریا
عدالت و نیز معیارهای عدالت در نظام نظری عملی برآماده از مااانی اانا تی هنیااری دیان اساالم ،جای ااه
برجستهای مییابد .بررسی نهجالاالغه نشان می دهد که سه معیار تساوی در اصل دریافت حاق ،اییااد فرصات
برابر برای بالفعل کردن حقوق و فقرزدایی سه معیار و کلید اصلی در تشخیص فرآیند عادالنه در نظام اقتصاادی
اسالمی است  .معیار سوم با توجه به رابطاه اقتصااد و ساازندای ا القای جامعاه و تاقتیر اقتصااد در آن ،تعیاین
میاردد .با توجه به نظریههای اقتصادی متعارف که مادأ محور ،فرآیند محور و نتییه محورند به نظر میرسد که
از منظر علی (ع) میباید معیارهای عدالت در هر سه مرحله بهصورت توأمان مورد توجه قرار ایرد .در مرحله مادأ
توجه به اییاد فرصت برابر ،در مرحله فرآیند توجه به افافیت در قوانین ،ن اه واقا بیناناه در وعا قاوانین و در
مرحله نتییه ،اییاد توازن از جمله مسائلی است که میباید مورد توجاه قارار ایارد .تلافال اجتمااعی و تاقمین
اجتماعی نیز در همین راستا قابل توجه است.
کلیدواژهها :عدالت اقتصادی ،فرصت برابر ،تقمین اجتماعی ،تلافل اجتماعی ،نهجالاالغه
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 .2استادیار اروه اقتصاد دانش اه امام صادق (ع)
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معیارها و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهجالبالغه

 .1مقدمه
توجه به عدالت و تالش برای تحقق آن از جمله کار ویژهای بنیادین نظام اسالمی است .ایان اهمیات تاا
بدان پایه است که علی (ع) ،یلی از دالیل اصلی پذیرش حلومت از سوی ود را برقراری توازن و از بین
بردن الافهای ناروا در میان دوطاقه ستم ر المباره و مظلاوم ارسانه (نهاجالاالغاه ،طااه  )3بیاان
میکنند .از منظر ایشان ،عدالت است که کارها را در آنیا که باید مینهد و سود هم ان در سایه آن تقمین
میاردد (نهجالاالغه ،حلمت  .)734عادل ،زیااایی و جماال حاکماان اسات (غاررالحلم )05 :و زیااایی
سیاست ،رعایت عدالت در حلومت است (آمدی .)160 :1344 ،از منظر علی (ع) هر که عدالت را باه کاار
بندد ،رتاهاش واال اردد و هر که ستم روا دارد ،درهمالسته اود (آمدی .)620 :1344 ،بایاا عادالت
دارای ابعاد مختلفی است .از جمله این ابعاد میتاوان باه ابعااد سیاسای ،فرهن ای ،آموزاای ،اقتصاادی و
قضایی اااره نمود .هر کدام از این ابعاد بهتنهایی میتواند مد ل بحث مهمی بااد چرا که اساساً جدای از
اهمیت ذاتی ود ،در تحقق سایر ابعاد عدالت نیز مؤتر است و ابعاد عدالت در االه به هم پیوستهای معناا
مییابند .از جمله ابعاد مهم عدالت ،بعد اقتصادی است .پرسش از چیستی عدالت اقتصادی و نیز چ اون ی
تقمین آن از جمله پرسشهای مهم و پیچیدهای بوده که پاسخهای متعددی را دریافت داااته اسات .ایان
پاسخها از ماانی انا تی  -هنیاری و نظامهای نظری -عملی اتخاذاده متقترند .بهعناوان نموناه ،جاان
رالز ،نظریه عدالت را در دهه هفتاد بر مفهوم حق بنا نهاد .وی ،عدالت به معنای متعارف آن را باه معناای
حذف امتیازات بی وجه و پدید سا تن تعادل واقعی در میان واستههاای متعاار انساانهاا در ساا تار
نهادهای اجتماعی تعری میکند .این نظریه بر دو اصل تصدیق حق مساوی برای همه برای بر اورداری
از آزادیهای اساسی مثل آزادیهای سیاسی ،بیان و  ...و نیز توجیه نابرابریهای اجتماعی به اارطی کاه
برای مصالح هم ان سازمانیافته بااند ،است (ا وانکاظمی 04 :1331 ،توسلی) باه عااارتی ناابرابری در
تروت و اقتدار تنها هن امی عادالنه است که برای عدهای ،اصاه محروماان جامعاه جاارانکننادهای باه
همراه دااته بااد (تی بلوم .)405 :1343 ،در نمونهای دی ر ،نوزی با نقد نظریهی رالاز اعتقااد دارد هار
انسانی برای ود ،دارای هدف و غایت است و نااید به ساب انسانهای محروم دی ار ،ماورد تیااوز قارار
ایرد .در هر ارایطی حق فرد باید محفوظ بماند و هویت فردی او محترم امرده اود .حقای کاه ماناای
رالز است ،در نظریه نوزی هیچ جای اهی ندارد و مانای حق را مخال اصال عادالت مایداناد .هراوناه
توزی و باز توزی در نظر وی ،ناحق و غیرعادالنه است و اظهار میدارد که هار انساانی دارای یا رااته
حقوق طایعی همانند ماللیت است و هیچکس حق تیاوز به این حقوق را از طریق ا ذ مالیات و امثال آن
ندارد؛ چرا که چنین تیاوزی عدول آالار از مرز عدالت است (یوسفی)151 :1337 ،
مرحوم اهید مطهری نیز از جمله اندیشمندانی است که درباارهی عادالت ساخن افتاه اسات .وی در
کتاب عدل الهی ،چهار معنای موزون بودن ،تساوی و نفی هراونه تاعای  ،اعطاا کال ذیحاق حقاه و
رعایت استحقاقها در افاعه وجود را در تعری عدالت ذکر میکند (مطهری .)01 :1363 ،باه جاز معناای
چهارم که در حیطه عدالت اجتماعی نمیانید و نظر به بازاشت معنای دوم به معنای سوم ،از نظر ایشان
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دو معیار موزون بودن و اعطا کل ذیحق حقه به عنوان معانی عدالت اجتماعی در نظر ارفته مایااوند.
ایشان در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسالم ،توازن را به معنای عدم وجود الاف طاقاتی تعایار کارده
است (مطهری ،1363 ،ب.)140-147 ،
اهید صدر نیز درباارهی تایاین عادالت اجتمااعی و معیارهاای آن تاالش وافاری کارده و توفیقاات
چشم یری نیز دااتهاند .ایشان در تقمین عدالت اجتماعی بر سه مرحله مادأ ،فرآیند و غایات تقکیاد کارده
است .در تایین این سه مرحله میتوان بهطورکلی نظریههای عدالت را بر اسا ،توجه به سه مرحله مذکور
به سه دسته تقسیم کرد:
 -1نظریههای مادأ محور که در آن بیش از همه بر اییاد فرصت برابر و بهرهمندی یلسان از مزیاتهاا
تقکید میاردد.
 -2نظریههای فرآیند محور که در این نظریات بر بر ورداری افراد از آزادی برابر به منظور فعالیاتهاای
اقتصادی تقکید میاردد.
 -3نظریههای نتییه محور که بر نتایج و میزان سهم بری افراد تقکید دارند.
اهید صدر عمن تقکید بر هر سه مرحله در نهایت بر دو معیار توازن اجتماعی و تاقمین اجتمااعی کاه
بهنوعی غایتارایانه است متمرکز میاردد (عیوعلو.)36 :1337 ،
با توجه به اهمیت اقتصادی و بر اسا ،آنچه تاکنون افته اد ،مقاله حاعار بار آن اسات تاا پاس از
تعری اجمالی از عدالت بهعنوان سنگ بنای مااحث ،عمن تحلیال جای ااه عادالت اقتصاادی در نساات
باهدف باالتر راد و سازندای ا القی به ایان ساؤال مهام پاساخ دهاد کاه از منظار نهاجالاالغاه ،چاه
راهاردهایی میتواند به تحقق عدالت اقتصادی منیر اردد؟ اهمیت این توجه از آن روست که امیرمؤمنان
علی (ع) در حدود  7سال و  1ماه در یلی از پهناورترین ممال جهان حلومت کاردهاناد .ایشاان نظارات
مختلفی در زمینه مسائل دینی ،اجتماعی ،سیاسای و اقتصاادی دارناد کاه باهعناوان حیات بارای رفتاار
مسلمانان و پیروان آن حضرت تلقی میاردد .در این میان ،مهمترین کتاب و سند معتاار از اندیشاههاای
امام علی (ع) نهجالاالغه است که اامل طاهها ،نامهها و سخنان قصار آن حضرت میبااد که در طاول
دوران زمامداری ایراد و ن ااته اده است.
در این پژوهش ،تالش اده اسات در چاارچوب راهاارد کیفای باا اساتفاده از روش مطالعاه تحلیلای،
راهاردهای کالن تحقق عدالت اقتصادی از منظر نهجالاالغه مورد استنتاج قرار ایارد .باه هماین منظاور
طاهها ،نامهها و کلمات قصار مورد مطالعه قرار ارفته ،متغیرهای مارتا در درون ایان بخاشهاا ماورد
پیجویی قرار ارفته و با تحلیل و نیز عرعه مطالب بهدست آمده به یلدی ر ،تالش اده است مدلی جام
بهمنظور تحقق عدالت اقتصادی از منظر نهجالاالغه ارائه اردد.
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معیارها و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهجالبالغه

