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 البلاغهنهج دگاهید از یاقتصاد طهارت در یمعادباور نقش 

  *** موندیکر یناصر اله امان /** یمطورعلی / *  یکهنک یمراد فاطمه
 17/51/07تاریخ پذیرش:    90/51/07تاریخ دریافت: 

 چکیده
م رهب  ولتو  هار ندا ل  ه ا  ابقصواد طهارت اصوالال 

ّ
 امف   دانده در اناالب معظ

 ه  میل  را ییکلمق ندمسووللل  دمشوو  ت شوو   ل  معظم. ییف د مال   اناالب د م

  یلزه در یزنیف در  ابقصوواد طهارت ه  ولج . دانسووقیی ننا   ابقصوواد طهارت

 ییکلمق میاصوو   وصووی هیگام در  ابقصوواد طهارت یکظ  ه ا  امایم   ف د

   یمبان نیا  دوأث. دارد مسووأل  نیا در یمهم ناش ، اتقااد یمبان مدو ک. اتوو 

 ایباب  دوأث از شق ده اجقماتي،    ف د هعی در ابقصادي نظام  تازتوالم در مدمکاه

 از  ک ات  معاد ه  اتقااد ،یمبان نیا از یکی. ات   ابقصواد یمعللل   تل  ر اه   

 ا انس قیوشل در ک  ايفلن  ه  هات انسا  رفقار   اخالق يتازنیه تلامل نیمهمق 

 ژهی  ه  های دزم  هم  در ناپسووویی  رفقارها از  د ر   حدصووو   رفقارها انجام ه 

 ه     اکقاهخان  اهزار از اتقکاده ها یاض  پژ هش. کیییم کایا  مؤث  ناش  ابقصاد

 اهیفید از  ابقصوواد طهارت در  معادها ر ناش یه رتوو ه  یلدو ل -یکدولصوو ر م

  ه ا را یهاینبا   یهایها از یاددب صووولرت   پ دازدیم البالغ نه  در یتل امام

  ک اتو  نیا از ییاک نمیه دتو  ه   ینقا. کیییم مدو تو  ابقصواد طهارت و اق

 ا انس  ابقصاد طهارت    تازتالم در اتواتي   ییمبیا ن،یاددهی ناش  معادها ر

   یشوو ت یالق پ داخ  ، ر ز   رزق کسوو  در شوولدیم ملج  ک   افلن  ه  دارد؛

 ،  رزطم   دنظ یمخّ ه ا دام مشووواغل،   میاصووو   وصوووی زما  در   یانسوووان

  اهی   دشوولار مهم، تووک  ادی ها یطلمن  نرز ها ه  شیف ا    انی زما  ،  رزهخل

 مدهاش یپاک   طهارت شاهی  ابقصاد ُهعی در   ک ده ف  کش نخ ت
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 واژگان کلیدی
   .البالغ نه  ، معادها ر ، ابقصاد طهارت ، یتل امام

 

 طرح مسئله 
 یاژهیو تیاهم از یکتاپ سررتی و دیتوح اصررل از برد که اسررت اسررالم نید اصررو  و ارکان از یکی مراد
 یدگزن انیپا م گ آن طبق که اندک ده مط   را یاعتقاد اصل نیا ،یاله انیاد یهمه. باشردیم ب خوردار

 خود عما ا پاداش ای ف یک به آن در هاانسران که دارد وجود یماد یایدن نیا از ت گسرت ده ییایدن و سرتین
 ابلمق در. اسررت موقت و گذرا ،یفرل یایدن دگاه،ید نیا طبق. ماند خواه د جاودانه آن در و دیرسرر خواه د

 نیب زا م گ از برد انسرران آن طبق و داندیم یزندگ انیپا را م گ که دارد وجود یگ  ید نگاه دگاه،ید نیا
 یمتفاوت یرفتارها و اعما  ی  یگشرررکل موجب دگاهید دو نیا. ماند نخواهد یباق او از یاث   و رودیم
 .  شوندیم

 انسان یزندگ یکل طور به و رفتارها و اعما  به دادن شرکل در مراد به مانیا یر ی او  دگاهید اث ات از
 مکررارم)بود خواهررد هودهیب و پوچ جهران نیا یزنرردگ نبرراشرررد م گ از بررد یزنرردگ اگ  کره اسرررت نیا

 اط خ نیهم به دان د،یم ایدن نیا به م حصرر  را یزندگ چون مراد م ک ان کهچ ان(. 42: 2522،ی از یشر
 يهلیوسررر به شیخو نمودن سررر گ م دنبا  به همواره و گ ددیم هدویب و پوچ آنان یب ا یزندگ اغلب
 یرفتارها و اعما  يهمه و شررودمی دارهدو زندگی مراد، به مانیا وجود با. هسررت د کاذب یهالّذت

 زندگی يمجموعه ب ای را هدفی مراد، به مؤمن  یغ انسان که حالی در. گ ددمی دارجهت مؤمن، انسران
  اسد،شنمی چارچوبی خود رفتار ب ای او. ستین مر ادار و دارجهت دار،هدو او ب ای زندگی و ابدینمی خود

 بدون دلخواه مطابق را خود رفتار حتی ای ک دمی عمل داشرررت دوسرررت و ک د اراده و خواسرررت ه گونه
 و اعما  شرردن دار جهت م شرره(. 21: 2521 سرر دگان،ینو از یجمر)دهدمی  ییتغ ت،یمحدود احسرراس

