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نقش معادباوری در طهارت اقتصادی از دیدگاه نهجالبلاغه

فاطمه مرادی کهنکی *  /علی مطوری ** /امان اله ناصری کریموند
تاریخ دریافت07/51/90 :

چکیده

***

تاریخ پذیرش07/51/17 :

ّ
اصوالال طهارت ابقصواد ه ا ا لدن هار ولتو رهب معظم اناالب در هداند فام
د م اناالب مال ف دیی .معظم ل ش و مشو تد مسوولللدن یکلمقی را میل ه
طهارت ابقصوواد ننا دانسووقیی .ولج ه طهارت ابقصوواد در زنیفی در یلزه
ف د مایم ا ه ا یکظ طهارت ابقصوواد در هیگام وصووی میاصوو یکلمقی
اتوو  .و کدم مبانی اتقااد  ،ناش مهمی در این مسووأل دارد .وأثد این مبانی
مکاهدم در توالمتاز نظام ابقصادي در هعی ف د اجقماتي ،هدشق از وأثد ببایا
ر اه تل معلللی ابقصواد ات  .یکی از این مبانی ،اتقااد ه معاد ات ک از
مهمق ین تلامل تازنیهي اخالق رفقار انسا هات ه فلن اي ک در وشلیق انسا
ه انجام رفقارها صووو دح د ر از رفقارها ناپسووویی در هم زمدی ها ه یژه
ابقصاد ناش مؤث ایکا میکیی .پژ هش یاض ها اتقکاده از اهزار کقاهخان ا ه
ر م ولص ودکی -و لدلی ه ه رت وی ناش معادها ر در طهارت ابقصوواد از دییفاه
امام تلی در نه البالغ میپ دازد صووولرت دبدای از هاییها نباییها را ه ا
و اق طهارت ابقصواد و تودم میکیی .نقای ه دتو نمیه یاکی از این اتو ک
معادها ر ناش هیدادین ،مبیایی اتواتي در تالمتاز طهارت ابقصاد انسا
دارد؛ ه فلن ا ک ملج میشوولد در کسو رزق ر ز  ،پ داخ یالق ش و تی
مشووواغل ،امدا مخ ّ هی نظد طم رز ،
انسوووانی در زما وصوووی میاصووو
هخل رز  ،ما انی ز ف ایش ه نرز ها طلمنی ها یاد تووک مهم ،دشوولار اهی
نخ ت ف کش ک ده در ُهعی ابقصاد شاهی طهارت پاکی هاشدم
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مراد یکی از ارکان و اصررو دین اسررالم اسررت که برد از اصررل توحید و یکتاپ سررتی از اهمیت ویژهای
ب خوردار میباشرد .همهی ادیان الهی ،این اصل اعتقادی را مط ک دهاند که طبق آن م گ پایان زندگی
نیسرت و دنیایی گسرت دهت از این دنیای مادی وجود دارد که انسرانها در آن به کیف یا پاداش اعما خود
خواه د رس رید و در آن جاودانه خواه د ماند .طبق این دیدگاه ،دنیای فرلی ،گذرا و موقت اسررت .در مقابل
این دیدگاه ،نگاه دیگ ی وجود دارد که م گ را پایان زندگی میداند و طبق آن انسرران برد از م گ از بین
میرود و اث ی از او باقی نخواهد ماند .این دو دیدگاه موجب شرررکلگی ی اعما و رفتارهای متفاوتی
میشوند.
از اث ات دیدگاه او یر ی ایمان به مراد در شرکل دادن به اعما و رفتارها و به طور کلی زندگی انسان
این اسرررت کره اگ زنرردگی بررد از م گ نبرراشرررد زنرردگی این جهران پوچ و بیهوده خواهررد بود(مکررارم
شری ازی .)42 :2522،چ انکه م ک ان مراد چون زندگی را م حصر به این دنیا میدان د ،به همین خاط
اغلب زندگی ب ای آنان پوچ و بیهدو میگ دد و همواره به دنبا سررر گ م نمودن خویش به وسررریلهي
ّ
لذتهای کاذب هسررت د .با وجود ایمان به مراد ،زندگی هدودار میشررود و همهي اعما و رفتارهای
انسران مؤمن ،جهتدار میگ دد .در حالی که انسان غی مؤمن به مراد ،هدفی را ب ای مجموعهي زندگی
خود نمییابد و زندگی ب ای او هدودار ،جهتدار و مر ادار نیست .او ب ای رفتار خود چارچوبی نمیش اسد،
ه گونه خواسرررت و اراده ک د و دوسرررت داشرررت عمل میک د یا حتی رفتار خود را مطابق دلخواه بدون
احسرراس محدودیت ،تغیی میدهد(جمری از نویس ر دگان .)21 :2521 ،م شرره جهت دار شرردن اعما و
رفتارها و هدوداری زندگی این است که ب اساس دیدگاه مرادباور در روز قیامت به عملک د انسان رسیدگی
َ
َ
ُّ
َ َ َْ
میشررود« :ی َوم تجد کل نفس ما َع ِملت ِمن خی محض ر ا و ما َع ِملت ِمن سررو ت َو ُّد ل ْو أن َب ْی َ ها َو َب ْی َ ه أ َمدا
َب ِریدا(»...آ عم ان( )50/روزی که ه کس آنچه را از کار خی (در دنیا) انجام داده و آنچه را از کار بد به
جا آورده حاض شده مییابد ،آرزو میک د که کاش میان او و عملهای بدش مدت زمان درازی بود(قیامت
به تهخی میافتاد.)...
بخشری از این بازخواسرت و حساب سی م بوط به فرالیتهای اقتصادی انسان است .همهی انسانها
به فرالیت اقتصررادی ب ای ادامهی حیات و ام ار مراش خود نیاز دارند .ایمان به مراد و اعتقاد به ای که
حیات انسرران ت ها به این دنیا محدود نمیشررود و ه عملی که در این دنیا انجام ميدهد شررکلده دهي
زندگی او در آخ ت خواهد بود ،انگیزهای ب ای توجه به فرالیتهاي اقتصررادی و دقت در کسررب رز و
روزی حال و دوری از دسررتدرازی به حقو دیگ ان و حفظ پاکی و طهارت اموا و داراییهای خود،
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خواهد شرررد .با توجه به اهمیت این موضررروع ،پژوهش حاضررر با اسرررتفاده از ابزار کتابخانهای و روش
توصیفی-تحلیلی به این سؤالت پاسخ میدهد که م تور از طهارت اقتصادی چیست و ملزومات اخالقی
آن کدام است؟ و مرادباوری در طهارت اقتصادی اف اد چه نقشي ایفا میک د؟
لزم به ذک است که ب ای ت جمه آیات ق آن ک یم از ت جمه آیت الله مشکی ی و ب ای ت جمه عبارات
نهجالبالغه از ت جمه محمد دشتی استفاده شده است و ب اي جلوگی ی از افزایش حجم مقاله از درج متن
ع بی نهجالبالغه خودداری شده است.
درباره مرادباوری پژوهشهای زیادی انجام شده است از جمله کتابهای« :مرادباوری در آی ه
وحی(اعتقادی ،اخالقی ،ت بیتی)» تهلیف سید حسن بطحایی گلپایگانی و «کارک دهای مرادباوری» تهلیف
جما الدین سلیمانی کیاس ی و پایاننامههای« :مرادباوری و نقش آن در پیشگی ی از ج م» نوشته سمی ا
محمدی مه جو در سا 2594؛ «الزامات اخالقی ب خاسته از ایمان به مراد از م ت ق آن ک یم» نوشته
فالزه م ادی در سا 2593؛ «موانع مرادباوری از م ت کتاب و س ت با تهکید ب رویک د روانش اختی»
نوشته سید مهدی حسی ی .در زمی ه مسالل اقتصادی نیز پژوهشهای زیادی انجام شده است؛ از جمله:
کتاب «اندیشههای اقتصادی در نهج البالغه» تهلیف محسن حال ی ،پایاننامه «دیدگاههای اقتصادی
امام علی در نهج البالغه» نوشته اک م محمدیان در سا 2592؛ مقاله «آش ایی با اندیشههای
اقتصادی امام علی در نهج البالغه» نوشته محمد مولیی چاپ شده در مجله پژوهش امه نهج
البالغه در سا .2591
اما جستوجو ها حاکی از آن است که پژوهشی که در آن ،ع وان طهارت اقتصادی به کار رفته باشد،
مشاهده نشد .همچ ین پژوهش مستقلی که به دو متغی مرادباوری و طهارت اقتصادی در ک ار هم پ داخته
باشد به گونهای که نقش مرادباوری را در طهارت اقتصادی ب رسی ک ده باشد ،یافت نشد.
 .1مفهومشناسی