 .2چارچوب نظری
 .2-1تعریف عدالت

در تعری عدالت از منظر نهجالاالغه میتوان به دو معنای مهم و اصلی دسات یافات هرچناد کاه اااید
معانی فرعی نیز قابلدسترسی بااد که به این معانی اصلی قابل تحویل بااند .اولین معنا از معانی عادالت
عاارت است از قرار دادن هر چیزی در سرجای بایستهاش .علی (ع) در پاسخ به این سؤال که عادل بهتار
است یا جود بیان میدارند که:
«العدل يضع االمور مواضعها و الجود يخرجها من جهتها ،والعدل سائس عام والجود عارض خاص ،فالعددل

اشرفهما و افضلهما»(نهجالاالغه ،حلمت .)734
عدالت کارها را بدان جا مینهد که باید و بخشش آن را برون نماید .عدالت تدبیر کنندهای است باه ساود
هم ان و بخشش به سود اصان ،پس عدالت اری تر و با فضیلتتر است.
ذیل همین معنا میتوان به اعطا کل ذیحق حقه نیز اااره کرد چرا که در آن نوعی قرار دادن حق در
جای بایستهاش مستتر است .دومین معنا از معانی عدالت ،برابری در فرصتهاست .ایشاان در ناماه  03باا
اااره به اییاد فرصت برابر برای هم ان تقکید میدارند نااید نسات ویشاوندی و دوستیها میان والای و
اروهی اص به نابرابری فرصت در معامالت اقتصادی بینیامد و ازاینرو تقکید میکنند که زمینه چناین
بهرهمندیهایی باید از بین برود (نهجالاالغه ،نامه .)03
 .2-2معیارهای عدالت

بر اسا ،آنچه در تعری عدالت مطرح اد ،میتوان ،دو معیار در صوص عدالت ارائاه داد .ایان دو معیاار
عاارتاند از:
 .2-2-1تساوی در اصل دریافت حق

همه در اوهر انسانیت برابرند و لذا فرزندان اسماعیل بر فرزنادان اساحاق ،برتاری ندارناد و ازآنیاکاه ناه
سابقه و نه ویشاوندی ،حق آفرین نیست ،علی (ع) و اجیرش به ی اندازه از بیتالمال دریافت مایکنناد
(مناقب آل ابیطالب ،ج  .)310 :1الاته باید توجه داات که بیا در هر جامعهای تفاوتها وجود دارناد.
به عنوان نمونه همه انسانها به لحاظ جسامی و فلاری و روحای یلساان نیساتند و هارکس از تواناایی
جسمی و روحی باالتری بر وردار بااد ،بهیقین میتواند تاالش اقتصاادی بیشاتری داااته و از املاناات
اقتصادی بیشتری بهرهمند اردد .امام على (ع) افراد بشر را نهتنها متفاوت بلله به لحاظ استعدادهاى ذاتى
نابرابر مىپندارد ،همااناوناه کاه افاراد بشار از حیاث قاد ،تواناایىهااى جسامى و ...نابرابرناد ،از جنااه
اا صهاى اخصیتى نیز نابرابرند و این نابرابرى را على (ع) به تلوین نسات مىدهد که نظام آفرینش با
حلمت و تدبیر ویش انسانها را نابرابر لق کرد تا ململ یلدی ر بااند .ایشان دراینباره میفرمایند:
" انما فرق بينهم مباديء طينهم و ذلک انهم کانوا فلقه من سبخ ارض و عذبها و حزن تربه و سدهلها ،فهدم
علي حسب قرب ارضهم يتقاربون و علي قدراختالفها يتفاوتون ،فتام الرواء ناقص العقل ،و ماد القامه قصدير

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال سوم ،شماره دهم ،تابستان 4931

401

الهمه و زاکي العمل قبيح المنظر و قريب القعر بعيد السبر و معروف الضدريبه منردر الجليبده و تائده القلدب

متفرق اللب و طليق اللسان حديد الجنان"(نهجالاالغه ،طاه .)237
سرات مردمان از یلدی ر جدااان سا ته است و میانشان تفرقه اندا ته ،که ترکیاب آن از پاارهاى زماین
است که اور و یا ایرین است و اکى درات یا نرمین .پس به اندازه نزدیلى زمینشان با هم ساازوارند و
به مقدار ا تالف آن از یلدی ر به کنار؛ پس نیلو چهرهاى باینی کامعقال و کوتااهى همتاى دراز بااال و
نیلوکردارى زات منظر و رد جثهاى ژرفن ر و نی سیرتى با سیارت ناا وش و سراشته دلى آاافته-
اش و اشاده زبانى اویا با دلى آااه و بینا.
ابنابىالحدید در تفسیر جمله مذکور مىاوید :داوند نفو ،آدمى را از حیاث ماهیات مختلا آفریاد؛
پس بر ى قوى و بر ى ععی  ،بر ى با همت و بر ى سست همت هستند؛ ساسس عامن نقال نظریاه
افالطون مانى بر ا تالف ماهوى انسانها و ارسطو مانى بر عادم ا اتالف مااهوى ،نظریاه افالطاون را
ترجیح میدهد (ابنابىالحدید 1334 ،ق ،ج .)11 :13
على (ع) نابرابرى اجتماعى را نیز تا آنیا که از نابرابرى طایعى افراد سرچشامه ماىایارد ماىپذیرناد.
ایشان در تفسیر آیه  32سوره ز رف به نابرابرى طایعى و نابرابرى اجتماعى ماتنى بر آن تصریح مىکنناد
و تفاوتهای طایعی و تلوینی و یا اکتسابی را باعث قوام و استواری زندای میداند و میفرمایند:
"اذ خالف بحرمته بين هممهم و اراداتهم و ساير حاالتهم و جعل ذلک قواما لمعايش الخلق"(وسائلالشایعه،
بیتا ،جلد  ،11کتاباالجاره ،باب  ،153 :2حدیث .)3
داوند با حلمت ویش سطوح همت و اراده و دی ر ویژاىهاى افاراد بشارى را مختلا قارار داد و
زنداانى ایشان را بر پایه همان ا تالف پایهاذارى کرد.
بر این اسا ،باید توجه داات که مساوات ،هیچااه به معنای نادیاده اارفتن تفااوتهاا درجاایی کاه
تفاوتهایی هست و بر ورد برابر با هم ان علیرغم تفاوتها نمیبااد و توجه به تفاوتهای موجد حاق،
عین عدالت است .علی (ع) به عنوان نمونه میفرمایند:
«وال يرونن المحسن و المسي ء عندک بمنزلشه سواء ،فان في ذلک تزهيدا الهدل االحسدان فدي االحسدان
وتدريبا الهل االسائه علي االسائه ،والزم کال منهم ما الزم نفسه»
هراز انسان نیلوکار و انسان بدکار در نزد تو مساوی ناااند ،زیرا این کار نااایسات ماردم نیلوکاار را در
کار نیلو تحقیر و مردم بدکار را به بدی عادت میدهد ،وظیفه تو ایناست که هری از آنها را بر ماناای
آنچه که ود را ملزم سا ته است الزام کنی (نهجالاالغه ،نامه .)03
آری مساوات بدین معناست که "ماادا بزرای کسی موجب اود که رنج اناد او بازرج جلاوه کناد و
فرودی رتاه کسی ساب اود که کواش سترج او وار و کم جلوه بهحساب آید ".و نیز در " اجراى حاق
درباره هر که بااد ،چه ویشاوند و چه بی انه ،الزم" دااته اود و نیز حاکم باید بسرهیزد " از اینکاه باه
ود ا تصاص دهد ،چیزى را که هم ان را در آن حقى است"(نهجالاالغه ،نامه .)03
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.2-2-2ایجاد فرصت برابر برای بالفعل کردن حقوق

اییاد فرصت برابر برای بالفعل کردن حقوق بدین معناست که ارای باه نحاوی فاراهم ااردد کاه هار
ذیحقی بتواند به حق ود برسد .علی(ع) باز در همین نامه با تقکید بر اینلاه دوری و نزدیلای باه حااکم
نااید مد لیتی در میزان بر ورداریها دااته بااد میفرمایند:
أَلْزِمِ اَلْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ اَلْقَرِيبِ وَ اَلْبَعِيدِ وَ کُنْ فِي ذَلِکَ صَابِراً مُحْتَسِباً وَاقِعاً ذَلِکَ مِنْ قَرَابَتِدکَ وَ خَاصَّدتِکَ