 یدگیسر  انسان عملک د به امتیق روز در مرادباور دگاهید اساس ب  که است نیا یزندگ یدار هدو و رفتارها
حضرر ا      یخ ِمن َعِمَلت ما نفس   کلُّ  تجد   وَم ی: »شررودیم ْن  َلْو  َتَودُّ  سررو    ِمن َعِملت ما و م 

َ
َمدا   َ ه  یْ بَ  َو  َ هایْ بَ  أ

َ
 أ

 به بد کار از را آنچه و داده انجام( ایدن در) یخ کار از را آنچه کس ه  که یروز ( )50/عم ان آ ...«)دا  یَبرِ 
 امتیق)بود یدراز  زمان مدت بدش یهاعمل و او انیم کاش که ک دیم آرزو ابد،ییم شده حاض  آورده جا
 ...(.افتادیم  یتهخ به

 هاسانان یهمه. است انسان یاقتصاد یهاتیفرال به م بوط یحساب س و بازخواسرت نیا از یبخشر
  کهیا به اعتقاد و مراد به مانیا. دارند ازین خود مراش ام ار و اتیح یادامه یب ا یاقتصرراد تیفرال به
 يده دهشررکل دهدمي انجام ایدن نیا در که یعمل ه  و شررودینم محدود ایدن نیا به ت ها انسرران اتیح

 و رز  کسررب در دقت و یاقتصرراد هايفرالیت به توجه یب ا یازهیانگ بود، خواهد آخ ت در او یزندگ
 خود، یهاییدارا و اموا  طهارت و یپاک حفظ و گ انید حقو  به یدراز دسررت از یدور  و حال  یروز 
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 روش و یاکتابخانه ابزار از اسرررتفاده با حاضررر  پژوهش موضررروع، این اهمیت به توجه با. شرررد خواهد
 یاخالق اتملزوم و ستیچ یاقتصاد طهارت از م تور که دهدیم پاسخ سؤالت نیا به یلیتحل-یفیتوص

 ک د؟یم فایا نقشي چه اف اد یاقتصاد طهارت در یمرادباور  و است؟ کدام آن
 عبارات ت جمه یب ا و ی یمشک الله تیآ ت جمه از میک   ق آن اتیآ ت جمه یب ا که است ذک  به لزم

 متن رجد از مقاله حجم شیافزا از ی  یجلوگ ب اي و است شده استفاده یدشت محمد ت جمه از البالغهنهج
 .است شده یخوددار  البالغهنهج یع ب

 

 پیشینه پژوهش
  هیآ در یمرادباور : »یهاکتاب جمله از است شده انجام یادیز  یهاپژوهش یمرادباور  درباره

 فیتهل «یرادباور م یکارک دها» و یگانیگلپا ییبطحا حسن دیس فیتهل(« یتیت ب ،یاخالق ،یاعتقاد)یوح
  ایسم ه وشتن «ج م از ی  یشگیپ در آن نقش و یمرادباور : »یهانامهانیپا و یاس  یک یمانیسل نیالد جما 
 نوشته «میک   ق آن م ت  از مراد به مانیا از ب خاسته یاخالق الزامات» ؛2594 سا  در مه جو یمحمد 
 «یش اختروان ک دیرو ب  دیتهک با س ت و کتاب م ت  از یمرادباور  موانع» ؛2593 سا  در یم اد فالزه

: جمله زا است؛ شده انجام یادیز  یهاپژوهش زین یاقتصاد مسالل  هیزم در. ی یحس یمهد  دیس نوشته
 یتصاداق یهادگاهید» نامهانیپا ،یحال   محسن فیتهل «البالغه نهج در یاقتصاد یهاشهیاند» کتاب

 یهاشهیاند با ییآش ا» مقاله ؛2592 سا  در انیمحمد اک م نوشته «البالغه نهج در یعل امام
 نهج پژوهش امه  مجله در شده چاپ  ییمول  محمد نوشته «البالغه نهج در یعل امام یاقتصاد
 .2591 سا  در البالغه

 باشد، رفته کار به یاقتصاد طهارت ع وان آن، در که یپژوهش که است آن از یحاک ها جووجست اما 
 پ داخته مه ک ار در یاقتصاد طهارت و یمرادباور   یمتغ دو به که یمستقل پژوهش نیهمچ . نشد مشاهده

 . نشد افتی باشد، ک ده یب رس یاقتصاد طهارت در را یمرادباور  نقش که یاگونه به باشد
 

 شناسی. مفهوم1
 مطالرات ژهیو به هاپژوهش در مباحث از مشابه یهاافتیدر  یب ا م اسب یهاراه از یکی

 نیهم به. است پژوهش آن نت  از بحث مورد میمفاه ک دن روشن و اصطالحات آن فیتر   ،یارشتهانیم
 .میپ داز یم یاقتصاد طهارت و یمرادباور  اصطال  دو مفهوم فیتر   به ابتدا در لیدل

 
 معادباوری. 1-1

 و اسررت بازگشررتن مر ی در رو نیا از. مکان و زمان اسررم هم و اسررت مصرردر اسررم هم «مراد» واژه
 ،یهاناصررف راغب)گ دندمی باز آنجا به که اسررت مکانی ب ای نیز و گ دندمی باز آن در که زمانی همچ ین
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 م گ از پس یزندگان و آخ ت عالم به بازگشرررت یمر ا بره زین اصرررطال  در مرراد(. 1/442: 2514
 (.125: 2524 طباطبایي،)است

ما َ  َنْطِوي َیْوَم : »دیف مایم میک   ق آن در خداوند ِجلِّ  َکَطيِّ  السررْ ِب  السررِّ ت  نا َکما ِلْلک 
ْ
ْوَ   َبَدأ