یکی از راههای م اسب ب ای دریافتهای مشابه از مباحث در پژوهشها به ویژه مطالرات
میانرشتهای ،تر یف آن اصطالحات و روشن ک دن مفاهیم مورد بحث از نت آن پژوهش است .به همین
دلیل در ابتدا به تر یف مفهوم دو اصطال مرادباوری و طهارت اقتصادی میپ دازیم.
 .1-1معادباوری

واژه «مراد» هم اسررم مصرردر اسررت و هم اسررم زمان و مکان .از این رو در مر ی بازگشررتن اسررت و
همچ ین زمانی که در آن باز میگ دند و نیز ب ای مکانی اسررت که به آنجا باز میگ دند(راغب اصررفهانی،
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 .)442/1 :2514مرراد در اصرررطال نیز بره مر ای بازگشرررت به عالم آخ ت و زندگانی پس از م گ
است(طباطبایي.)125 :2524 ،
َ َ َ ْ َْ َ َ ْ
ْ َ َ َ ِّ ِّ ِّ ْ
َْ َ َْ
خداوند در ق آن ک یم میف ماید« :یوم نط ِوي الس رما کطي الس ر ِجل ِللکت ِب کما بدأنا أو خلق نریده
َو ْعدا َع َل ْی ا إ ْنا ک ْ ا فاع َ
لین» (انبیا (( )204 /به یاد آر) روزی که ما آسرررمان را درپیچیم چ ان که طومار
ِ
ِ
نوشرررترههرا را درمیپیچرد ،همرانگونه که نخسرررتین بار آف یدگان را به وجود آوردیم دوباره آنان را باز
میگ دانیم؛ وعدهای اسررت ب عهدهی ما که بیت دید انجام ده دهی آنیم) .طباطبایی مرتقد اسررت که
ظاه سرریا آیات میرسرراند که ما خلق را همانطوری که قبال به آسررانی ایجاد ک ده بودیم ب میگ دانیم
بدون ای که ب ای ما دشررواری داشررته باشررد(طباطبایی .)443 /24 :2514 ،این آیه بیانگ این اسررت که
ّ
خداوندی که ب اسراس دانایی و توانایی خود ،مخلوقات به ویژه انسانها را آف یده است ،ب آف ی ش مجدد
و زنده ک دن دوباره جهان و مخلوقاتش نیز توانا خواهد بود.
در نهجالبالغه در موارد مترددی لحتات ب پایی قیامت توصریف شده است .امام علی پایان دنیا را که
هم اه با ح کت و شرکافتن آسمانها و متالشی شدن کوهها و دیگ پدیدههای زمین است توصیف ک ده و
میف ماید ...« :سررپس ه کس را که در زمین به خاك سررپ ده شررده ،در آورد و پس از ف سرودگی تازهشرران
گ داند و پس از پ اک ده شردن ،همه را گ د آورد ،سرپس ب ای حسراب سری و روشن شدن اعما از هم جدا
سررازد .آنها را به دو دسررته تقسرریم ف ماید :به گ وهی نرمتها دهد و از گ وه دیگ انتقام گی د(»... .خطبه
.)209
باور به مراد ،یکی از کارب دیت ین مبانی اعتقادی اسرررت که طبق آن م گ ،نقطهی پایان زندگی
نیسرت .مراد ،عالوه ب اسرالم ،در تمام ادیان الهی مسرهلهای ضر وری و انکارناپذی شم ده شده است .در
میان مبانی اعتقادی ،هیچکدام به میزان ایمان به مراد نمیتواند در سررامان دادن جامره و اف اد در ابراد
مختلف ،مثم ثم واقع شرود؛ زی ا خود مفهوم ایمان به خداوند نیز در اث ت س از عقوبت در س ای آخ ت،
م ج به آثار مثبت میگ دد(امیدی .)24 :2595 ،ب اب این مهمت ین عامل صرریانت انسرران از تبهکاری
همان اعتقاد به قیامت و یاد مراد اسرت .ممکن است کسی از نت توحید ذاتی و توحید خالقی ّ
موحد باشد،
ولی مرتقد به مراد نباشرد ،اعتقاد به خدایی که از انسان بازخواست نک د سهل است ،ولی اعتقاد به خدایی
ّ
که نسبت به دنیا و آخ ت ّ
مسئولیتآور است(جوادی آملی.)292 /1 :2512 ،
ربوبیت دارد ،دشوار و
 .2-1طهارت اقتصادی

طهارت از مادهی «طه » و به مر ای پاکی اسررت .ابن فارس مینویسررد :طهارت به مر ای از بین
رفتن و زالل شردن نجاسرات و ناپاکیها و یا به مر ای دیگ  ،پاکی در مقابل نجاسرات و آلودگیهاست(ابن
فارس.)412/5 :2404 ،
در آیات بسریاری از ق آن ،مشررتقات «طه » به کار رفته و راغب اصررفهانی مرتقد اسررت که طهارت در
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 .2ملزومات اخالقی طهارت اقتصادی

عملک د اف اد در بخشهای جزلی و مختلف زندگی سازنده و شکلده دهی کل ّیت زندگی آنها است و
نقش اخال در کیفیت زندگی ،چ ان بدیهی است که اغلب انسانها تهثی آن را در زندگی خود مشاهده
ک دهاند .در این میان ،نقش اخال در حوزهی اقتصاد به دلیل اث گذاری آن ب حوزههای دیگ  ،از اهمیت
بسیار بالیی ب خوردار است و دستیابی انسان به طهارت اقتصادی نیز بدون پالیش نفس از انح افات و
زدودن رذایل اخالقي امکانپذی نیست .در ادامه به ب رسی این ملزومات اخالقی میپ دازیم.
 .1-2پرهیز از طمعورزی