حَيْثُ وَقَعَ وَ اِبْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَثْقُلُ عَلَيْکَ مِنْهُ فَإِنَّ مَغَبَّةَ ذَلِکَ مَحْمُودَةٌ (نهجالاالغه ،نامه .)03
اجراى حق را درباره هر که بااد ،چه ویشاوند و چه بی انه ،الزم بدار و در این کار الیاایى باه ارج ده
که داوند پاداش الیاایى تو را واهد داد .هر چند ،در اجراى عدالت ،ویشاوندان و نزدیلان تو را زیاان
رسد .پس چشم به عاقات دار ،هر چند ،تحمل آن بر تو سن ین آید که عاقاتى نی و پسندیده است.
علی (ع) با اااره به لزوم برابر بودن فرصتها برای دسترسی به سهم مسلمین از بیتالماال در جریاان
به عاریت ارفتن اردناند مرواریدی توس یلی از د ترانشان از بیتالمال ،عمن ناراحتی اادید از چناین
اقدامی فرمودند" :ای د تر علی هوای نفس تو را از حق دور ن رداند .آیا به نظر تو تمام زنان مهاجرین در
چنین روزی همانند آنچه که تو به اردن آویختی زینت میکنند (مناقب آلابیطالب ،ج .)153 :2
در جریان استفاده حسین (ع) از مقداری عسل یمنی موجود در بیتالمال برای مهمانی که دااتند ،علی
(ع) به شم آمده و در پاسخ حسین (ع) که بیان داات ماهم در آن حقی داریم و بهموق ارفتن حق ود
از بیتالمال ،همین مقدار را برمیاردانیم فرمودند" :درست است که تو نیاز حقای داری اماا چناین حقای
نداری که پیش از دی ران از این حق استفاده کنی"(همان ،ج .)31 :3
 .2-2-3فقرزدایی

از منظر نهجالاالغه ،اهداف حلومت را مىتوان در دو سطح تعری نمود .سطح اول ناظر باه اهاداف عاام
حلومت است بدین معنا که هیچ دولتى نمىتواند آنها را نادیاده ان اارد؛ اماا ساطح دوم ،اهاداف ااص
حلومت اسالمى است که از اسالمى بودن حلومت برمی یزد و حلومت باه اقتضااى اساالمیت اویش
میباید درصدد تقمین آنها بااد .حذف این اهداف یا بىاعتنایى به آنها ،صاغه اسالمى حلومت را از بین
مىبرد و دی ر سخن افتن از حلومت اسالمی در فقدان توجه به این اهداف بیمعنی واهد بود .به عنوان
نمونه علی (ع) در طاه  131در این صوص میفرمایند:
"بار دایا ،تو مىدانى ،که آن کارها که از ما سر زد ،نه براى همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و ناه
واستیم از این دنیاى ناچیز چیزى افزون به چنگ آوریم .بلله مى واساتیم نشاانههااى دیان تاو را کاه
داراوناده بود بازاردانیم و بالد تو را اصالح کنیم تا بنداان ستمدیدهات در امان مانند و آن حادود کاه
مقرر دااتهاى ،جارى اردد" (نهجالاالغه ،طاه .)131
در این طاه هدف اصلی احیا معالم دین و اصالح بالد در رأ ،فهرست کار ویژهای حلومات دینای
قرارارفته است چنانچه در نامه  03نیز در کنار عمارت بالد ،ارفتن راج و تمشیت امور اقتصادی جهاد با
دامنان و تقمین امنیت" ،استصالح اهل" مطرح میاردد .بیا راد و سازندای ا القی مردم در پیوند
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تن اتن ی با مسقله اقتصاد قرار ارفته است .از آنجا که به عنوان نمونه ،فقر ،دین انسان را ناقص ،عقال و
اندیشه را مشوش و بدبینی اییاد میکند (نهجالاالغه ،حلمت  )311فقر ،برهان مرد زیر را کناد و آاانا
را در اهر ود غریاه میارداند (حلمت  )3فقر انساان را باه فرامواای وامایدارد و اخصایت را سااق
میارداند ( طاه  )220و باأل ره فقر بزرجترین مرج است (حلمت  )163بایاد آن را باه عناوان ماانعی
جدی در مسیر راد و سازندای ا القی دید .ازاینرو بهنظر میرساد در تحقاق عادالت از آنجاا کاه هار
صاحب حقی به حق ود برسد و هم ان حق راد ا القی و سیر در مسیر تلامل را دارند ،معیار سومی نیز
به معیارهای عدالت اعافه میاردد و آن ،فقرزدایی است .تحقق این سه معیار میباید در هار ساه مرحلاه
مادأ ،فرآیند و نتییه موردتوجه قرار ایرد.
 .3پیشینه تحقیق
با توجه به اهمیت تحقق عدالت اقتصادی از منظر علی (ع) کاه دارای تیرباه عملای حلومات در قلمارو
وسیعی بودند ،کتابها و مقاالت متعددی به راته تحریر درآمده است .از جمله این آتار میتاوان باه جلاد
هفتم دانشنامه امام علی (ع) که به موعوع اقتصاد ا تصااص دارد ااااره کارد .از دی ار آتاار درایانبااره
میتوان به کتاب الفلر االقتصادی فی نهجالاالغه اااره کرد که توسا دکتار حاائری موساوی تاقلی و
توس دکتر عادالعلی آلبویه با عنوان اندیشههای اقتصادی در نهجالاالغه ترجمهاده است .در هر دو اتار
مذکور و بر ی آتار دی ر از این دست ،عمادتاً باه مساائل مختلا اقتصااد مانناد مفااهیم کلای اقتصااد
(مسؤولیت ،کار ،ماللیت ،تروت ،مناب طایعی ،تولید ،توزی  ،عدالت ،تقمین اجتمااعی و مشالل اقتصاادی)،
سیاستهای اقتصادی ،فقر و غنا (علل و ان یزههای فقار ،فقرزدایای ،اقادامات اقتصاادی و وظاای فارد،
جامعه و دولت) ،توسعه همهجاناه (توسعه اقتصادی ،توسعه از دیدااه اسالم و امام علای (ع) ،ویژاایهاای
انسان توسعهارا ،موان توسعه مناب طایعی و عوامل مؤتر در توسعه) ااارهاده است و در نهایت جم بندی
روان و منسیمی از اهم راهاردها برای تحقق عدالت اقتصادی ارائه نشده اسات و دی ار آنکاه در ایان
مناب نهجالاالغه به عنوان مناعی در سایر مناب موردتوجه قرارارفته است اما مقاله حاعر تالش دارد تا باا
تلیه حداکثری به نهجالاالغه ،بتواند راهاردهای اتخاذاده توس علی (ع) در باب تحقق عدالت اقتصاادی
در سه مرحله مادأ ،فرایند و نتییه را که در قالب طاهها و نامهها با مردم و کاارازاران در میاان اذاااته
استخراج نماید .همچناین توجاه باه نساات عادالت اقتصاادی و رااد ا القای نیاز قابالتوجاه اسات و
برنامهریزیها میباید بهنحوی صورت ایرد که راد اقتصادی در دمت راد ا القی قارار ایارد .در ایان
بخش الزم است در ابتدا واژه عدالت ،تعری اردد.
 .4تحقق عدالت در مبدأ
چنانچه افته اد آنچه در مادأ موردتوجه است آن است که از همان ابتدا فرصت برابر برای بالفعال کاردن
حقوق برای هم ان فراهم اردد .ابنابیالحدید ،در این باره مینویسد:
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"روز بعد که فرا رسید و مردم برای تقسیم مال و ارفتن سهم ود آمدند ،علی (ع) به عایداهلل بن ابی
راف  ،نویسندهاش فرمود :مهاجرین را صدا کن و به هر کس از ایشان که در اینجا حضور دارد ،سه دینار
بده و سسس انصار را بخوان و به آنان نیز همیناونه از بیتالمال بده .در این هن ام سهل بنحنی پیش
آمد و افت :ای امیرمؤمنان ،این غالم من است که تا دیروز غالم من بود ،امروز او با من مساوی است؟
علی (ع) فرمود :ما به او نیز همانند تو واهیم داد و به هر ی سه دینار داد .ابنابیالحدید میافزاید:
در اینجا بود که طلحه ،زبیر ،عاداهللبنعمر ،سعید بن عاص ،مروان بن حلم و چند تن از قریش سهم
ود را نسذیرفتند و از همینجا مخالفت پنهانی آنها با علی اروع اد (ابنابىالحدید 1334 ،ق ،ج -34 :4
.)73
علی (ع) با اااره به زیاده واهی طلحه و زبیر و مقاومت ود در برابر آنان میفرمایند:
وَ قَالَ (ع) وَ قَدْ قَالَ لَهُ طَلْحَةُ وَ اَلزُّبَيْرُ نُبَايِعُکَ عَلَى أَنَّا شُرَکَاؤُکَ فِي هَذَا اَلْأَمْرِ الَ وَ لَرِنَّرُمَا شَرِيرَانِ فِي اَلْقُوَّةِ