َ
ه   َخْلق   أ رید   ن 

ْ ا ِإْنا َعَلْی ا َوْعدا    طومار که چ ان میچیدرپ را آسرررمان ما که یروز ( آر ادی به( ))204/ ا یانب) «فاِعلیَن  ک 
 باز را آنان دوباره میآورد وجود به را دگانیآف   بار نینخسرررت که گونههمران چرد،یپیدرم را هرانوشرررتره

 که اسررت مرتقد ییطباطبا(. میآن یده ده انجام دیت دیب که ما یعهده ب  اسررت یاوعده م؛یگ دانیم
 انیمگ دمی ب  میبود ک ده ایجاد یآسرران به قبال   که طوریهمان را خلق ما که رسرراندمی آیات سرریا  ظاه 
 که اسررت نیا انگ یب هیآ نیا(. 443/ 24: 2514 ،ییطباطبا)باشررد داشررته دشررواری ما ب ای ای که بدون

 مجّدد ش یآف   ب  است، دهیآف   را هاانسان ژهیو به مخلوقات خود، ییتوانا و ییدانا اسراس ب  که یخداوند 
 .بود خواهد توانا زین مخلوقاتش و جهان دوباره ک دن زنده و

 که را ایدن انیپا یعل امام. است شده فیتوصر امتیق ییب پا لحتات یمتردد موارد در البالغهنهج در
 و ک ده فیتوص است نیزم یهادهیپد گ ید و هاکوه شدن یمتالش و هاآسمان شرکافتن و ح کت با هم اه

 شررانتازه ف سرودگی از پس و آورد در شررده، سررپ ده خاك به زمین در که را کس ه  سررپس: »... دیف مایم
 جدا هم از اعما  شدن روشن و حسراب سری ب ای سرپس آورد، گ د را همه شردن، پ اک ده از پس و گ داند
 خطبه. ...«)گی د انتقام دیگ  گ وه از و دهد هانرمت گ وهی به: ف ماید تقسرریم دسررته دو به را آنها. سررازد
209.) 

 یندگز  انیپا ینقطه م گ، آن طبق که اسرررت یاعتقاد یمبان نیت  یکارب د از یکی مراد، به باور
 در. تاس شده شم ده  یانکارناپذ و یضر ور  یامسرهله یاله انیاد تمام در اسرالم، ب  عالوه مراد،. سرتین
 برادا در اف اد و جامره دادن سررامان در تواندینم مراد به مانیا زانیم به کدامچیه ،یاعتقاد یمبان انیم

 خ ت،آ یس ا در عقوبت از ت س اث  در زین خداوند به مانیا مفهوم خود  ایز  شرود؛ واقع ثم  مثم  مختلف،
 یتبهکار  از انسرران صرریانت عامل مهمت ین نیب اب ا(. 24: 2595 ،ید یام)گ ددیم مثبت آثار به م ج 
 باشد، دموّح  یخالق توحید و یذات توحید نت  از یکس است ممکن. اسرت مراد یاد و قیامت به اعتقاد همان

 یخدای به قاداعت یول است، سهل نک د بازخواست انسان از که یخدای به اعتقاد نباشرد، مراد به مرتقد یول
 (. 292/ 1: 2512 ،یآمل یجواد)است آورمسئولّیت و دشوار دارد، ربوبّیت آخ ت و دنیا به نسبت که

 

 . طهارت اقتصادی1-2

 نیب از یمر ا به طهارت: سرردینویم فارس ابن. اسررت یپاک یمر ا به و «طه » یماده از طهارت
 ابن)هاستیآلودگ و نجاسرات مقابل در یپاک گ ،ید یمر ا به ای و هایناپاک و نجاسرات شردن زالل و رفتن

 (.5/412: 2404 فارس،
 در طهارت که اسررت مرتقد یاصررفهان راغب و رفته کار به «طه » مشررتقات ق آن، از یار یبسرر اتیآ در
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: 2514 ،یاصررفهان راغب)اسررت شررده حمل نفس طهارت و جسررم طهارت یمر  دو ب  ق آن اتیآ عموم
ْذ » یهیآ ات،یآ نیا از یکی. اندک ده انیب کی ه  یب ا یمتردد یمران ز،ین مختلف  یتفاسرر(. 1/301  خ 

ْمواِلِهْم  ِمْن 
َ
ة   أ

َ
َدق ْم  صررَ ه  َطهِّ   یِهْم  َو  ت  َزکِّ  در هیآ  یتفسرر ضررمن ییطباطبا عالمه که اسررت( توبه/205)«ِبها ت 

 پاك دبخواه  که است چیزی از کثافت و چ ك ک دن ب ط و مر ای به: »سردینویم « یتطه» کلمه یمر ا
 (.9/591: 2514،ییطباطبا)«شود ظاه  ب کاتش و آثار و گ دد نما  و نشو آماده و شود صاو و

 و گ اهان ها،ید یپل ها،یآلودگ از یروح و یجسررم یپاکسرراز  ه گونه که دارد یریوسرر یمر ا طهارت
لق  و است حیصرح و پاک عمل یب ا یامقدمه یروح طهارت. شرودیم شرامل را ناپسر د یرفتارها و اتیخ 

 رد ابتدا طهارت قتیحق در. شررودیم اعما  در طهارت به م ج  ،یروح طهارت گفت توانیم یعبارت به
 .دهدیم نشان را خود یمال امور مان د یعمل مسالل در آنگاه و دیآیم دیپد نگ ش و  شیب تفک ،