یکی از الزامات اخالقی طهارت اقتصررادی پ هیز از طمعورزی اسررت که از خلقیات ناپس ر د و مذموم
اسررت .در تر یف آن نوشررتهاند« :تمایل نفس به چیزی از روی آرزوی شرردید و آزم دی اسررت »(راغب
اصفهانی .)300 /1 :2514 ،ن اقی طمع را توقع داشتن در اموا م دم میداند که ب اث محبت به دنیا در
درون انسان شکل میگی د(ن اقی .)553 :2595 ،در حقیقت ،طمع چیزی جز زیادهخواهی و افزونطلبی
نیست .در نهجالبالغه پ هیز از طمع ،نشانهی پ هیزکاران مر فی شده است(خطبه .)295
ّ ّ
مختص م فهان نیست ،بلکه همهی انسانها اعم از نیازم دان و س مایهداران به نوعی ب ای
طمع
رسیدن به مقاصد خود در مر ض طمعورزی هست د .امام علی  ب ای این رذیله اخالقی ،آثار و
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عموم آیات ق آن ب دو مر ی طهارت جسررم و طهارت نفس حمل شررده اسررت(راغب اصررفهانی:2514 ،
ْ
 .)301/1تفاسرری مختلف نیز ،مرانی مترددی ب ای ه یک بیان ک دهاند .یکی از این آیات ،آیهی «خذ
ََ َ
ِّ
ْ َْ
وال ِه ْم َص ردقة تط ِّه ه ْم َو ت َزک ِیه ْم ِبها»(/205توبه) اسررت که عالمه طباطبایی ضررمن تفس ری آیه در
ِمن أم ِ
مر ای کلمه «تطهی » مینویسرد« :به مر ای ب ط و ک دن چ ك و کثافت از چیزی است که بخواه د پاك
و صاو شود و آماده نشو و نما گ دد و آثار و ب کاتش ظاه شود»(طباطبایی.)591/9 :2514،
طهارت مر ای وس ریری دارد که ه گونه پاکسررازی جسررمی و روحی از آلودگیها ،پلیدیها ،گ اهان و
خلقیات و رفتارهای ناپسر د را شرامل میشرود .طهارت روحی مقدمهای ب ای عمل پاک و صرحیح است و
به عبارتی میتوان گفت طهارت روحی ،م ج به طهارت در اعما میشررود .در حقیقت طهارت ابتدا در
تفک  ،بی ش و نگ ش پدید میآید و آنگاه در مسالل عملی مان د امور مالی خود را نشان میدهد.
اصطال طهارت اقتصادی ب ای اولین بار توسط رهب مرتم انقالب در بیانیهی گام دوم انقالب
مط گ دید .مرتم له ش ط مش وعیت مسئولین حکومتی را م وط به طهارت اقتصادی آنان دانست د.
م تور از طهارت اقتصادی در این پژوهش پاکسازی در برد مالی و اقتصادی زندگی است .یر ی ای که
انسان اموالش را از حقو و سهم دیگ ان با ادای آن ،پاک ک د و م اقبت داشته باشد که ما ح ام و
شبههناک وارد زندگیاش نشود.
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پیامدهای م فی بسیاری مر فی نموده است؛ زی ا دام هی آن چ ان گست ده است که موجب فساد و تباهی
انسان و جامره میشود .امام در این باره میف ماید« :بپ هیز از آنکه م کب طمعورزی تو را به سوی هالکت
به پیش راند»(نامه  .)52در نهجالبالغه به ب خی از این پیامدهای م فی اشاره شده است که از این موارد
ميتوان به بيخ دی(حکمت  ،)129پستی(حکمت  )1زبونی و خواری(حکمت  )114و ب دگی
ّ
همیشگی(حکمت  )220اشاره ک د؛ چ ا که اف اد ّ
طماع ب ای رسیدن به مقصود خود باید تن به ه ذلتی
بده د و دست سؤا به سوی ه کس دراز ک د(مکارم شی ازی )52 /21 :2590،و به طمع به هي بیشت ،
ّ
به تملق ،نفا  ،دروغ و دیگ رذایل اخالقی تن بده د .از این روست که سقوط اخالقي ،مقصد نهایی
طمعورزان است .البته پ هیز از طمعورزی بدان مر ا نیست که آدمی از کوشش خودداری ک د و به اندک
بسازد؛ بلکه به این مر است که عالوه ب پشتکار و کوشش ،به آنچه روزی و قسمت او بوده خش ود باشد
و از ز یادهطلبی و چشم داشتن به سهم دیگ ان خودداری ک د؛ زی ا طمعورزی انسان را به سمت خوردن
حق دیگ ان ،آلوده ک دن درآمد و اموا و تباهی آخ ت میکشاند .ب اب این ب ای حفظ طهارت در مسالل
مالی پ هیز از طمعورزی ض ورت دارد.
 .2-2پرهیز از بخلورزی

یکی دیگ از رذیله های اخالقی که مانع طهارت اقتصرادی میشود ،بخلورزی است .در تر یف بخل
آمده اسررت« :عبارت اسررت از امسرراک ک دن در مقامی که باید بذ ک د و ندادن آنچه را که باید داد و این
صررفت رذیله ،ثم هی محبت به دنیا اسررت»(ن اقی .)552 :2595 ،ب خی نیز نوشررتهاند« :بخل در ش ر ع
امت اع ک دن از پ داختن حقو واجب و در ف ه ع ب امت اع از بخشررش به سررالل اسررت»(مصررطفوی،
 .)114/2 :2542یا گفتهاند« :به این مر اسررت که انسرران حاضرر نباشررد چیزی از مواهب خداداد را در
اختیار دیگ ان بگذارد ،ه چ د امکانات او بسررریار بیش از نیازهایش باشرررد»(مکارم شررری ازی:2590،
.)51/21
امام علی  در مذمت این رذیله اخالقی میف ماید« :بخل ن اسررت»(حکمت  )5و «ب ث وت مد
واجب اسررت که از دادن ما خویش به فقی بخل نورزد»(حکیمی و همکاران .)449/3 :2525 ،خداوند
ْ
َ َ ْ
َ
َ ْ
َ َْ َ َ ْ ْ َ َ َ
ذین َی ْبخلون ِبما آتاهم الله ِم ْن فض ر ِل ِه ه َو خ ْی ا له ْم َبل ه َو ش ر
در ق آن ک یم میف ماید« :و ل یحس ربن ال
َ ْ َْ َ ْ
َْ َ ْ َ َ ْ
َْ َ َ َ
َ ْ َ َ ْ َ َ
ْ
ماوات و اْلر ِض و الله ِبما ترملون خبی »(آ
لهم سررریطوقون ما ب ِخلوا ِب ِه یوم ال ِقیام ِة و ِلل ِه می اث السررر ِ
َ ََ
َ ْ
ْ ْ ْ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ
َْْ
عم ان/
َ .)220همچ ین میف مای ْدِ « :إن ِاْلنسرران ِل ب ِه لک ود و ِإنه علی ِذلك لشررهید و ِإنه ِلح ِب الخی ِ
َ َ
ََ
َ
ْ
ْ
َ
لشرر ِدید أ فال یرلم ِإذا بر ِث ما ِفي القبور»(عادیات .)9-4 /مفسرر ان لغت «خی » را در آیهی اخی به ما
تفس ری ک دهاند(مکارم ش ری ازی .)130/11 :2514 ،ابنابیالحدید نیز ذیل کالمی از امام علی  که
آن را ب گ فته از این آیه میداند« ،خی » را ما مر ی ک ده اسررت(رک :ابن ابی الحدید.)214/ 1 :2404 ،
با توجه به این مر ی ب خی از مفس ر ان مر ای این آیه را اینگونه دانسررتهاند :انسرران ب ای دوس رتی ما ،
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 .3-2پرهیز از آرزوهای طوالنی

در آموزههای اسالمی داشتن آرزوهای دور و دراز ّ
مذمت شده است .ق آن ک یم اشتغا به آرزوهای
ّ
َ ْ
َ
دراز را دام شیطان مر فی میک د ،شیطان میگویدَ « :و ْل ِضل ْ ه ْم َو ْل َم ِّ َی ْ هم» (نسا ( )229 /و مسلما
آنها را گم اه میک م و به آرزو(ی دور و دراز) دچار میسازم) .اما آرزو به خودی خود مذموم نیست بلکه
آرزو ب دو قسم است یکی ممدو (صاد ) و دیگ ی مذموم(کاذب) .آرزوی ممدو یا صاد آرزویی است
که انسان را از یهس و ناامیدی رهانده و مان د موتوری او را به جلو پیش بب د و قدم به قدم به اهداو والی
انسانی نزدیک ک د .آرزویی هم که انسان را غ در اوهام و خیالت ک د و او را از واقریتهای زندگی و
اهداو مفید و سازنده دور سازد ،آرزوی مذموم و کاذب است .با دقت در ترابی امام علی  در نهجالبالغه
مریار این خوب و بد بودن روشن میشود .از نت ایشان ،شاخصهی آرزوی مذموم ،طولنی بودن آن است
َْ
که با عبارت «طو اْل َمل» از آن یاد شده است .امام در نکوهش چ ین آرزویی میف ماید« :ای م دم همانا
ب شما از دو چیز میت سم :که یکي از آن دو آرزوهای طولنی است؛ و ّاما آرزوهای طولنی ،آخ ت را از
یاد میب د»(خطبه .)41
ه گاه آرزو از حد اعتدا خارج شود و انسان به س اغ امور دست نیافت ی و یا غی ض وری و خارج از حد
نیاز ب ود ،طبیری است که چ ین کسی ب ای رسیدن به هدو خود ه وسیلهای را مبا میشم د و س انجام
گ فتار سو عمل میشود .در حالی که اگ دام هی آرزو را کوتاه میک د و به آنچه موردنیازش بود ق اعت
مینمود از آلوده شدن به ح ام در امان میماند(مکارم شی ازی .)142/21 :2590 ،از ط فی پ داختن بیش
از حد به چیزی باعث ف و ماندن از امور دیگ میشود و تمام فک و ذهن درگی آن موضوع و خیا بافی و
رؤیاسازی میشود .ای جاست که آرزوهای دور و دراز ،بزهکاری و ک دار ناپس د را به دنبا دارد (حکمت
.)54
امام علی به زیانکاری انسانهایی اشاره میک د که در دنیا مشغو آرزوهای خود شدهاند و از راه
ح ام و غی ح ام اموالی به دست آوردهاند و در این بین ،کسانی که از راه ح ام به دست آورده باش د به زیانی
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بسریار شردید یر ی بخیل و ت نت اسرت و ب خی نیز نوشتهاند م اد آیه این است که انسان نسبت به ما
دنیا شردید الحب است و این شدت حب وادارش میک د به ای که از دادن حق خدا امت اع بورزد و ما خود
را در راه خردا انفا نک د(طب سررری)204/20 :2511 ،؛ لذا امام حتی از مشرررورت با بخیل نیز نهی
میف ماید« :بخیل را در مشرررورت ک دن دخالت نده که تو را از نیکوکاری باز میدارد و از ت دسرررتی
میت ساند»(نامه .)35
با توجه به تکلیفي که خداوند ذیل ع وان کمک به همنوعان ب عهدهی انسانها گذاشته و حقوقی که
ب ای اف اد نیازم د تریین ک ده است ،آلودگی به صفت بخل ،مانع از ادای تکلیف و پ داخت حقو خواهد
شد و مانری ب ای طهارت اقتصادی است و با رو مرادباوری نیز ناسازگار است.
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آشکار و مضاعف دچار شدهاند«:ای م دم از خدا بت سید ،چه بسا آرزوم دی که به آرزوی خود ن سید و
سازندهي ساختمانی که در آن مسکن نک د و گ د آورندهای که زود آنچه را گ د آورده رها خواهد ک د ،شاید
که از راه باطل گ د آورده و یا حق دیگ ان را باز داشته و با ح ام به هم آمیخته ،که گ اهش ب گ دن اوست
و با س گی ی بار گ اه در میگذرد و با پشیمانی و حس ت به نزد خدا میرود که« :در دنیا و آخ ت زیان ک ده
و این است زیانکاری آشکار»»(حکمت .)544
روشن است که آرزوهای دور و دراز و تالش ب ای رسیدن به آنها موجب میشود که انسان به ه
سببی دست بزند تا به خواستهی خویش ب سد از این رو در این مسی گ فتار آسیبها و رفتارهای ناپس د
دیگ ی میشود .ب اب این آرزوی داشتن سود و ث وت بیشت  ،خانهها و م کبهای مجلل و گ انقیمت سو
ده دهی به سمت فساد اقتصادی است و ب ای حفظ پاکی و طهارت اموا  ،دوری از آرزوهای دور و دراز
که از راه حال امکان دستیابی به آن وجود ندارد ،ض ورت مییابد.
 .3طهارت اقتصادی در کسب رزق و روزی