وَ اَالِسْتِعَانَةِ وَ عَوْنَانِ عَلَى اَلْعَجْزِ وَ اَلْأَوَدِ (نهجالاالغه ،کلمه قصار اماره .)252
هن امىکه طلحه و زبیر به امام افتند« :با تو بیعت مى کنیم باه ایان ااره کاه در حلومات ااری تاو
باایم» ،فرمود« :نه؛ اما ،اری و یاورم در تقویت و کم به من و یارى رساندنم باه هن اام نااتوانى و
مشلالت بااید».
در ن اه علی (ع) هیچکس حق ندارد در حاوزه اقتصاادی در آنجاایی کاه باا دی اران حاق برابار دارد
بر ورداری بیشتری نسات به دی ران دااته بااد؛ و در تحقق این اصل ،هیچ تفاوتی میان دی ران نیست.
علی (ع) طاب به عاداهلل بن زمعه -از پیروان و یاران آن حضرت -آن هن اام کاه از ایشاان در واسات
کملی فراتر از حقوق ود میکند میفرمایند:
"ان هذا المال ليس لي و ال لک! و انما هو في للمسلمين و جلب اسيافهم .فان شرکتهم في حربهم کان لک
مثل حظهم و اال فجناه ايديهم ال ترون لغير افواههم"(نهجالاالغه ،طاه .)232
این اموال نه مال من و نه از آن توست بلله غنیمتی ارد آمده از مسلمانان است که با امشایرهای اود
به دست آوردهاند .اار تو در جهاد همراهشان میبودی سهمی چونان سهم آنان میدااتی و ارنه دساترنج
آنان ورا دی ران نخواهد بود.
علی (ع) در پاسخ به در واست عقیل که چیزی بیشتر از حق ود می واست فرمودند:
"به دا سواند ،اار اب را تا بامداد بر بسترى از ار سخت بیدار بمانم یا بسته به زنییرم بر روى زماین
بلشانند ،مرا دوستدااتنیتر از آن است که در روز امار به دیدار دا و پیامارش روم ،درحالیکه به یلاى
از بنداانش ستمى کرده یا پشیزى از مال مردم را به غصب ارفته باام"(نهجالاالغه ،طاه .)227
علی (ع) همچنین در عهدنامه ود به محمد بن ابی بلر زمانی که وی را به حلومت مصار منصاوب
کردند نیز قریب به همین مضمون را فرمودند:
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وَ آسِ بَيْنَهُمْ فِي اَللَّحْظَةِ وَ اَلنَّظْرَةِ حَتَّى الَ يَطْمَعَ اَلْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِکَ لَهُمْ وَ الَ يَيْأَسَ اَلضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِکَ عَلَديْهِمْ

(نهجالاالغه ،نامه .)24
همه را یلسان بن ر .اار یلى را به اواه چشم ن ریستى به دی رى رودررو ن اه ملان تاا بزرااان از تاو
نخواهند که بر ناتوانان ستم کنى و ناتوانان از عدالت تو نومید نشوند.
علی (ع) در نامه به مال ااتر نیز تقکید مینمایند که هیچااه محات به کسی باعث ن ردد که از مادار
حق در مورد او روج اود و با او ویژهتر بر ورد اردد.
أَنْصِفِ اَللَّهَ وَ أَنْصِفِ اَلنَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ مِنْ خَاصَّةِ أَهْلِکَ وَ مَنْ لَکَ فِيهِ هَوًى مِدنْ رَعِيَّتِدکَ (نهاجالاالغاه،
نامه .)03
علی (ع) با اااره به اینکه ،دوری و نزدیلی به پایتخت نااید موجب حق بیشتری اردد میفرمایند:
وَ اِجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِکِ وَ قِسْماً مِنْ غَالَّتِ صَوَافِي اَلْإِسْالَمِ فِي کُلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ اَلَّذِي

لِلْأَدْنَى وَ کُلٌّ قَدِ اِسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ (نهجالاالغه ،نامه .)03
براى اینان در بیتالمال ود حقى مقرر دار و نیز بخشى از غالت اراعى الصه اسالم را ،در هار ااهرى،
به آنان ا تصاص ده .زیرا براى دورترینشان همان حقى است که نزدی ترینشان از آن بر وردارند؛ و از تو
واستهاند که حق همه را ،اعم از دور و نزدی  ،نیلو رعایت کنى.
بیا اار در مقام تحقق عدالت اقتصادی به تحقق عدالت از مادأ توجه ن ردد و فرآیندها معطوف به
تحقق عدالت طراحی نشود ،درنتییه الاف طاقاتی و عدم توازن اییاد واهد اد و تاالش بارای اییااد
توازن و تعادل ره به جایی نخواهد برد .باه عناوان نموناه ،یلای از ر ادادهای مهام در دوره لیفاه دوم،
فتوحات و درنتییه آن ورود حیم زیادی از غنائم به دا ل سرزمین اسالمی باود .بارای کنتارل درآمادها،
د لو رج دولت ،امارش لشلر و معین سا تن حقوق آنان از مس غنائم و سایر درآمدهایی بود که باه
دولت میرسید دیوانهایی الل ارفت .در این دیوانها ،سساهی عرب بر سساهی عیم ،عرب قحطاان بار
عرب عدنان ،عرب مضر بر عرب ربیعه ،قریش بر غیر قریش و بنیهاام بر بنیامیه تقدم دااات و حقاوق
اروه اول بیش از حقوق اروه دوم بود .تاریخنویسان معروفی مانند یعقوبی ،در تاریخهای اود نموناهای از
ارقام متفاوت مقرریهای سساهیان و کارمندان دولت اسالمی را ذکر کردهاناد (یعقاوبی ،بایتاا ،ج)156 :2
علیرغم تالشهای چندباره لیفه دوم برای باز توزی اموال ،الاف طاقاتی که از جاناب قارآن و پیاامار
(ص) محلوماده بود ،بار دی ر احیا اد و جامعه اسالمی دچار ا تالف طاقاتی ادیدی اردید.
 .5تحقق عدالت در مرحله فرآیندها
در این مرحله ،فرآیندها باید بهنحوی طراحی اردند که برابری در فرصتها و رف تاعی بهنحویکه هار
صاحب حقی به حق ود برسد محقق اردد .بهعنوان نمونه افافیت در قوانین ازجملاه ایان ماوارد اسات.
چنانچه در مقام قانوناذاری ،قوانین متقن ،افاف و منسیم وع ن ردد طایعی است که ایان قاوانین در
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مقام اجرا نمیتوانند ارهاشا بااند و اهداف مدنظر را محقق نمایند .در چنین صورتی افراد زیر میتوانند
در سایه وجود قوانین غیرافاف و منسیم ،به اقدامات به ظاهر قانونی و در باطن غیرقانونی دسات بزنناد.
علی (ع) در نامه به مال ااتر در ارتااه با پیمانها از پذیرش پیمانهای دوپهلو نهی کرده و میفرمایند:
"پیمانی ماند که در آن تقویل را راه تواند بود و پس از بستن و استوار کردن پیمان برای بر هم زدنش باه
عاارتهای دوپهلو که در آنها ایهامی بااد ،تلیه منمای"(نهجالاالغه ،نامه .)03
عالوه بر افافیت قوانین ،میباید فرآیندها به نحوی تنظیم اردد که زمینه را برای بهرهمنادی بایش از
استحقاق فراهم ننماید .به عنوان نمونه ،امیرمؤمنان در بخشی از نامه  03باا تحاذیر از ورود ویشااوندان
والی در معامالت اقتصادی به جهت آنکه اصل مساوات را زیر سؤال میبارد و بارای آناان فرصاتهاای
بیشتری در نسات با سایر مسلمین اییاد مینماید میفرمایند:
ثم ان للوالي خاصه و بطانه فيهم استئثار و تطاول و قلة انصاف في معاملة ،فاحسم مادة اولئ بقطع اسدباب
تل االحوال و التقطعن الحد من حاشيت و حامت قطيعة و اليطمعن من في اعتقاد عقدة تضر بمن يليهدا مدن