 البانق دوم گام یهیانیب در انقالب مرتم رهب  توسط بار نیاول یب ا یاقتصاد طهارت اصطال 
. ست ددان آنان یاقتصاد طهارت به م وط را یحکومت نیمسئول تیمش وع ش ط له مرتم. دیگ د مط  
  کهیا یر ی. است یزندگ یاقتصاد و یمال برد در یپاکساز  پژوهش نیا در یاقتصاد طهارت از م تور
 و ح ام ما  که باشد داشته م اقبت و ک د پاک آن، یادا با گ انید سهم و حقو  از را اموالش انسان
 .نشود اشیزندگ وارد ناکشبهه
 

 . ملزومات اخالقی طهارت اقتصادی2
 و ستا آنها یزندگ تیّ کل یده دهشکل و سازنده یزندگ مختلف و یجزل یهابخش در اف اد عملک د

 مشاهده خود یزندگ در را آن  یتهث هاانسان اغلب که است یهیبد چ ان ،یزندگ تیفیک در اخال  نقش
 تیماه از گ ،ید یهاحوزه ب  آن یاث گذار  لیدل به اقتصاد یحوزه در اخال  نقش ان،یم نیا در. اندک ده

 و انح افات از نفس شیپال  بدون نیز یاقتصاد طهارت به انسان یابیدست و است ب خوردار ییبال  اریبس
 .میپ داز یم یاخالق ملزومات نیا یب رس به ادامه در. ستین  یپذامکان اخالقي لیرذا زدودن
 

 ورزی. پرهیز از طمع2-1

 وممذم و ناپسرر د خلقیات از که اسررت یورز طمع از زیپ ه یاقتصرراد طهارت یاخالق الزامات از یکی
 راغب)«اسررت آزم دی و شرردید آرزوی روی از چیزی به نفس تمایل: »اندنوشررته آن فیتر   در. اسررت
 در ایدن به محبت اث  ب  که داندیم م دم اموا  در داشتن توقع را طمع ین اق(. 300/ 1: 2514 ،یاصفهان

 یطلبافزون و یخواهادهیز  جز یزیچ طمع قت،یحق در(. 553: 2595 ،ین اق) دیگیم شکل انسان درون
 (.295 خطبه)است شده یمر ف زکارانیپ ه ینشانه طمع، از زیپ ه البالغهنهج در. ستین

 یب ا ینوع به دارانهیس ما و ازم دانین از اعم هاانسان یهمه بلکه ست،ین م ّفهان مختّص  طمع
 و آثار ،یاخالق هلیرذ نیا یب ا یعل ماما .هست د یورز طمع مر ض در خود مقاصد به دنیرس
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 یتباه و فساد موجب که است گست ده چ ان آن یدام ه  ایز  است؛ نموده یمر ف یار یبس یم ف یامدهایپ
 کتهال یسو  به را تو یورز طمع م کب آنکه از زیبپ ه: »دیف مایم باره نیا در امام. شودیم جامره و انسان

 ردموا نیا از که است شده اشاره یم ف یامدهایپ نیا از یب خ به البالغهنهج در(. 52 نامه)«راند شیپ به
 یب دگ و( 114 حکمت)یخوار  و یزبون( 1 حکمت)یپست ،(129 حکمت)یخ دبي به توانمي
 یذّلت ه  به تن دیبا خود مقصود به دنیرس یب ا طّماع اف اد که چ ا ک د؛ اشاره( 220 حکمت)یشگیهم

 بیشت ، يبه ه طمع به و( 52/ 21: 2590،ی از یش مکارم)ک  د دراز ه کس یسو  به سؤا  دست و بده د
 ییهان مقصد اخالقي، سقوط که روست نیا از. بده د تن یاخالق لیرذا گ ید و دروغ نفا ، تمّلق، به

 ندکا به و ک د یخوددار  کوشش از یآدم که ستین مر ا بدان یورز طمع از زیپ ه البته. است ورزانطمع
 باشد ش ودخ بوده او قسمت و یروز  چهآن به کوشش، و پشتکار ب  عالوه که مر است نیا به بلکه بسازد؛

 دنخور  سمت به را انسان یورز طمع  ایز  ک د؛ یخوددار  گ انید سهم به داشتن چشم و یطلبادهیز  از و
 للمسا در طهارت حفظ یب ا نیب اب ا. کشاندیم آخ ت یتباه و اموا  و درآمد ک دن آلوده گ ان،ید حق

 .دارد ض ورت یورز طمع از زیپ ه یمال

 

 ورزی. پرهیز از بخل2-2

 بخل فیتر   در. است یورز بخل شود،یم یاقتصراد طهارت مانع که یاخالق یها هلیرذ از گ ید یکی
 نیا و داد دیبا که را آنچه ندادن و ک د بذ  دیبا که یمقام در ک دن امسرراک از اسررت عبارت: »اسررت آمده

 شرر ع در بخل: »اندنوشررته زین یب خ(. 552: 2595 ،ین اق)«اسررت ایدن به محبت یثم ه له،یرذ صررفت
 ،یمصررطفو )«اسررت سررالل به بخشررش از امت اع ع ب ف ه   در و واجب حقو  پ داختن از ک دن امت اع
 در را خداداد مواهب از یزیچ نباشررد حاضرر  انسرران که مر اسررت نیا به: »اندگفته ای(. 2/114: 2542

: 2590،ی از یشررر مکارم)«باشرررد شیازهاین از شیب اریبسررر او امکانات ه چ د بگذارد، گ انید اریاخت
21/51.) 