کسب رز و روزی از ملزومات زندگی دنیوی است .با مطالرهی نهجالبالغه روشن میگ دد که روزی
دو نوع است و امام علی در چ دین مورد به آن اشاره ف موده است« :ای ف زند آدم روزی دو گونه است،
روزی که تو آن را جویی و روزي که تو را میجوید که اگ به س اغش ن وی به سوی تو آید(»...حکمت .)519
طبق کالم امام گونهای از رز و روزی مش وط به تالش و کوشش است که اگ انسان به دنبا آن ن ود
تالش مراش نک د از آن مح وم خواهد شد و قسم دوم حتمی است و غی قابل تغیی که اگ انسان به
و ِ
دنبا آن ب ود یا ن ود به او میرسد .اساس ،قسم او است ،ه چ د در کالم امام به ه دو قسم اشاره
شده است(مکارم شی ازی .)441 /5 :2520،م تور امام از روزیهایی که انسان باید به دنبا آن ب ود
کسب و کارهای روزانه است؛ مان د زراعت ،ص رت ،تجارت و امثا آن و م تور از روزیهایی که به دنبا
انسان میآید ،ه چ د انسان به دنبا آن ن ود ،اموری مان د ارث ،هدایا ،و یا تجارت و درآمدهای
غی م تت های است که انسان به چ میآورد(همان.)443 /9 :2521،
لزمهی طهارت اقتصادی در کسب قسم او رز و روزی ،توجه به موارد ذیل است:
 .1-3آموزش فقه قبل از تجارت کردن

در دین اسرالم احکام موردنیاز از ط یق ق آن و س ت بیان شده است .در کتب فقهی ب ای ه کدام از
موضرروعات بابی در نت گ فته شررده که در آن به تبیین احکام م بوطه پ داخته اسررت .یکی از دلیل آلوده
شردن انسان به رذایل ،عدم علم و آگاهی است .امام علی در این باره میف ماید« :ای گ وه بازرگانان،
ابتدا احکام فقهی تجارت را بیاموزید ،سررپس تجارت ک ید ،به خدا قسررم تاج و بازرگان تبهکار اسررت و
تبهکار در آتش اسررت؛ مگ این که به راسررتی و درسررتی بگی د و به راسررتی و درسررتی بپ دازد» (کلی ی،
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 .2-3تالش در جهت کسب درآمد حالل

در آموزههای اسالمی به کسب درآمد حال تهکید بسیاری شده است که نشان از اهمیت زیاد و آثار
ف اوان آن در زندگی دنیوی و اخ وی انسان دارد .امام علی نیز کسب درآمد حال را از اموری میداند
که دارای اهمیت بالیی بوده و نشانهی خ دم دی است« :خ دم د را نشاید جز آن که در پی سه چیز ح کت
ک د :که یکي از آن سه ،کسب حال ب ای تهمین زندگی است»(حکمت  .)590در کالم دیگ ی نیز آن را
نشانهی پ هیزکاری میداند و میف ماید« :یکی از نشانههای پ هیزکاران این است که در جستجوی کسب
حال میباش د»(خطبه .)295
کوتاهی دنیا در مقابل ابدیت آخ ت این نکته را میرساند که آخ ت ب دنیا اولویت و ارجحیت دارد .از
این رو کسب حال اهمیت مییابد .لزوم پاسخگویی در قیامت انسان را مت به میک د که با تضییع حقو
دیگ ان و دستاندازی به اموا آنان ب ای خود حس تی جانکاه نیاف ی د .امام دربارهی بزرگت ین حس ت
میف ماید« :بزرگت ین حس تها در روز قیامت ،حس ت خوردن م دی است که مالی را به گ اه گ د آورد و
آن را شخصی به ارث ب د که در اطاعت خدای سبحان ،بخشش ک د و با آن وارد بهشت شد و گ د آورنده
ّاولی وارد جه ّ م گ دید»(حکمت .)419
تالش در جهت کسب درآمد حال توسط اف اد جامره و پذی ش سختیهایی که در این راه متحمل
میگ دند ریشه در مرادباوری اف اد داشته و نتیجهی آن طهارت نتام اقتصادی در برد ف دی و اجتماعی
است.
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 .)230/3 :2541در جای دیگ ی نیز میف ماید« :کسرری که بدون آموزش فقه اسررالمی تجارت ک د ،به
ربا خواری آلوده شود»(حکمت .)441
در روایات دیگ ی امام علی به م دی که در پی کسب و کار بود چ ین ف مود :آیا اطالع از احکام
دی ی خود داری؟ گفت :پس از کار چ ین خواهم ک د .ف مود :وای به حا تو ،آگاهی به احکام و مسالل
دین خدا پیدا کن ،سپس کار کن؛ زی ا اگ کسی خ ید و ف وش ک د و از ح ام و حال آن نپ سد در رباخواری
ف و رفته سپس گ فتار شود»(نوری طب سی.)141/25 :2402 ،
با توجه به سخ ان امام آموزش فقه قبل از تجارت ض ورت مییابد؛ زی ا فرالیت اقتصادی سالم ،م هون
آن است که قبل از ش وع تجارت ،بازرگانان ،ف وش دگان و دست اندرکاران م بوطه نسبت به اصو فقهی
م بوط به آن ،آش ایی کامل پیدا ک ده و آداب مراملهی صحیح و مش وع را بیاموزند .بدون شک ا گ کسی
بدون آگاهی از احکام و قوانین م بوط ،به تجارت بپ دازد ،بیم آلودگی او به ما ح ام بسیار زیاد است.
اعتقاد به رستاخیز و تفک در باب آن ،مح کی ب ای یادگی ی این اصو قبل از ش وع به فرالیت اقتصادی
و کسب و کار است .از ط فی یادگی ی این احکام فقهی موجب سالمت نتام اقتصادی در برد ف دی و
جمری میگ دد و ب کات ف اوانی به ارمغان میآورد.
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 .3-3پرهیز از تحصیل مال نامشروع و شبههناک
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تحصیل ما از ط یق نامش وع از بدت ین رذیلتهای رفتاری است که دین اسالم به شدت آن را
ْ
ْ َ ِّ
بات ما َر َزق اکم» (بق ه( )211/از چیزهای
نکوهش ک ده است .ق آن ک یم میف ماید« :کلوا ِمن طی ِ
پاکیزهای که روزی شما ک دهایم بخورید و ب خوردار شوید) .امام علی نیز در این باره میف ماید« :ای
م دم خوشا به حا کسی که غذای حال خود را بخورد»(خطبه  ،)214زی ا« :بدت ین غذاها لقمهی ح ام
است»(نامه .)52
پیامدهای م فی ح امخواری بسیار ز یاد است .امام علی میف ماید«:بسا لقمهای گلوگی که از
لقمههای ف اوانی مح وم میک د»(حکمت .)212یکی از وجوه این کالم امام میتواند مح ومیت مادی و
مر وی ناشی از ح امخواری باشد .امام ضمن پ هیز از خوردن لقمهی ح ام ،به ناظ بودن خداوند اشاره
ف موده است« :لقمههای ح ام به شکم خود راه ندهید ،شما ب اب دیدگان خداوندی ق ار دارید که گ اهان
را ح ام ک د و راه اطاعت و ب دگی را آسان ف مود»(خطبه  .)232در سفارش به یکی از کارگزاران خود نیز
در اینباره میف ماید« :اندیشه کن در کجایی و ب س کدام سف ه میخوری پس آن غذایی که حال و ح ام
بودنش را نمیدانی دور بیفکن و آنچه را به پاکیزگی و حال بودنش یقین داری مص و کن»(نامه .)43
اعتقاد به آخ ت ،چارچوبی را ب ای مص و شخص مسلمان پدید میآورد که آن را با اراده و اختیار ،به صورت
الزام دی ی ،در جهت دوری از ح امخواری ب ای خویش ب میگزی د که ب اساس آن نسبت به لقمهی
شبههناک نیز دقت ،وسواس و حساسیت به خ ج میدهد .ه گاه انسان ،دنیا را هدو غایی خویش بداند از
ه ط یقی ب ای به دست آوردن ما و ث وت استفاده میک د و این رذایل غالبا ب اث ف اموشی آخ ت اتفا
میافتد.
 .4طهارت اقتصادی از طریق پرداخت حقوق شرعی و انسانی