الناس في شرب او عمل مشتر يحملون مؤونته عليغيرهم (نهجالاالغه ،نامه .)03
سسس بدان برای زمامدار اصان و صاحاان اسراری است که انحصارطلب و دست درازند ،در دادوساتد
با مردم عدالت و انصاف را رعایت نمیکنند ،ریشهی ستم آناان را باا قطا وساایل آن از بایخ بارکن ،باه
هیچی از اطرافیان و بست ان ود زمینی از اراعی مسلمانان وااذار ملن ،باید طم نلنند قاراردادی باه
سود آنان منعقد سازی که مایهی عرر به سایر مردم بااد ،واه در آبرسانی یا هر عمل مشتر دی ر ،به
طوری که هزینههای آن را بر دوش دی ران تحمیل کنند.
در همین مرحله ،بایستی قوانین ،واق بینانه و با رعایت تمام جوانب وع اردناد .علای (ع) درایانبااره
میفرمایند:
« واليرونن المحسن والمسي ء عندک بمنزلة سواء فان في ذلک تزهيددا الهدل االحسدان فدي االحسدان و
تدريبا الهل االسائة علي االسائة و الزم کال منهم ما الزم نفسه» (نهجالاالغه ،نامه .)03
ماادا نلوکار و بدکار در دیدهات برابر آید که آن رغات نلوکار را در نیلی کم کند و بادکردار را باه بادی
وادار نماید .درباره هر ی از آنان آن را عهدهدار باش که او بر عهده ود ارفت.
علی (ع) با تقکید بر مقابله با احتلار بر این نلته تقکید مینمایند که نارخ اازاری بار محصاوالت بایاد
بهاونهای بااد که نه ریدار و نه فروانده متضرر ن ردند .ایشان دراینباره میفرمایند:
"ای مال ! این را هم بدان که در میان بازراانان ،کسانی هم هستند که تنگنظر و بدمعامله و بخیلاناد
و احتلار کنندهاند که تنها با زوراویی به سود ود میاندیشند و کااال را باه هار قیمتای کاه مای واهناد
میفرواند که این سودجویی و ارانفروای برای همه افراد جامعه زیانبار و عیب بزرای بر زمامدار است.
پس از احتلار جلوایری کن که رسول دا (ص) از آن جلوایری میکرد .باید رید و فروش بهساادای و
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با موازین عدالت بااد ،با نرخهایی که بر فروانده و ریدار زیانی نرسد .کسی که پس از منا تاو احتلاار
کند او را کیفر ده تا عارت دی ران بااد اما در کیفر او اسراف ملن"(نهجالاالغه ،نامه .)03
ایشان در فراز دی ری دراینباره میفرمایند:
هرااه از سن ینى راج یا آفت محصول یا بریدن آب یا نیامدن باران یا داراون ادن زمین چاون در آب
فرورفتن آن یا بیآبی الایت نزد تو آوردند از هزینه و رنیشان بلاه آنقدر که امید مىدارى که کارااان
را سامان دهد و کاستن از راج بر تو اران نیاید زیرا اندو تهاى اود براى آبادانى بالد تو و زیور حلومات
تو بااد (نهجالاالغه ،نامه .)03
توجه به امنیت اقتصادی نیز ازجمله مسائل مهمی است که مایبایاد موردتوجاه قارار ایارد .علای (ع)
دراینباره میفرمایند:
"هراز ماادا کسی را از مایحتاجش باز دارید و از رسیدن به واستهاش بیبهره نمایید ،هراز ماادا به ماال
احدی از مردم -از مسلمانان نمازازار تا اقلیتهای در ارو پیمان (متعهد به قوانین کشور) -دسات بیازیاد،
م ر آنکه اسب و جنگافزاری بیابید که در تیاوز به مسلمانان به کار ارفتهاده بااد".
همچنین قوانین باید بهاونهای تمهید اردد که زمینه را برای کار و رونق بیشتر فراهم ارداند .علی (ع)
در جملهای مهم در عهدنامه مال ااتر در این زمینه میفرمایند:
در کار راج نیلو نظر کن ،بهاونهای که به صالح راجازاران بااد .زیرا صالح کار راج و راجازاران،
صالح کار دی ران است و دی ران حالشان نیلو نشود ،م ر به نیلو ادن حال راجازاران ،زیرا همه مردم
روزی وار راج و راجازاراناند .ولى باید بیش از تحصیل راج در اندیشه زمین بااى ،زیرا راج حاصل
نشود ،م ر به آبادانى زمین و هر که راج طلاد و زمین را آباد نسازد ،اهرها و مردم را هال کرده اسات
و کارش استقامت نیابد ،م ر اندکى .هرااه از سن ینى راج یا آفت محصول یا بریدن آب یا نیامدن بااران
یا داراون ادن زمین ،چون در آب فرو رفتن آن یا بىآبى ،الایت نزد تاو آوردناد ،از هزیناه و رنیشاان
بلاه ،آنقدر که امید مىدارى که کاراان را ساامان دهاد؛ و کاساتن از اراج بار تاو ااران نیایاد ،زیارا
اندو تهاى اود براى آبادانى بالد تو و زیور حلومت تو بااد ،که ستایش آنها را به ود جلب کاردهاى و
ساب اادمانى دل تو اردد ،که عدالت را در میانشان استردهاى و به افزودن ارزاقشان و به آنچاه در نازد
ایشان اندو تهاى از آسایش اطراان و اعتماداان به دادارى ود و مادارا در حاق ایشاان ،باراى اود
تلیهااهى استوار سا تهاى (نهجالاالغه ،نامه .)03
عاارت فوق به دقت نشان میدهد که علی (ع) بر این نلته تقکید دارند که اار زمین آباد ناااد ،اراج
ارفتن به هالکت اهرها و مردم میانیامد .بر این اسا ،تقکید میکنند که "باید بیش از تحصیل اراج
در اندیشه زمین بود زیرا راج حاصل نشود ،م ر به آبادانى زمین".
در همین مرحله میباید فرایندها بهاونهای تنظیم اردند که زمینه برای کار و فعالیت سالم و اجتناب از
فعالیتهایی که نتییه آن اییاد الاف طاقاتی ناصواب است فراهم اردد .علی (ع) باا تشاویق باه کاار و
فراهم کردن زمینه کار از ربا به ادت جلوایری میکردند و میفرمودند:
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"لعن اهلل رسول اهلل الربا و آکله و بايعه و مشتريه و کاتبه و شاهده"(حر عاملی ،بیتا.)12 :735 ،
از دی ر مسائل مهمی که در این مرحله باید مورد توجه قرار ایرد آن است کاه رفا تاعای و اییااد
فرصت برابر ود در ارو توجه به سایر حوزههای عدالت میبااد و میان رف تاعای و ساایر حاوزههاای
عدالت ارتااه تن اتن ی وجود دارد .بهعنوان مثال در بسیاری اوقات نابرابری در دسترسی به اطالعات و به
عاارتی عدم توجه به عدالت در دسترسی به اطالعات ،میتواند باه ناابرابری در حاوزههاای دی ار و از آن
جمله حوزه اقتصادی بینیامد .در همین ارتااه ،علی (ع) میفرمایند:
أَالَ وَ إِنَّ لَرُمْ عِنْدِي أَالَّ أَحْتَجِزَ دُونَرُمْ سِرّاً إِالَّ فِي حَرْبٍ وَ الَ أَطْوِيَ دُونَرُمْ أَمْراً إِالَّ فِي حُرْمٍ( ...نهجالاالغه،
نامه .)05
آااه بااید حق اما بر من این است که جز اسرار جن ی ،هیچ سری را از اما پنهان نسازم و در اموری
که پیش میآید ،جز حلم الهی ،بدون مشورت اما کاری انیام ندهم.
در نمونهای دی ر ،رابطه بین عدالت سیاسی در ازینشها و عدالت اقتصادی اسات .تحقاق عادالت در
ارو کارازارانی است که میباید دارای ویژایهای اصی بااند .علی (ع) در این باره میفرمایند:
"اى مردم ،اما آااه ادید کسى که بر نامو ،و ون و غنیمتها و درآمدهاى انساانهاا والیات دارد و
اجراى احلام اسالمى و رهارى مسلمانان بر عهده اوست ،نااید بخیل بااد تاا در نتییاه در اماوال ماردم
طم کند و در ارفتن آنها سخت حریص بااد و نیز نااید نادان بااد تاا باا ناادانى اود مسالمین را باه
امراهى بلشد و نااید ستم ر بااد تا مردم را با عمل ود پریشان نماید و نااید در تقسیم اموال بىعدالتى
کند ،به ی عده عطا کند و عدهاى را محروم نماید و نااید به اطر اجراى احلام از کساى رااوه دریافات
نماید تا در نتییه ،حق دی ران را پایمال کند و نااید از سنت رسول دا (ص) اارج ااود تاا امات را باه
تااهى و هالکت کشاند".
در این مرحله باید توجه داات از آنجا که در ن اه علی (ع) ،عدالت در دمت راد و سازندای ا القی
مردم است میباید برنامهریزیها بهاونهای انیام ایرد که راد اقتصادی مخل به راد و سازندای ا القی
و معنوی ناااد .بهعاارتی نااید راد اقتصادی چنان اصالت بیابد که در پرتو آن ،ملارم ا القای و فضاایل
روحی از دست برود .علی (ع) در طاه قاصعه همه را به تعصار در صفاتی چون انصاف با لاق ،وفاا باه
پیمانها و پرهیز از فساد بر روی زمین دعوت مینمایند (نهجالاالغه ،طاه .)111
 .6تحقق عدالت در نتیجه
در این مرحله احیاناً اار به هر دلیلی ،افرادی توانسته بااند بیشتر از آنچه استحقاقشان بوده است دریافات
دارند میباید از آنها آنچه را که بیشتر ارفتهاند بازستاند .علی (ع) بعد از آنله به حلومت رسید در جهات
تحقق عدالت اقتصادی ،رف تاعی و اییاد فرصت برابر را مورد توجه قرارداد .ایشان در همین زمیناه باا
اااره به زمینهایى که لیفه سوم در زمان الفت ود به ناحق به دی ران داده بود فرمودند:
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وَ اَللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ اَلنِّسَاءُ وَ مُلِکَ بِهِ اَلْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي اَلْعَدْلِ سَعَةً وَ مَدنْ ضَداقَ عَلَيْدهِ اَلْعَددْلُ

فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ (نهجالاالغه ،طاه .)10
به دا سواند ،اار چیزى را که عثمان بخشیده ،نزد کسى بیابم ،آن را به صااحاش بااز ماىااردانم ،هار
چند ،آن را کابین زنان کرده بااند یا بهاى کنیزکان .که در دادارى اشایش است و آنکه از داداارى باه
تنگ آید از ستمى که بر او مىرود ،بیشتر به تنگ آید.
اما چنانچه افته اد با توجه به اینله در نظام اسالمی ،عدالت با همه اهمیتش ود نقشی آلی نساات
به هدف سازندای ا القی مردم دارد عالوه بر موارد پیش افته معیار سومی باا عناوان فقرزدایای مطارح
میاردد .در این مرحله ،فقرزدایی نمیتواند از طریق ارفتن مال مشروع اغنیاا و دادن آن باه فقارا بارای
اییاد تعادل و توازن بااد .ازاینرو مناسبترین راه برای فقرزدایی تقمین اجتماعی و نیاز تلافال اجتمااعی
است که در زیر به تایین آنها میپردازیم.
 .7تأمین اجتماعی
تقمین اجتماعی در جوام امروزی ،بر پایه اهداف ،مناب و راهاردهای معینی استوار اردیده اسات .ساازمان
بینالمللی کار در تعری تقمین اجتماعی میاوید« :تقمین اجتماعی به منزلهی حمایتی است که جامعاه در
قاال پریشانی های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطهی قط یا کاهش ادید درآماد افاراد بار اتار
بیلاری ،بیماری ،بارداری ،از کارافتادای ،سالمندی ،فوت و همچنین افزایش هزینههای درمان و ن هداری
انواده (عائلهمندی) به اعضای ود ارائه میدهد» (مؤسسه عالی پژوهش تقمین اجتماعی.)6 :1343 ،
بیا علی (ع) در سیاست عمومی و بلندمدت ود در زمینه تقمین نیازهای زنادای ،بار ایان عقیاده
بودند که افراد با در ا تیار دااتن کار و سرمایه مناسب ،بتوانند با عزت و کرامات مخاارج زنادای اود را
تقمین کنند .ازاینرو ،ایشان از نیاز واهی ،تنالی و تلدیاری بهادت نهی و بر لزوم کار و تاالش بارای
کسب روزی الهی و فراتر از آن بر کارآفرینی تقکید میکردند .در کالمی منظوم از ایشان چناین نقالااده
است:
"لَنقُل الصّخرِ مِن قُللِ الجبالِ اَحبُّ اِلىَّ مِن مِننَ الرّجالِ
يَقولُ النّاسُ لي في الرسبِ عارٌ فإنّ العارَ في ذُلِّ السّؤال"
براى من سنگ کشى از قلههاى کوه آسانتر است از اینکه منت دی ران به دوش بلشم .به من
مىاویند در کسبوکار ننگ است ،ولى من مىاویم :ننگ این است که انسان از دی ران در واست کند.
ایشان افراد را به کار تشویق میکردند و این در واست را با عاارت "العمل العمل"(نهجالاالغاه ،طااه
 )146مورد تقکید قرار میدادند و در این عمل نیز جدیت را واستار بودند .علی (ع) در این باره میفرمایند:
"فعليْرُمْ بِالْجِدِّ واالِجْتِهادِ"(نهجالاالغه ،طاه .)235
علی (ع) طاب به فرزندش میفرماید:
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"انسانی را که طالب معیشت ود است مالمت ملن؛ زیرا در فقر و تن دستی ،طاهای او زیااد مایااود.
ای فرزندم! فقیر ،حقیر است ،سخن او انیده نمیاود و مقام او انا ته نمیاردد .فقیر اار راسات و باااد،
دروغ ویش وانند و اار زاهد بااد و پرهیزاار ،او را نادان اویند(" ...میازان الحلماه ،مااده فقار ،حادیث
.)10113
داستان زیر نیز که در بحاراالنوار و در بر ی دی ر از مناب ذکر اده است نشاندهنده آن است که علی
(ع) تا چه میزان به کار اهمیت میدادند:
"االمام علی (ع) :جُع تُ يوما بالمدينه جوعا شديدا فخرجت اطلب العمل في عوالي المدينه فاذانا بامرأة قدد
جمعت مَدَرا فضننتها تريد بلَّه فاتيتها فقاطعتها عليه :کلّ ذنوب علي تمرةٍ ،فمددَدتُ سدتة عشدر ذنوبدا حتدي
مجلت يداي ثم اتيت الماء فاصبتُ ثم اتيتها فقلت برفي هذا بين يديها فعدت لي سدتة عشدرة تمدرة :فاتيدت

النبي صلي اهلل عليه و آله فأخبرته فاکل معي منها (میلسی ،ج .)33/71 ،153
علی (ع) میفرماید :روزی در مدینه ارسن ی ادید بر من عار اد ،در اطراف مدیناه باهدنااال کاار
بودم ،زنی را دیدم که مقداری کلوخ جم کرده و می واهد آن را ال کند .با او قرار اذااتم هر ظرف آب
در ازای ی دانه رما ،اانزده ظرف آب آوردم تا اینکه دستانم تاول زد ،پس مقداری آب نوایدم و از زن
در مقابل کار ،رما واستم ،او هم اانزده دانه رما به من داد ،نزد پیاامار صالیاهلل علیاه و آلاه آمادم و
جریان را تعری کردم و با هم رما وردیم".
اما با این وص در سیاستهای مقطعی و کوتاهمدت ود همواره رسیدای به نیازمندان و فقرای جامعه
را بهعنوان ی اصل عروری تا تحقق ارایطی که آنها بتوانند روی پای ود بایستند دناال میکردناد و
از هیچ کواشی دراینباره فرواذار نمیکردند .از منظر دینی "فقیر" به کسی اطالق میاود که به دالیال
اونااون مانند فقدان و یاا کمااود درآماد ،فاوت سرپرسات ،بیلااری ،بیمااری ،معلولیات ،ساالمندی و از
کارافتادای قادر به تقمین مخارج زندای ود ناااد .در چنین ماواردی ،دولات در مقابال تاقمین نیازهاای
زندای او مسئول بوده و می باید او را تا حد رساندن به سطح زندای سایر مردم مورد حمایات قارار دهناد.
امام على (ع) در نامههایى که به کارازاران ویش مىنوات ،همواره بر این امر تقکید مىفرماود .در ناماه
حضرت به مال ااتر آمده است:
دا را ،دا را ،در باب طاقاه فارودین :کساانى کاه بیچاراااناناد از مسااکین و نیازمنادان و بینوایاان و
زمینایران .در این طاقه ،مردمى هستند سائل و مردمى هستند ،که در عین نیاز روى سؤال ندارند .داوند
حقى براى ایشان مقرر دااته و از تو واسته است که آن را رعایت کنى ،پاس در ن هدااات آن بلاوش.
براى اینان در بیتالمال ود حقى مقرر دار و نیز بخشى از غالت اراعى الصه اسالم را ،در هار ااهرى،
به آنان ا تصاص ده .زیرا براى دورترینشان همان حقى است که نزدی ترینشان از آن بر وردارند؛ و از تو
واستهاند که حق همه را ،اعم از دور و نزدی  ،نیلو رعایت کنى (نهجالاالغه ،نامه .)03
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از این نامه بهروانی به دست میآید که حلومت اسالمی موظ است بهطور تابات بارای بیچارااان،
مساکین و نیازمندان و بینوایان و زمینایران ،مستمری تعین نماوده و باه آناان پردا ات نمایاد .باه نظار
میرسد به هر حال هر چند حلومت موظ است برای هم ان فرصت برابر اییاد نماید تاا در ساایه ایان
فرصت بهدستآمده به امر اقتصادی اقدام نمایند و بر اسا ،تواناییها به کار و فعالیت بسردازند اما طایعای
است که عدهای نه به اطر سستی و کمکاری و یا زیادهروی بلله بنا به علال معقاولی ارفتاار رناجهاای
اقتصادی اردند و توان ادارهی زندای ویش را ندااته بااند در چنین صورتی ،حلومت موظ اسات باه
عنوان ی دستورالعمل که ازجمله "وَ اِجْعَلْ لَهُمْ "...در نامه فوق برمیآید نسات به تیمارداری و رسایدای
به حال این قایل افراد و رف مشلالتشان اقدام نماید .امام صادق (ع) با تشریح سیاست علی (ع) در زماان
حلمرانیاان میفرمایند:
يعطي المستدينون من الصدقة و الزکوة دَينهم کله ما بلغ اِذا استدانوا في غير سرف ،فاما الفقدراء فدال يدزاد