 ث وت مد ب » و( 5 حکمت)«اسررت ن   بخل: »دیف مایم یاخالق هلیرذ نیا مذمت در یعل امام
 خداوند(. 3/449: 2525 همکاران، و یمیحک)«نورزد بخل  یفق به شیخو ما  دادن از که اسررت واجب

َبْن  ل َو : »دیف مایم میک   ق آن در وَن  اْلذیَن  َیْحسررَ م   ِبما َیْبَخل  ِلِه  ِمْن  الْله   آتاه  َو  َفضررْ ْم  َخْی ا   ه  َو  َبْل  َله   شررَ    ه 
ْم  وَن  َله 

 
َطْوق ی  وا ما سرررَ ماواِت  می اث   ِلْلِه  َو  اْلِقیاَمِة  َیْوَم  ِبِه  َبِخل  ْرِض  َو  السرررْ

َ
وَن  ِبما الْله   َو  اْْل  آ )«َخبی  َتْرَمل 

ْنسرراَن  ِإْن : »دیف مایم نیهمچ (. 220/عم ان ِه  اْْلِ ود ِلَ بِّ هید   ذِلَك  َعلی ِإْنه   َو  َلَک   ِب  ِإْنه   َو  َلشررَ   ِ اْلَخیْ  ِلح 
ِدید   َلشررَ

َ
ْرِثَ   ِإذا َیْرَلم   َفال أ ور ِفي ما ب  ب   ما  به  یاخ یهیآ در را « یخ» لغت مفسرر ان(. 9-4/ اتیعاد)«اْلق 

 که یعل امام از یکالم لیذ زین دیالحدیابابن(. 11/130: 2514 ،ی از یشرر مکارم)اندک ده  یتفسرر
(. 214/ 1: 2404 د،یالحد یاب ابن: رک)اسررت ک ده یمر  ما  را « یخ» داند،یم هیآ نیا از ب گ فته را آن

 ما ، یتدوسرر یب ا انسرران: انددانسررته گونهنیا را هیآ نیا یمر ا مفسرر ان از یب خ یمر  نیا به توجه با
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 ما  به نسبت انانس که است نیا هیآ م اد اندنوشته زین یب خ و اسرت نت ت   و لیبخ یر ی دیشرد اریبسر
 خود ما  و بورزد امت اع خدا حق دادن از  کهیا به ک دیم وادارش حب شدت نیا و است الحب د  یشرد ایدن
 ینه زین لیبخ با مشرررورت از یحت امام لذا ؛(20/204: 2511 ،یطب سررر)نک د انفا  خردا راه در را
 یدسرررتت   از و داردیم باز یکوکار ین از را تو که نده دخالت ک دن مشرررورت در را لیبخ: »دیف مایم
 (.35 نامه)«ت ساندیم

 که یقوقح و گذاشته هاانسان یعهده ب  نوعانهم به کمک ع وان لیذ خداوند که تکلیفي به توجه با
 خواهد قو ح پ داخت و فیتکل یادا از مانع بخل، صفت به یآلودگ است، ک ده نییتر ازم دین اف اد یب ا

 .است ناسازگار زین یمرادباور  رو  با و است یاقتصاد طهارت یب ا یمانر و شد
 

 . پرهیز از آرزوهای طوالنی2-3

 یآرزوها به اشتغا  میک   ق آن. است شده مذّمت دراز و دور یآرزوها داشتن یاسالم یهاآموزه در
ْم  َو : »دیگویم طانیش ک د،یم یمر ف طانیش دام را دراز ِضْلْ ه 

 
م َو  َْل َیْ ه  َم ِّ

 
 مسّلما و( )229/ نسا ) «َْل

 بلکه ستین مذموم خود یخود به آرزو اما(. سازممی دچار( دراز و دور ی)آرزو به و ک ممی گم اه را هاآن
 است ییآرزو صاد  ای ممدو  یآرزو (. کاذب)مذموم یگ  ید و( صاد )ممدو  یکی است قسم دو ب  آرزو
 یوال اهداو به قدم به قدم و بب د شیپ جلو به را او یموتور  مان د و رهانده ید یناام و هسی از را انسان که

 و یزندگ یهاتیواقر از را او و ک د التیخ و اوهام در غ   را انسان که هم ییآرزو. ک د کینزد یانسان
 البالغهنهج در  یعل امام  یتراب در دقت با. است کاذب و مذموم یآرزو  سازد، دور سازنده و دیمف اهداو

 ستا آن بودن یطولن مذموم، یآرزو  یشاخصه شان،یا نت  از. شودیم روشن بودن بد و خوب نیا اریمر
و   » عبارت با که َمل ط 

َ
 همانا م دم ای: »دیف مایم ییآرزو نیچ  نکوهش در امام. است شده ادی آن از «اْْل

 از را آخ ت طولنی، آرزوهای اّما و است؛ یطولن یآرزوها دو آن از یکي که: ت سممی چیز دو از شما ب 
 (.41 خطبه)«ب دمی یاد

 حد زا خارج و یض ور   یغ ای و یافت ین دست امور س اغ به انسان و شود خارج اعتدا  حد از آرزو ه گاه
 س انجام و شم دیم مبا  را یالهیوس ه  خود هدو به دنیرس یب ا یکس نیچ  که است یریطب ب ود، ازین

  اعتق بود ازشیموردن آنچه به و ک دیم کوتاه را آرزو یدام ه اگ  که یحال در. شودیم سو عمل گ فتار
 شیب پ داختن یط ف از(. 21/142: 2590 ،ی از یش مکارم)ماندیم امان در ح ام به شدن آلوده از نمودیم
 و یبافا یخ و موضوع آن  یدرگ ذهن و فک  تمام و شودیم گ ید امور از ماندن ف و باعث یزیچ به حد از
 تحکم) دارد دنبا  به را ناپس د ک دار و یبزهکار  دراز، و دور یآرزوها که  جاستیا. شودیم یاساز یرؤ