تالش در اندوختن ث وت ف اوانی که دیگ ان از آن به های نداشته باش د ام ی مذموم است .البته
بدیهی است که تالش ب اي کسب ث وت فی نفسه مذموم نیست و آنچه مذموم است تکاث و جمعآوری ما
و ث وتی است که دیگ ان از آن به های نداشته باش د.
خداوند بخشی از حق نیازم دان را در اموا اغ یا ق ار داده است .پ داخت بخشی از درآمد و اموا به
نیازم دان موجب طهارت و پاکی اموا میگ دد .حتی اگ شارع مقدس این حق را تریین نک ده باشد،
وجدان و عاطفهی انسانی حکم میک د که انسان به همنوعان نیازم د خود کمک ک د .ذیال به ب رسی این
موارد میپ دازیم.
 .1-4پرداخت زکات

پ داخت زکات از تکالیف اقتصررادی مسررلمانان اسررت که افزون ب توزیع و تردیل ث وت میان اف اد
جامره و ب ق اری عدالت اجتماعی -اقتصررادی ،نقش مهمی در طهارت اقتصررادی دارد .در ق آن ک یم
همواره زکات برد از نماز آمده اسررت(بق ه .)220 /نماز رابطه محکمی میان انسرران و خدا ایجاد میک د و
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 .2-4انفاق و ایثار اقتصادی

انفا و ایثار اقتصادی در تحقق طهارت اقتصادی نقش مهمی ایفا میک د .راغب اصفهانی در مر ای
َْ
آن مینویسد« :واژهی « ِإنفا » ،هم در ما و هم در غی ما به کار میرود که یا واجب است و یا مستحب»
(راغب اصفهانی .)524/4 :2514،م تور از انفا در این پژوهش انفا های مستحبی است .نمودهای
انفا مستحبی ف اوان است مان د؛ صدقه ،هدیه ،ولیمه ،میهمانی ،کارهای عام الم فره ،عقیقه ،ق بانی،
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زکات نیز رمز همبستگيهای اجتماعی است(مکارم شی ازی.)400/2 :2514،
زکات در لغت به مر ای رشد و ب کت است و در اصطال  ،انتخاب شده و ب گزیدهی چیزی میباشد و آنچه
را که از ما خارج میسازند ،تا به وسیلهی آن بقیهی ما را پاک ک د ،زکات نامیده میشود(فی وزآبادی،
 .)2222 :2411ب اب این طبق مر ای اصطالحی ،زکات تطهی ک دهی اموا است.
ِّ َ
َ
ََ َ
َ
ِّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ ْ َْ
وال ِه ْم َصدقة تط ِّه ه ْم َو ت َزک ِیه ْم ِبها َو َصل َعل ْی ِه ْم ِإن صالتك سکن له ْم
خداوند میف ماید« :خذ ِمن أم ِ
ْ
َو الله َس ِمیع َع ِلیم» (توبه( )205/از اموا آنان زکاتی بگی که بدین کار(جان و ما ) آنها را پاکیزه میک ی
و رشد میدهی و ب آنها دعا کن و درود ف ست که همانا دعا و درود تو مایهی آرامشی ب ای آنهاست و
خداوند ش وا و داناست) .این آیهی ش یفه متضمن حکم زکات مالی است ،که خود یکی از ارکان ش یرت و
ملت اسالم است .کلمه «تطهی » به مر ای ب ط و ک دن چ ك و کثافت از چیزی است که بخواه د پاك و
صاو شود و آماده نشو و نما گ دد و آثار و ب کاتش ظاه شود ،و کلمه «تزکیه» به مر ای رشد دادن همان
چیز است ،بلکه آن را ت قی داده خی ات و ب کات را از آن ب وز دهد ،مان د درخت که با ه س ک دن شاخههای
زالدش ،نموش بهت و میوهاش درشتت میشود(طباطبایی.)325/9 :2514،
پ داخت زکات به این دلیل از وظایف واجب مکلفین است که «خداوند روزی فق ا را در اموا
س مایهداران ق ار داده است ،پس فقی ی گ س ه نمیماند جز به کامیابی توانگ ان و خداوند از آنان درباره
گ س گی گ س گان خواهد پ سید»(حکمت  .)512م تور از حق واجب در ای جا زکات است و ث وتم دان،
جلوی روزی فق ا را گ فتهاند(رک :بح انی .)421/3 :2513 ،امام به پدر ف زد  ،غالب بن صرصره ف مود:
شت ان ف اوانت چه شدهاند؟ پاسخ داد ،ای امی مؤم ان ،پ داخت حقو  ،آنها را پ اک ده ساخت .امام
ف مود :این بهت ین راه مص و آن بود»(حکمت .)44
امام در تبیین فلسفهی زکات و اث ت بیتی آن میف ماید« :خداوند ب دگان مؤم ش را با زکات حفظ
ک ده است تا اعضا و جوارحشان آرام و دیدگانشان خاشع و جان و روانشان ف وتن و د هایشان متواضع
باشد ،کب و خودپس دی از آنان رخت ب ب دد و پ داخت زکات ب ای مص و شدن میوهجات زمین و غی آن
در جهت نیازم ديهای فق ا و مستم دان است»(خطبه .)291
با توجه به سخ ان فو  ،پ داخت زکات که از وظایف مسلمانان است نقش عمدهای در طهارت
اقتصادی خود و نیازم دان دارد و آثار ت بیتی ف اوانی ب ای پ داخت ک ده به هم اه دارد.
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ّ
تقبل هزی ههای تبلیغات دی ی ،ساختن مسجد و حسی یه و(...جمری از نویس دگان ،بیتا.)201 :
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ق آن ک یم مهمت ین اسباب نجات انسان در قیامت را انفا و بخشش در راه خدا دانسته و میف ماید:
ََ َ
َ
ْ َ ْ َ َْ َ
َ
َ
ًّ َ َ
واله ْم ب ْالل ْیل َو ال ْ
الن َیة فله ْم أ ْج ه ْم ِع ْ د َر ِّب ِه ْم َو ل خ ْوو َعل ْی ِه ْم َو ل ه ْم
«الذین ی ِفقون أم
هار ِس ا و ع ِ
ِ
ِ
ِ
َی ْح َزنون» (بق ه( )114/کسانی که اموا خود را در شب و روز ،پ هان و آشکار ،انفا میک د ،آنها را در
نزد پ وردگارشان پاداشی است درخور مقامشان ،و (در آخ ت) نه بیمی ب آنهاست و نه اندوهی خواه د
داشت).
انفا عالوه ب گشایشی که ب ای نیازم دان ایجاد میک د موجب تزکیهی نفس انفا ک ده و طهارت
اموا او نیز میگ دد .امام علی در موارد مترددی به صورت مستقیم و غی مستقیم به ارزش انفا در
راه خدا و اهمیت آن اشاره ف موده است« :خوشا به حا آن کس که مازاد ب مص و زندگی را در راه خدا
َ
ْ ََ
ْ
الصدقة َد َوا م ْ ِجح َو أ ْع َما ال ِر َب ِاد ِفي َع ِاج ِل ِه ْم
بخشش میک د»(حکمت  .)215همچ ین میف ماید« :
َ
ن ْصب أ ْعی ِ ِه ْم ِفي َآج ِال ِه ْم»(حکمت ( )1صدقه دادن دارویی ثم بخش است و ک دار ب دگان در دنیا ،ف دا
در پیش روی آنان جلوه گ است) .تربی «دوا » (دارو) و «م جح» (مؤث و شفابخش) به طور مطلق نشان
میدهد که این کار هم درمان ک دهی بیماریهای ف دی و هم بیماریهای اجتماعی است؛ از قبیل
ای که ایتام س پ ستی میگ دند و ب آلم مستم دان م هم نهاده میشود و بیماران مح وم از این ط یق
درمان میشوند(رك :مکارم شی ازی.)42-41/21 :2590،
انفا از جمله رفتارهایی است که با مرادباوری ارتباط مستقیم دارد .امام علی در نامهی مر وو
ّ
 52خطاب به امام حسن میف ماید« :بدان! راهی پ مشقت و بس طولنی در پیش روی داری و در
ّ
این راه بدون کوشش بایسته و تالش ف اوان و اندازهگی ی زاد و توشه و سبک ک دن بار گ اه ،موفق نخواهی
بود .بیش از ّ
تحمل خود بار مسئول ّیت ها به دوش نگی  ،که س گی ی آن ب ای تو عذاب آور است .اگ
مستم دی را دیدی که توشهات تا قیامت میب د و ف دا که به آن نیاز داری به تو باز میگ داند کمک او را
غ یمت بشمار و زاد و توشه را ب دوش او بگذار و اگ قدرت مالی داری بیشت انفا کن و هم اه او بف ست
زی ا ممکن است روزی در رستاخیز در جستجوی چ ین ف دی باشی و او را نیابی»(نامه  .)52همچ ین در
کالمی دیگ میف ماید« :پس ،از خدا چونان کسی پ وا ک ید که ...آخ ت را آبادان و زاد و توشه ب ای روز
ح کت ،ه گام حاجت و جایگاه نیازم دی ،آماده ساخت و آن را ب ای اقامتگاه خویش ،پیشاپیش
ف ستاد»(خطبه .)25
ب ای انفا میزان مشخصی تریین نشده است و ارزش این رفتار به قدری بال است که کمت ین میزان
انفا نیز پاداش الهی را به دنبا دارد .انفا موجب تطهی اموا و داراییها میشود و خداوند وعده داده
است که در این صورت ب میزان نرمت و بقای آن میافزاید.
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 .3-4پرداخت قرض الحسنه