اَحدهم علي خمسينِ درهماً و ال يعطي احد له خمسون درهماً اَو عدلها من الذهب (حر عااملی ،بایتاا ،ج ،6
کتاب الزکوة ،ابواب المستحقین ،باب  ،27ح .)15
بدهی بدهلاران ،از صدقه و زکات پردا ت میاود ،به ارطی که در قار کاردن زیاادهروی نلارده
بااند ،اما فقرا به هر ی از آنها بیش از پنیاه درهم داده نمیاود و همچناین کسای کاه دارای پنیااه
درهم یا مساوی آن از طال بااد ،چیزی به او اعطا نمیاردد».
از این جمله چنین برمیآید که اویی نیاز فقیران در ی سال با پنیاه درهم برطرف مایااده اسات و
ازاینرو حضرت فرموده بودند به این مقدار به آنان پردا ت اود.
از دی ر موارد مهم دی ر در این زمینه میتوان به تقمین و مساعدت کسانی پردا ت که نیاز به تشالیل
انواده دارند و از عهده مخارج آن برنمیآیند .بنا بار روایتای ،باهفرماان علای (ع) ،مخاارج ازدواج جاوان
میردى که دچار فساد ا القى اده بود ،از بیتالمال پردا ت اردید (منتظری 1713 ،ق.)000 :
در مورد دی ری نقلاده است که علی (ع) پیرمرد از کارافتادهای را دید که از مردم کم می واسات.
از اطرافیان پرسید :این کیست؟ افتند :ای امیرمؤمنان فردی نصرانی است ،فرمود :إسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّي إِذا کبُرَ
وعَجِزَ مَنَعْتُمُوهُ؟! أَنْفِقُوا عَلَيهِ مِن بَيتِالمالِ .از او کار کشیدید ،وقتی پیر و عااجز ااد محارومش کردیاد؟ از
بیتالمال به او کم کنید (ری اهری ،همان.)257 ،
براسا ،آنچه افته اد بهوعوح به دست میآید کاه تاقمین اجتمااعی چاه در قالاب مساتمری و یاا
کم هزینه ازدواج و یا کم مالی به واجدین ارای  ،جزو وظاای اصالی حلومات اساالمی اسات؛ اماا
نلتهی مهمی که قابلتوجه است آنکه وظیفه تقمین اجتماعی تنها به حلومت برنمیاردد بلله بر اساا،
آموزههای علوی به عنوان مسئولیت اجتماعی متوجه ت ت افراد جامعه باأل ص توان ران و اغنیاست .از
این مسؤولیت اجتماعی عمومی با عنوان تلافل اجتماعی یاد کرده و در زیر به توعیح آن میپردازیم.
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 .8تکافل اجتماعی
پیش از ورود به ماحث تلافل اجتماعی در ابتدا الزم است ن اهی به معنا و اقسام تلافل اجتمااعی داااته
باایم.
 .8-1واژهشناسی تکافل اجتماعی