54 .) 
 راه زا و اندشده خود یآرزوها مشغو  ایدن در که ک دیم اشاره ییهاانسان یکار انیز  به  یعل امام  

 یانیز  هب باش د آورده دست به ح ام راه از که یکسان ن،یب نیا در و اندآورده دست به یاموال ح ام  یغ و ح ام
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 و ن سید خود آرزوی به که آرزوم دی بسا چه بت سید، خدا از م دم ای:»اندشده دچار مضاعف و آشکار
 دشای ک د، خواهد رها آورده گ د را آنچه زود که ایآورنده گ د و نک د مسکن آن در که ساختمانی يسازنده

 وستا گ دن ب  گ اهش که آمیخته، هم به ح ام با و داشته باز را دیگ ان حق یا و آورده گ د باطل راه از که
 ک ده زیان آخ ت و دنیا در: »که رودمی خدا نزد به حس ت و پشیمانی با و گذردمی در گ اه بار س گی ی با و
 (.544 حکمت)««آشکار کاریزیان است این و

 ه  به انسان که شودیم موجب هاآن به دنیرس یب ا تالش و دراز و دور یآرزوها که است روشن
 ناپس د یرهارفتا و هابیآس گ فتار  یمس نیا در رو نیا از ب سد شیخو یخواسته به تا بزند دست یسبب

 سو  متیقگ ان و مجلل یهام کب و هاخانه شت ،یب ث وت و سود داشتن یآرزو  نیب اب ا. شودیم یگ  ید
 دراز و دور یآرزوها از یدور  اموا ، طهارت و یپاک حفظ یب ا و است یاقتصاد فساد سمت به یده ده

 .ابدییم ض ورت ندارد، وجود آن به یابیدست امکان حال  راه از که
 

 . طهارت اقتصادی در کسب رزق و روزی3
 یوز ر  که گ ددیم روشن البالغهنهج یمطالره با. است یو یدن یزندگ ملزومات از یروز  و رز  کسب

 است، گونه دو روزی آدم ف زند ای: »است ف موده اشاره آن به مورد نیچ د در  یعل امام و است نوع دو
(. 519 حکمت...«)آید تو سوی به ن وی س اغش به اگ  که جویدمی را تو که روزي و جویی را آن تو که روزی
  ودن آن دنبا  به انسان اگ  که است کوشش و تالش به مش وط یروز  و رز  از یاگونه امام کالم طبق

 به نانسا اگ  که  ییتغ قابل  یغ و است یحتم دوم قسم و شد خواهد مح وم آن از نک د مراش تالِش  و
 اشاره قسم دو ه  به امام کالم در چ د ه  است، او  قسم اساس،. رسدیم او به ن ود ای ب ود آن دنبا 
 ب ود آن دنبا  به دیبا انسان که ییهایروز  از امام م تور(. 441/ 5: 2520،ی از یش مکارم)است شده

 با دن به که ییهایروز  از م تور و آن امثا  و تجارت ص رت، زراعت، مان د است؛ روزانه یکارها و کسب
 یدرآمدها و تجارت ای و ا،یهدا ارث، مان د یامور  ن ود، آن دنبا  به انسان ه چ د د،یآیم انسان

 (.443/ 9: 2521همان،)آوردیم چ   به انسان که است یا م تت هیغ
 :است لیذ موارد به توجه ،یروز  و رز  او  قسم کسب در یاقتصاد طهارت یلزمه

 
 . آموزش فقه قبل از تجارت کردن3-1

 از دامک ه  یب ا یفقه کتب در. است شده انیب س ت و ق آن قیط   از ازیموردن احکام اسرالم نید در
 آلوده لیل د  از یکی. اسررت پ داخته م بوطه احکام نییتب به آن در که شررده گ فته نت  در یباب موضرروعات

گاه و علم عدم ل،یرذا به انسان شردن  بازرگانان، گ وه یا»: دیف مایم باره نیا در  یعل امام. است یآ
 و اسررت تبهکار بازرگان و تاج  قسررم خدا به د،یک  تجارت سررپس د،یاموز یب را تجارت یفقه احکام ابتدا

 ،ی یکل) «بپ دازد یدرسررت و یراسررت به و  دیبگ یدرسررت و یراسررت به که نیا مگ  اسررت؛ آتش در تبهکار
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 هب ک د، تجارت اسررالمی فقه آموزش بدون که کسرری: »دیف مایم زین یگ  ید یجا در(. 3/230: 2541
 (.441 حکمت)«شود آلوده خواری ربا

 احکام از اطالع ایآ: ف مود بود چ ین کار و کسب یپ در به م دی که  یعل امامدیگ ی   اتیروا در  
گاه تو، حا  به یوا: ف مود. ک د خواهم نیچ  کار از پس: گفت ؟یدار  خود ی ید  لمسال و احکام به یآ
 یرباخوار  رد نپ سد آن حال  و ح ام از و ک د ف وش و دیخ   یکس اگ   ایز  کن؛ کار سپس کن، دایپ خدا نید

 (.25/141: 2402 ،یطب س ینور )«شود گ فتار سپس رفته ف و
 هونم   سالم، یاقتصاد تیفرال  ایز  ابد؛ییم ض ورت تجارت از قبل فقه آموزش امام سخ ان به توجه با