 .5طهارت اقتصادی در مناصب و مشاغل خصوصی و دولتی

باور و اعتقاد به مراد در طهارت اقتصادی متصدیان م اصب در سطو عملیاتی ،میانی و عالی و
مشاغل و فرالیتهای خ د و کالن نقش اساسی دارد .امام علی در ف مانهای حکومتی کارگزاران و
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در ف ه اسالمی ق ض دادن پو  ،کال و اموا به دیگ ان یکی از رفتارهای پس دیدهی اقتصادی
است که میتواند ب ط و ک دهی بخشی از مشکالت م دم باشد .خداوند در آیهی  22سوره حدید
َْ َ
َ ْ َ ْ
َ َ َ
ْ
َ َ َ َ َ
ضاعفه له َو له أ ْج ک یم» (کیست که به خداوند وام
میف ماید« :من ذا الذي یق ِ ض الله ق ْ ضا حس ا فی ِ
دهد ،وامی نیکو؟ تا خدا آن را ب ای او چ د ب اب ک د و او را پاداشی پ ارج و پس دیده باشد) .در این آیه خدا
انسانها را به دادن ق ضالحس ه به یکدیگ دعوت میک د ،اما نکته قابل توجه این است که خدا ق ض
دادن به مؤم ین را ق ض دادن به خودش میداند.
دربارهی فضیلت ق ض دادن به دیگ ان روایات زیادی وارد شده است ،پیامب  میف مایدَ « :م ْن
ْ َ َ َْ َ ْ َ َ
ََ
َْ َ ْ
ْ
ّ ِّ
َْ َ
أق َ ض َملهوفا فه ْح َس َن ِطل َبته ْاستهنف ال َر َمل َو أ ْعطاه الله ِبکل ِد ْر َهم ألف ِق ْ طار ِم َن ال َج ْ ِة» (ابن بابویه،
( )129 :2404ه کس به گ فتار و درماندهای ق ض بدهد و در پس گ فتن آن خوشرفتاری ک د گ اهانش
پاك شده ،اعمالش را دوباره ش وع میک د و خداوند در ب اب ه درهم ،هزار ق طار در بهشت به او عطا
ک د).
امام علی نیز در اینباره میف ماید« :ه کس ب ای خدا به محتاجان ق ض دهد وامش را بپ دازد»
(خطبه  .)90همچ ین ق ض دادن به دیگ ان را ف صتی میداند که باید آن را مغت م شم د« :به ه گام
بینیازی اگ کسی از تو وام خواهد غ یمت بشمار تا در روز سختی و ت گدستی به تو بازگ داند ،بدان که در
پیش روی تو ،گ دنههای صرب الربوری وجود دارد که حا سبکباران به م اتب بهت از س گینباران است
و آن که ک د رود حالش بدت از شتابگی نده میباشد و س انجام ح کت ،بهشت و یا دوزخ خواهد بود ،پس
ب ای خویش قبل از رسیدن به آخ ت وساللی مه ّیا ساز و جایگاه خود را پیش از آمدنت آماده کن« ،زی ا پس
از م گ ،عذری پذی فته نمیشود» و راه بازگشتی وجود ندارد»(نامه  .)52کالم فو بیانگ تهثی ق ض دادن
به نیازم دان در ساختن زندگی اخ وی ب ای خویش است.
در خطبهی  241نیز ق ض دادن به دیگ ان را موجب درک فضالل س ای آخ ت میداند و میف ماید:
«آن کس که خدا او را مالی بخشید ،پس باید ق ض وامدار را بپ دازد و ب ای درك ثواب الهی ،در ب اب
پ داخت حقو دیگ ان ،و مشکالتی که در این راه به او میرسد شکیبا باشد ،زی ا به دست آوردن صفات
یاد شده ،موجب ش افت و بزرگی دنیا و درك فضالل س ای آخ ت است»(خطبه .)241
ب اب این ق ض دادن به دیگ ان از رفتارهای پس دیدهای است که موجب گ هگشایی از کار م دم و رفع
گ فتاری آنان خواهد شد و با مرادباوری رابطهای مستقیم و متقابل دارد.
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زی دستان خود را به یادآوری م گ و حساب سی الهی متوجه میک د تا از این ط یق از قدرت بازدارنگی مراد
استفاده ک ده و آنان را از خیانت در بیتالما و تبریض و بیانصافی به دور دارد .خطمشیی که امام
علی در نهجالبالغه پیش روی ما ق ار داده است نقشه راه را به خوبی و روش ی ت سیم نموده است .در
ادامه به ط این موارد میپ دازیم:
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از جمله اموری که در حفظ طهارت اقتصادی ض ورت دارد ،احتیاط در مص و بیت الما است .امام
علی در پاسخ به عبدالله بن زمره که از یاران ایشان بود و درخواست مالی داشت ف مود« :این اموا
که میبی ی نه ما من و نه از آن توست .غ یمتی گ د آمده از مسلمانان است که با شمشی های خود به
دست آوردند .اگ تو در جهاد هم اهشان بودی ،سهمی چونان سهم آنان داشتی وگ نه دست نج آنان خوراک
دیگ ان نخواهد بود»(خطبه  )151و این گویای ض ورت دقت و احتیاط در مص و بیت الما است.
نمونههای ف اوانی از احتیاط و عدالت امام در تقسیم بیتالما در کتب تاریخی موجود است .شربی
میگوید در حالی که نوجوان بودم وارد کوفه شدم ناگاه علی را دیدم ک ار دو تپه از طال و نق ه ایستاده
و آنها را میان م دم تقسیم ک د آن چ ان که چیزی از آن باقی نماند و سپس ب گشت و چیزی از آن نه کم
و نه زیاد به خانهی خود نب د(ابن ابی الحدید )299/1 :2404 ،و میگوی د تقسیم بیت الما توسط او به
گونهای بود که در روز جمره در آن آب میپاشید و دو رکرت نماز به جا میآورد(ثقفی .)34/2 :2420 ،امام
در دوران حکومتش از دست نج خودش ارتزا مینمود ،از ت س ای که چیزی از بیتالما ب آن افزوده
نشود،آن را در کیسهای میگذاشت و س ش را مه میک د(ابن ابی الحدید.)229/1 :2404 ،
امام علی  بذ و بخشش اموا دولتی و بیت الما را ستمگ ی میدانست د(تمیمی آمدی:2544 ،
 .)541از این رو میبی یم که امام  در هیچ ش ایطی حاض به استفاده ی نادرست از بیت الما نبود،
به امام گفت د که م دم به دنیا د بستهاند ،مراویه با هدایا و پو های ف اوان آنها را جذب میک د شما هم
از اموا عمومی به اش او ع ب و بزرگان ق یش ببخش و از تقسیم مساوی بیت الما دست ب دار تا به تو
گ ایش پیدا ک د .امام  ف مود« :آیا به من دستور میدهید ب ای پی وزی خود ،از جور و ستم درباره ّامت
اسالمی که ب آنها ولیت دارم ،استفاده ک م؟ به خدا سوگ د ه گز چ ین کاری نخواهم ک د .اگ این اموا
از خودم بود نیز به گونهای مساوی در میان م دم تقسیم میک دم تا چه رسد که جز اموا
خداست(»...خطبه 214؛ رک :خطبه 114؛ ابن ابی الحدید .)100/1 :2404،این شدت احتیاط امام 
نشئت گ فته از مرادباوری عمیق او است.
 .2-5پرهیز از ویژه خواری