تلافل در لغت از ریشه کفل به معنی بهره میبااد چنانچه داوند متعال در آیه  23سوره حدید
میفرمایند:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِرُمْ کِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ "
ای کسانی که ایمان آوردهاید از دا بترسید و به پیامار او ایمان آورید تا داوند دو بهره از رحمت ویش
را به اما دهد.
در آیه دی ری داوند متعال چنین میفرمایند:
"وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَرُنْ لَهُ کِفْلٌ مِنْهَا" (نسا )30/
هر کس افاعت ناپسندیدهاى کند ،براى او از آن [نیز] سهمى واهد بود.
در آیه دی ری کفیل به معنی ااهد و رقیب آمده است ،چنانله داوند متعال میفرمایند:
"وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَالَ تَنقُضُواْ األَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْرُمْ کَفِيالً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا
تَفْعَلُونَ" (نحل .)11 /
و چون با دا پیمان بستید به پیمان ود وفا کنید و سواندهاى [ ود را] پس از استوار کردن آنها
مشلنید با اینکه دا را بر ود عامن [و اواه] قرار دادهاید زیرا دا آنچه را انیام مىدهید مىداند.
از جهت اصطالحی نیز تعاری متعددی از تلافل اجتماعی صورت ارفته است .بهعنوان نموناه ،ناصاح
علوان تلافل اجتماعى را ایناونه تعری مىکند:
"تلافل اجتماعى آن است که افراد جامعه همدی ر را عمانت و پشتیاانى نمایند ،چه بهصورت فردى و
یا بهصورت جمعى ،بهوسیله راهاردهاى اییابى (مثل سرپرستى یتیم) یا سلاى (مثل تحریم ربا) باه ان یازه
اعور و وجدان باطنى که از عمق و ماناى اعتقاد اسالمى سرچشمه مىایرد تا اینکه فرد انساانى در پنااه
کفالت و حمایت جامعه زنداى کند و جامعه به کم فرد بیاید ،از آن حیث کاه هماه ،همادی ر را کما
مىکنند تا جامعه برتر تشلیل اده و عرر و آسیب افراد دف اردد (ناصح علوان.)10 :1751 ،
بر این اسا ،،تلافل اجتماعی به معنای کفیل یلدی ر ادن و در برابر یلدی ر مسئول و متعهّد باودن
و بهرهرسانی است .ازاینرو تلافل ی امر دوطرفه است و افراد جامعه بایاد تاالش کنناد تاا باا تشاری
مساعى و تعاون و معاعدت افراد ی جامعه در جهت مرتفا ساا تن مساائل و ارفتاارىهااى فاردى و
اجتماعى هم بلواند .در اینیا الزم به ذکر است که تلافل اجتماعى ،صرفاً براى برآورده سا تن نیازهایی
همچون مسلن ،غذا و پواا نیست ،بلله اامل تمام نیازهاى مادى و معنوى انسان مىاردد (الساااعى،
.)140 :1711
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در منطق اسالم ،عدالت اقتصادی تنها با مسئولیت دولت میسر نمیااود بللاه مایبایاد تماامی افاراد
جامعه در این صوص احسا ،مسؤولیت نموده و اقدام نمایند .علی (ع) در این صوص میفرمایند:
« ان اللّه سبحانه فرض في اموال االغنياء اقوات الفقراء فما جاع فقير االبما متع به غني و اللّه تعالي سائلهم
عن ذالک»(نهجالاالغه ،کلمه قصار .)323
داوند ساحان روزى فقرا را در اموال توان ران مقرر دااته .پس هیچ فقیرى ارسنه نماناد ،م ار آنکاه،
توان رى حق او را باز دااته است و داى تعالى توان ران را ،بدین ساب ،باز واست کند.
امام علی (ع) در فراز دی ری دراینباره میفرمایند:
" فَمَنْ آتاهُ اهللُ ماالً فَلْيَصِلْ بِهِ القَرابَةَ وَ لْيُحْسِنْ مِنْهُ الضِّيافَةَ وَلْيَفُکَّ بِهِ األَسيرَ وَالعانِيَ وَ لْيُعْطِ مِنْهُ الفَقيرَ
وَالغارِمَ وَلْيَصْبِرْ نَفْسَهُ عَليَ الحُقوُقِ وَ النَّوائِبِ اِبْتِغاءَ الثَّوابِ"(نهجالاالغه ،طاه.)172
هر کس که داوند مالی را به او بخشد ،باید به ویشاوند ود بخشش کند و سفرههای مهمانی
ب ستراند و اسیر را آزاد کند و از آن به نیازمندان و بدهلاران بسردازد و برای به دست آوردن تواب الهی ،در
برابر پردا ت حقوق الهی الیاایی کند امام علی (ع) در این فراز از طاه به دو نلته اااره میکند:
ال ) مالی که در ا تیار انسان قرار میایرد ،از آن داست؛
ب) کسانی که باید از این تروت بهرهای بارند ،مشخصادهاند که عاارتاند از :ویشاوند ،مهمان ،اسیر،
ارسنه ،نیازمند ،بدهلار.
امام (ع) در این فراز ،تلافل اجتماعی را ،یلی از راههای تحقق عدالت اقتصادی و توازن مالی بیان
میکند .بیانی از پیامار اسالم (ص) در این صوص نیز میتواند راه شا بااد:
"ايما اهل عرصه اصبح فيهم امرو جائعا فقد برئت منهم ذمه اهلل و رسوله"(احمد بن حنال ،بایتاا ،ج  ،2ح
.)7335
اهل هر سرزمینى که بخوابند ،در حالىکه اخصى ارسنهای در میان آنان بااد ،ذماه ادا و رساولش از
آنان برى است.
بر اسا ،آنچه ذکر اد چنانچه مشخص است در تلافل اجتماعی ،فراتر از حقوق ماالی واجاب مادنظر
میبااد و آن اینکه توان ران به عنوان ی فضیلت به انفاق و رف ارفتاری مستمندان بسردازناد .ازایانرو
علی (ع) هماره به تروتمندان توصیه میکردند که "بینوایان را در زندای ود اری کنید ".و در ساخنی
دی ر سفارش کردهاند که« :اهلل ،اهلل في الفقراء و المساکين فشارکوهم في معائشرم؛ داوند را ،دربااره کام
داران و نیازمندان! باید ایشان را در امور زندای اری قارار دهیاد ».آن حضارت همچناین مایفرمایناد:
«ففرض اهلل في اموال االغنياء ما يقوتهم و يقوم به اودهم؛ داوند تروتمندان را مللا ساا ت تاا از ماال
ویش به بینوایان ورا دهند و بار سان ین زنادای را از دوش آناان برایرناد (حلیمای.)271 :1345 ،
اهمیت این مسقله از آنیا ناای میاود که عدم توجه به حقوق فقارا و نیازمنادان و نادیاده ارفتاه اادن
مسقله تلافل اجتماعی به افزایش الافهای طاقاتی دامن میزند.
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امام صادق (ع) در این باره میفرمایند:
"انّ النّاس ما افتقروا و ال احتاجوو ال جاعوا و ال عروا ،االّ بذنوب االغنياء"(حر عاملی ،بیتا ،ج .)7 :6
ناداری ،نیازمندی ،ارسن ی و برهن ی بر ی از مردم ،همه و همه ،در اتر جنایت توان ران است.
امام حسن عس ری نیز در تعایری بلند ،یلی از عوامل مهم اییاد الافهای طاقاتی و استرش فقر
را دزدیده ادن حق فقرا توس اغنیا دانسته و میفرمایند:
" ...واغنيائهم يسرقون زاد الفقراء( "...نوری ،1753 ،ج .)322 :2
 ...تروتمندان آنان لقمه از الوی تهیدستان میربایند.
بر این اسا ،علی (ع) یلی از وظای مهم ود به عنوان حاکم اسالمی را فرهنگسازی در زمینه
تلافل اجتماعی و اللایری زمینههای اعتقادی و ا القی آن قرار داده بود .ن اهی به نهجالاالغه
بهوعوح حاکی از آن است که ایشان از هیچ اقدامی برای اصالح ن اه مردم به دنیا و نعمتها و داراییها
دریغ نمیکردند و تالش میکردند تا فرهنگ دل ناستن به دنیا را در عین بهرهمندی از نعمتها تحلیم
کنند.
به عنوان نمونه ایشان در فرازی میفرمایند:
" داوند بنداانی دارد که آنان را برازیده و نعمتهایی برای نف سایر بنداان در ا تیار آنها نهاده است.
مادامی که مال را در راه دا انفاق کنند ،داوند آن اموال را از آنها نمیایرد ،اما هرااه آن را مال ود
دانسته و به دی ران ندهند ،داوند آن سرمایهها را از آنان ارفته و به دی ران میسسارد" (نهجالاالغه،
حلمت .)714
در همین زمینه ذکر نلتهای مهم الزامی است و آن اینکه ناوع عمللارد مساؤولین نظاام اساالمی در
اللایری و تقویت فرهنگ تلافل اجتماعی فوقالعاده مهم است .ازاینرو مسئولین میباید نه باهعناوان
ی فضیلت بلله باید بهعنوان ی امر واجب ،سادهزیست بااند .این امر از آن جهت عاروری اسات کاه
فقرا با دیدن مسئوالنشان ،تحمل بیشتری بر فقر ود مییابند .عالوه بر این مسئله از جهت دی اری نیاز
عروری است و آن اینکه در جامعهای استرش روحیه تلافل اجتماعی ،ایثار و انفاق را ااهد واهیم باود
که مسؤوالن اهل دنیا ناااند .علی (ع) در صوص ال و بودن مسؤوالن میفرمایند:
فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ اَلرَّعِيَّةُ إِالَّ بِصَالَحِ اَلْوُالَةِ (نهجالاالغه ،طاه .)216
پس رعیت صالح نسذیرد م ر آنله والیان صالح پذیرند.
علی (ع) ود با توجه به همین حقیقت میفرمایند:
"أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَرُمْ قَدِ اکْتَفَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ"(نهجالاالغه ،نامه .)70
بهره امام اما از دنیا ،فق دو کهنه جامه و دو قرص نان است و به همین دو اکتفا میکند.
آن حضرت در کالمی دی ر میفرمایند:
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بفقري و اليطغي الغني غناه (حلیمی.)353 :1345 ،
داوند مرا امام مردم قرار داده است .پس بر من واجب کرده ورا و پواا و مصارف دی ر ود را باا
ععی ترین مردم همسطح کنم تا فقیر به من اقتدا کند و غنی سرکش نشود.
نتیجهگیری
تحقق عدالت نیازمند تحقق آن در سه مرحله مادأ ،فرآیند و نتییه میبااد و عدم توجه به هر کدام از این
سه مرحله میتواند به تولید بیعدالتی منیر اردد .معیارهای عدالت از منظر نهجالاالغه را کاه باه عناوان
کلید تحقق عدالت عمل مینمایند و در هر سه مرحله ماذکور بایساتی موردتوجاه قارار ایرناد مایتاوان؛
تساوی در اصل دریافت حق ،اییاد فرصت برابر برای بالفعل کردن حقوق و فقرزدایی بیان نمود .علی (ع)
بیان میدارند که در مرحله مادأ ،با توجه به دو اصل تساوی در اصل دریافت حاق و اییااد فرصات برابار
برای بالفعل کردن حقوق نااید نساتهای ویشاوندی ،دوری و نزدیلی به مرکز حلومت و مسائلی از این
دست ،موردتوجه قرار ایرد و بیا عدم توجه به این اصل به اییاد الاف طاقاتی منیار مایااردد .در
مرحله فرآیند باید افافیت و انسیام در قوانین ،تدوین قوانینی برای جلوایری از ورود ویشاوندان والی در
معامالت اقتصادی ،وع قوانین واق بینانه و جام ن ر که زمینه تخل را باندد و سیاستاذاری باهوعاوح
به رونق تولید و ااتغال بینیامد و زمینه برای مهللاتی مانند ربا بسته ااود ،اافافیت در اطالعاات و نیاز
توجه به نسات اقتصاد و راد و سازندای ا القی ماردم موردتوجاه قارار ایارد .در مرحلاه نتییاه ،اماوال
نامشروع باید به صاحاان آن عودت اده و باز توزی قهری صورت ایرد؛ اما ازآنیاکه تحقق کامل عادالت
منوه به تحقق معیار سوم است به منظور اییاد تعادل و توازن و فقرزدایی ،دو مسئله تقمین اجتماعی و نیز
تلافل اجتماعی مطرح میاردد .تقمین اجتماعی وظیفه دولت و تلافال اجتمااعی وظیفاه ا القای جامعاه
است .در تقمین اجتماعی ،حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر مطرح میاود .بیا این سیاست ،سیاست
مقطعی و کوتاه مدت است و از منظر سیاست اصاولی و بلندمادت ،علای (ع) بار کاار و فعالیات و اییااد
زمینههای اغلی تقکید دارند .تلافل اجتماعی نیز بدین معناست که افراد جامعه و صوصاً اغنیا نسات باه
سرنوات یلدی ر حساسیت دااته بااند و عالوه بر حقوق مالی موظ  ،با استرش انفاق و یااریرساانی،
افراد بیبضاعت و فقیر را در اداره زندای آبرومند یاری رسانند .این بخش نیازمند فرهناگساازی اسات و
بیا عمللرد مسئولین و سیره زندای آنها تقتیر به سزایی بر اللایاری یاا عادم االلایاری ایان
فرهنگ دارد .بههرروی از منظر نهجالاالغه تحقق عدالت اقتصادی موعوعی پیچیده و همهجاناه اسات و
جز با هملاری مردم و نظام سیاسی املان تحقق کامل ندارد.
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