 یفقه و اص به نسبت م بوطه اندرکاران دست و ف وش دگان بازرگانان، تجارت، ش وع از قبل که است آن
 یکس گ ا  شک بدون. اموزندیب را مش وع و حیصح یمرامله آداب و ک ده دایپ کامل ییآش ا آن، به م بوط

گاه بدون . است دایز  اریبس ح ام ما  به او یآلودگ میب بپ دازد، تجارت به م بوط، نیقوان و احکام از یآ
 یاقتصاد یتفرال به ش وع از قبل اصو  نیا ی  یادگی یب ا یمح ک آن، باب در تفک  و زیرستاخ به اعتقاد

 و یدف   برد در یاقتصاد نتام سالمت موجب یفقه احکام نیا ی  یادگی یط ف از. است کار و کسب و
 .آوردیم ارمغان به یف اوان ب کات و گ ددیم یجمر

 
 . تالش در جهت کسب درآمد حالل3-2

 آثار و ادیز  تیاهم از نشان که است شده یار یبس دیتهک حال  درآمد کسب به یاسالم یهاآموزه در
 داندیم یامور  از را حال  درآمد کسب زین  یعل امام. دارد انسان یاخ و  و یو یدن یزندگ در آن ف اوان

 ح کت زچی سه پی در که آن جز نشاید را خ دم د: »است یخ دم د  ینشانه و بوده ییبال  تیاهم یدارا که
 را آن زین یگ  ید کالم در(. 590 حکمت)«است یزندگ تهمین ب ای حال  کسب سه، آن از یکي که: ک د

 کسب یجستجو  در که است این پ هیزکاران هاینشانه از یکی: »دیف مایم و داندیم یزکار یپ ه ینشانه
 (.295 خطبه)«باش دیم حال 

 از. دارد تیارجح و تیاولو ایدن ب  آخ ت که رساندیم را نکته نیا آخ ت تیابد مقابل در ایدن یکوتاه
 حقو  عییضت با که ک دیم مت به را انسان امتیق در ییگوپاسخ لزوم. ابدییم تیاهم حال  کسب رو نیا

 حس ت نیت  بزرگ یدرباره امام.  دیاف  ین جانکاه یحس ت خود یب ا آنان اموا  به یانداز دست و گ انید
 و وردآ گ د گ اه به را مالی که است م دی خوردن حس ت قیامت، روز در هاحس ت ت ینبزرگ: »دیف مایم

 هآورند گ د و شد بهشت وارد آن با و ک د بخشش سبحان، خدای اطاعت در که ب د ارث به شخصی را آن
 (.419 حکمت)«گ دید جهّ م وارد اّولی

 متحمل راه نیا در که ییهایسخت  شیپذ و جامره اف اد توسط حال  درآمد کسب جهت در تالش
 یماعاجت و یف د برد در یاقتصاد نتام طهارت آن یجهینت و داشته اف اد یمرادباور  در شهیر  گ دندیم

 .است
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 ناک. پرهیز از تحصیل مال نامشروع و شبهه3-3

 را نآ شدت به اسالم نید که است یرفتار  یهاتلیرذ نیبدت   از نامش وع قیط   از ما  لیتحص
وا: »دیف مایم میک   ق آن. است ک ده نکوهش ل  م ما باِت یِّ َط  ِمْن  ک   اک 

ْ
 یزهایچ از( )211/بق ه) «َرَزق

 یا: »دیف مایم باره نیا در زین  یعل امام(. دیشو ب خوردار و دیبخور  میاک ده شما یروز  که یازهیپاک
 ح ام یلقمه غذاها نیبدت  : » ایز  ،(214 خطبه)«بخورد را خود حال  غذای که یکس حا  به خوشا م دم
 (.52 نامه)«است
 از که  یگلوگ یالقمه بسا:»دیف مایم  یعل امام. است ادیز  اریبس یخوار ح ام یم ف یامدهایپ
 و یماد تیمح وم تواندیم امام کالم نیا وجوه از یکی(. 212حکمت)«ک دیم مح وم یف اوان یهالقمه
 اشاره خداوند بودن ناظ  به ح ام، یلقمه خوردن از زیپ ه ضمن امام. باشد یخوار ح ام از یناش یمر و 

 اهانگ  که دارید ق ار خداوندی دیدگان ب اب  شما ندهید، راه خود شکم به ح ام هایلقمه: »است ف موده
 زین خود کارگزاران از یکی به سفارش در(. 232 خطبه)«ف مود آسان را ب دگی و اطاعت راه و ک د ح ام را

 ح ام و  حال که غذایی آن پس خوریمی سف ه کدام س  ب  و کجایی در کن اندیشه: »دیف مایم بارهنیا در
 (.43 نامه)«کن مص و داری یقین بودنش حال  و پاکیزگی به را آنچه و بیفکن دور دانینمی را بودنش
 صورت هب ار،یاخت و اراده با را آن که آوردیم دیپد مسلمان شخص مص و یب ا را یچارچوب آخ ت، به اعتقاد

 یلقمه به نسبت آن اساس ب  که  دیگز یم ب  شیخو یب ا یخوار ح ام از یدور  جهت در ،ی ید الزام
 از داندب شیخو ییغا هدو را ایدن انسان، ه گاه. دهدیم خ ج به تیحساس و وسواس دقت، زین ناکشبهه

 اتفا  خ تآ یف اموش اث  ب  غالبا   لیرذا نیا و ک دیم استفاده ث وت و ما  آوردن دست به یب ا یقیط   ه 
 .افتدیم
 . طهارت اقتصادی از طریق پرداخت حقوق شرعی و انسانی4