اموا عمومی و امکانات خدادادی ب ای به هب داری همگانی است .کسانی که این م ابع را به خود و
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 .3-5پرهیز از رشوه خواری

رشوه نیز پو یا ما و نرمتی است که شخص آن را به مسئولی یا غی او میدهد تا به نفع او حکم ک د یا او
را ت غیب ک د که آنچه او میخواهد انجام دهد .پیامب  رشوه ده ده ،رشوه گی نده و واسطه آن را لر ت
ک ده است(ط یحی .)222/1 :2402 ،ب ای رشوه سه مصدا میتوان در نت گ فت که عبارت د از :رشوه
در حکم ،رشوه ب ای کسب قدرت و غلو که از نت امام ه سه م دود میباش د(ذاک ی)42 :2523 ،
زی ا اخذ این پو ها با مرادباوری م افات داشته و موجب آثار م فی در زندگی شخصی و فساد و نابسامانی
در جامره میشود.
امام  در نهجالبالغه ضمن تر یف ماج ای عقیل میف ماید« :از این حادثه شگفتآورت ای که شب
ه گام کسی به دیدار ما آمد و ظ فی س پوشیده پ از حلوا داشت ،مرجونی در آن ظ و بود چ ان از آن
مت ّف شدم که گویا آن را با آب دهان مار ّ
سمی ،یا قی ک ده آن مخلوط ک دهاند به او گفتم« :هدیه است یا
زکات یا صدقه که این دو ب ما اهل بیت پیامب ح ام است ».گفت« :نه ،نه زکات است نه صدقه ،بلکه
هدیه است ».گفتم« :زنان ّبچه م ده ب تو بگ ی د ،آیا از راه دین وارد شدی که م ا بف یبی یا عقلت آشفته
شده یا جن زده شدی یا هذیان میگویی! به خدا سوگ د ،اگ هفت اقلیم را با آنچه در زی آسمانهاست به
من ده د تا خدا را ناف مانی ک م که پوست جوی را از مورچهای ناروا بگی م ،چ ین نخواهم ک د و همانا این
ّ
دنیای آلوده شما نزد من از ب گ جویده شده ملخ پستت است .علی را با نرمتهای ف ا پذی  ،و لذتهای
ناپایدار چه کار! به خدا پ اه میب یم از خفتن عقل و زشتی لغزشها و از او یاری میجوییم»(خطبه .)114
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میف ماید« :ه کس انحصارطلبی ک د هالک خواهد شد»(ح انی .)121 :2404 ،همچ ین در نامه به
مالک اشت پی امون این موضوع هشدار داده است :به هیچ کدام از اط افیان و خویشاوندانت زمین را
واگذار نکن و به گونهای با آنان رفتار کن که ق اردادی به سودشان م رقد نگ دد .زی ا در آن صورت سودش
ب ای آنان و عیب و ن گش در دنیا و آخ ت ب ای تو خواهد ماند(رک :نامه  .)35در جای دیگ ی نیز در این
باره ف موده است« :مبادا ه گز در آنچه که با م دم مساوی هستی امتیازی خواهی؛ زی ا به ه حا نسبت
به آن در ب اب م دم مسئولی و به زودی پ ده از کارها یک سو رود و انتقام ستمدیده را از تو باز میگی ند»(رک:
نامه .)35
با مطالرهی سی هی امی الموم ین در مییابیم که امام علی به ع وان رهب جامرهی اسالمی
ب ای خود و هیج یک از نزدیکان خود امتیاز ویژهای قالل نبوده است .در کتب تاریخی موارد مترددی از
ب خوردهای ایشان با اف اد امتیازطلب ذک شده است .ماج ای آمدن عقیل ،ب ادر امام نزد ایشان و
درخواست تقاضای اضافه از بیت الما و پاسخ ایشان به تقاضای عقیل ،گواه عدم امتیاز دهی ایشان است.
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امانتداری و پ هیز از خیانت در بیت الما یکی دیگ از امور مهمی است که در حفظ طهارت اقتصادی
در زمان تصدی م اصب و مشاغل از اهمیت بسیار بالیی ب خوردار است و بایسته است که مسئولین و
شاغلین بدان توجه داشته باش د .امانت مر ی وسیری دارد و در یک تقسیم کلی میتوان گفت امانت دو
قسم است :امانت مالی و امانت غی مالی که شامل موارد بسیاری میگ دد.
امام علی پست و مقام را یکی از مصادیق امانت میداند و میف ماید« :همانا پست ف مانداری ب ای تو
وسیلهی آب و نان نبوده بلکه امانتی در گ دن توست»(نامه  .)3این تربی بیانگ دیدگاه اسالم دربارهی
پستها و م صبهای حکومتی است .از دیدگاه اسالم رلیس حکومت ،وزرا ،استانداران و ف ماندهان،
ت ها امانتدارانی هست د که امانت جامرهی اسالمی از سوی خداوند به آنها سپ ده شده و نباید آن را
وسیلهی ب ت یجویی و تحصیل م افع شخصی ک د؛ بلکه باید مان د ه امانتدار امین از آن م اقبت به
عمل آورده و سالم به دست اهلش بسپارند(مکارم شی ازی.)12 /9 :2521 ،
بیت الما ب ای به هب داری همگانی و استفادهی عموم م دم است و آنچه در اختیار مسئولین نهاده
شده ،امانت است .خیانت در بیت الما سبب تضییع حقو م دم و ب هم خوردن عدالت و موازنهی
اقتصادی -اجتماعی میشود .امام علی میف ماید« :کسی که امانت الهی را خوار شمارد و دست به
خیانت آلوده ک د ،خود و دین خود را پاک نساخته و درهای خواری را در دنیا به روی خود گشوده است و در
قیامت خوارت و رسوات خواهد بود؛ همانا بزرگت ین خیانت ،خیانت به ملت است(»...نامه.)14 ،
امام علی خیانت در بیتالما را مغای با مرادباوری میداند و نسبت به این ام بسیار دقیق و سختگی
بوده و به یکی از کارگزاران متخلف خود چ ین میف ماید« :همانا شایستگی پدرت م ا نسبت به تو خوشبین
ک د و گمان ک دم همان د پدرت میباشی و راه او را میروی .ناگهان به من خب دادند که در هواپ ستی
چیزی ف وگذار نک ده و توشهای ب ای آخ ت خود باقی نگذاشتهای ،دنیای خود را با تباه ک دن آخ ت آبادان
میک ی و ب ای پیوستن با خویشاوندانت از دین خدا ب یدهای .اگ آنچه به من گزارش رسیده درست باشد
شت خانهات و ب د کفش تو از تو با ارزشت است و کسی که همان د تو باشد نه لیاقت پاسداری از م زهای
کشور را دارد و نه میتواند کاری را به انجام رساند یا ارزش او بال رود یا ش یک در امانت باشد یا از خیانتی
دور ماند پس چون این نامه به دست تو رسد ،نزد من بیا» (نامه .)12
در نامهای به یکی دیگ از کارگزارانش نیز ف موده است« :از تو خب ی رسیده که اگ چ ان ک ده باشی،
پ وردگار خود را به خشم آورده ،و امام خود را ناف مانی و در امانت خود خیانت ک دهای .به من خب رسیده
که کشت زمینها را ب داشته ،و آنچه را که میتوانستی گ فته و آنچه در اختیار داشتی به خیانت خوردهای،
پس ه چه زودت حساب اموا را ب ای من بف ست و بدان که حساب سی خداوند از حساب سی م دم سختت
است»(نامه .)40
امام  در جای دیگ ی نیز میف ماید« :سوگ د به خدا ،اگ تمام شب را ب روی خارهای سردان به
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س بب م و یا با غل و زنجی به این سو یا آن سو کشیده شوم ،خوشت دارم تا خدا و پیامب ش را در روز قیامت،
در حالی مالقات ک م که به برضی از ب دگان ستم و چیزی از اموا عمومی را غصب ک ده باشم .چگونه ب
کسی ستم ک م ب ای نفس خویش که به سوی که گی و پوسیده شدن پیش میرود و در خاك ،زمانی
طولنی اقامت میک د؟»(خطبه  )114و خطاب به م دم کوفه ف مودهاند اگ من از شه شما با چیزی
بیشت از م کب و بار مختص خود و غالمم ب وم خالن خواهم بود(ابن ابی الحدید.)100/1 :2404 ،
این مؤلفه که نشان ده دهی تقید به امور دی ی و مرادباوری و ترهد شخص در ب اب جامره است ،بیت الما
و حقو م دم را از گزند دزدی ،چپاو و دستدرازی پاسداری ک ده و طهارت اقتصادی را ب ای مسئولین
در پی دارد.
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در تمامی جوامع ،مسالل اقتصادی از اهمیت بالیی ب خوردارند و توجه گست ده و عمیق امام به این
موضوعات و ارالهی راههای کارب دی ب ای ایجاد پاکسازی و طهارت در این امور ،نشانده دهی اهتمام
امام  به راه مایی و ارشاد م دم و نهادی ه ک دن رفتارهای پس دیده اقتصادی در زندگی ف دی و جمری
آنان است.
مرادباوری از عوامل کلیدی است که میتواند انسان را از ش هواهای نفسانی و دنیاگ ایی که مایهی همهی
لغزشها و خطاها است نجات دهد .نقش ت بیتی این مؤلفه در تحقق طهارت اقتصادی بسیار ب جسته
است .میان «مرادباوری» و «طهارت اقتصادی» ارتباطی مستقیم و دوجانبه ب ق ار است؛ به گونهای که
ح کت به سمت ه کدام ب دیگ ی اث گذار است و ه چه مرادباوری مسلمانان تقویت شود ،به همان میزان
موجب ح کت آنها به سمت رفتارهای پس دیدهی اقتصادی و دوری از رفتارهای ناپس د میگ دد و بالرکس.
زی ا کسی که به مراد و ب گشت دوباره اعتقاد دارد از دستاندازی به حقو دیگ ان و تحصیل ما نامش وع
خودداری میک د و حقوقی که به گ دنش است را میپ دازد .او میداند که پاداش این اعما را در س ای
دیگ دریافت خواهد ک د و نمود این تهثی پذی ی هم در برد ف دی و هم در برد اجتماعی قابل مشاهده است.
در پ تو مرادباوری خلقیات پس دیده تقویت شده و خلقیات ناپس د نیز کمرن میشوند و از آنجایی که بخشی
از این خلقیات پیشزمی ههایی هست د که مسی را ب ای طهارت اقتصادی هموار میک د ،نقش مهم و
اساسی ت بیتی مراد روشنت میگ دد.
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 -21ح انی ،ابن شربه ، 2404 ،تحف العقول عن آل ال سول ،چاپ دوم ،قم ،مؤسسه ال ش السالمی.
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 -24ذاک ی ،علی اکب 2523 ،ش ،اخالق کارگزاران ،چاپ سوم ،ته ان ،کانون اندیشه جوان.
 -21راغب اصفهانی ،حسین بن محمد2514 ،ش ،ت جمه و تحقيق مف دات الفاظ ق آن ،محقق و
مت جم غالم ضا خس وی حسی ی ،ج  1و  ،4چاپ دوم ،ته ان ،م تضوی.
 -22طباطبایی ،سید محمد حسین2514 ،ش ،تفسي الميزان ،مت جم :سید محمد باق موسوی
همدانی ،ج 9و  ،24چاپ پ جم ،قم ،دفت انتشارات اسالمی جامرهی مدرسین حوزه علمیه قم.
2524____________ -29ش ،اصول عقاید و دستورات دینی ،قم ،دفت نش آثار عالمه طباطبایی.
 -10طب سی ،فضل بن حسن2511 ،ش ،مجمع البيان فی تفسي الق آن ،تحقیق :محمد جواد بالغی،
ج  ،20ته ان ،انتشارات ناص خس و.
 -12ط یحی ،فخ الدین ، 2402 ،مجمع البح ین ،ج  ،1چاپ دوم ،بیجا ،مکتب ال ش الثقافة
السالمیة.
 -11فی وزآبادی ،محمد بن یرقوب ، 2411 ،قاموس المحيط ،چاپ او  ،بی وت ،دار احیا الت اث
الر بی.
 -15کلی ی ،ابوجرف محمد بن یرقوب2541 ،ش ،کافی ،ج  ،3چاپ دوم ،ته ان ،دارالکتب السالمیة.
 -14متاه ی ،حسین2595 ،ش ،معاد س نوشت جاودانه انسان ،چاپ او  ،اصفهان ،مؤسسه
ف ه گی مطالراتی الزه ا . 
 -13مکارم شی ازی ،ناص 2514 ،ش ،تفسي نمونه ،ج  2و  ،11چاپ او  ،ته ان ،دار الکتب اْلسالمیة.
 -14مکارم شی ازی ،ناص 2522 ،ش ،معاد و جهان پس از م گ ،چاپ هفتم ،قم ،س ور.
2520،____________ -11ش ،پيام امام امي المؤمنين : ش تازه و جامری ب نهجالبالغه،
ج ،5چاپ او  ،ته ان ،دارالکتب السالمیه.
2521،____________-12ش ،پيام امام امي المؤمنين  :ش تازه و جامری ب نهجالبالغه،
ج ،9چاپ او  ،قم ،انتشارات امام علی بن ابی طالب .
2590،____________ -19ش ،پيام امام امي المؤمنين  :ش تازه و جامری ب نهجالبالغه،
ج ،21چاپ او  ،قم ،انتشارات امام علی بن ابی طالب . 
 -50ن اقی ،احمد ،بیتا ،مع اج السعادة ،بیجا ،بینا.
 -52نوری طب سی ،می زا حسن ، 2402 ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج  ،25چاپ او ،
بی وت ،مؤسسه آ البیتْلحیا الت اث.
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