 بتهال. است مذموم یام   باش د نداشته یابه ه آن از گ انید که یف اوان ث وت اندوختن در تالش
 ما  یآور معج و تکاث  است مذموم آنچه و ستین مذموم نفسه یف ث وت کسب ب اي تالش که است یهیبد
 .باش د نداشته یابه ه آن از گ انید که است یث وت و

 به اموا  و درآمد از یبخش پ داخت. است داده ق ار ا یاغ  اموا  در را ازم دانین حق از یبخش خداوند
 شد،با نک ده نییتر را حق نیا مقدس شارع اگ  یحت. گ ددیم اموا  یپاک و طهارت موجب ازم دانین

 نیا ی رسب به ال  یذ. ک د کمک خود ازم دین نوعانهم به انسان که ک دیم حکم یانسان یعاطفه و وجدان
 .میپ داز یم موارد

 . پرداخت زکات4-1

 اف اد نایم ث وت لیترد و عیتوز  ب  افزون که اسررت مسررلمانان یاقتصرراد فیتکال از زکات پ داخت
 میک   ق آن در. دارد یاقتصرراد طهارت در مهمی نقش ،یاقتصرراد -یاجتماع عدالت ب ق اری و جامره

 و ک دمی ایجاد خدا و انسرران میان محکمی رابطه نماز(. 220/ بق ه)اسررت آمده نماز از برد زکات همواره
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 (.2/400: 2514،ی از یش مکارم)است اجتماعی هایهمبستگي رمز زین زکات
 آنچه و دباشیم یزیچ یدهیب گز  و شده انتخاب اصطال ، در و است ب کت و رشد یمر ا به لغت در زکات

 ،ی وزآبادیف)شودیم دهینام زکات ک  د، پاک را ما  یهیبق آن یلهیوس به تا سازند،یم خارج ما  از که را
 .است اموا  یک  ده  یتطه زکات ،یاصطالح یمر ا طبق نیب اب ا(. 2222: 2411

ْذ : »دیف مایم خداوند ْمواِلِهْم  ِمْن  خ 
َ
ة   أ

َ
ْم  َصَدق ه  َطهِّ   یِهْم  َو  ت  َزکِّ ْم لَ  َسَکن   َصالَتَك  ِإْن  َعَلْیِهْم  َصلِّ  َو  ِبها ت   ه 

 یک یم زهیپاک را آنها( ما  و جان)کار نیبد که  یبگ یزکات آنان اموا  از( )205/توبه) «َعِلیم   َسِمیع   الْله   َو 
 و آنهاست یب ا یآرامش یهیما تو درود و دعا همانا که ف ست درود و کن دعا آنها ب  و یدهیم رشد و

 و  یرتش ارکان از یکی خود که است، مالی زکات حکم متضمن ش یفه یآیه این(. داناست و ش وا خداوند
 و اكپ بخواه د که است چیزی از کثافت و چ ك ک دن ب ط و مر ای به «تطهی » کلمه. است اسالم ملت

 همان دادن رشد مر ای به «تزکیه» کلمه و شود، ظاه  ب کاتش و آثار و گ دد نما  و نشو آماده و شود صاو
 هایشاخه ک دن ه س با که درخت مان د دهد، ب وز آن از را ب کات و خی ات داده ت قی را آن بلکه است، چیز

 (.9/325: 2514،ییطباطبا)شودمی ت درشت اشمیوه و بهت  نموش زالدش،
 اموا  در را فق ا یروز  خداوند» که است نیمکلف واجب فیوظا از لیدل نیا به زکات پ داخت

 درباره نانآ از خداوند و توانگ ان یابیکام به جز ماندینم گ س ه ی  یفق پس است، داده ق ار دارانهیس ما
 ث وتم دان، و است زکات  جایا در واجب حق از م تور(. 512 حکمت)«دیپ س خواهد گ س گان یگ س گ

: ف مود صرصره بن غالب ف زد ، پدر به امام(. 3/421: 2513 ،یبح ان: رک)اندگ فته را فق ا یروز  یجلو 
 امام. ساخت پ اک ده را آنها ،حقو  پ داخت مؤم ان، امی  ای داد، پاسخ اند؟شده چه ف اوانت شت ان
 (.44 حکمت)«بود آن مص و راه بهت ین این: ف مود

 حفظ زکات با را مؤم ش ب دگان خداوند: »دیف مایم آن یتیت ب اث  و زکات یفلسفه نییتب در امام
 عمتواض هایشاند  و ف وتن روانشان و جان و خاشع دیدگانشان و آرام جوارحشان و اعضا تا است ک ده

 آن ی غ و زمین جاتمیوه شدن مص و ب ای زکات پ داخت و ب ب دد رخت آنان از خودپس دی و کب  باشد،
 (. 291 خطبه)«است مستم دان و فق ا هاینیازم دي جهت در

 طهارت در یاعمده نقش است مسلمانان فیوظا از که زکات پ داخت فو ، سخ ان به توجه با
 .دارد هم اه به ک  ده پ داخت یب ا یف اوان یتیت ب آثار و دارد ازم دانین و خود یاقتصاد

 

 . انفاق و ایثار اقتصادی4-2

 یمر ا رد یاصفهان راغب. ک دیم فایا یمهم نقش یاقتصاد طهارت تحقق در یاقتصاد ایثار و انفا 
 «مستحب یا و است واجب یا که رودیم کار به ما  غی  در هم و ما  در هم ،«ِإْنَفا » یواژه: »سدینویم آن

 ینمودها. است یمستحب یهاانفا  پژوهش نیا در انفا  از م تور(. 4/524: 2514،یاصفهان راغب)
 ق بانی، قه،یعق الم فره، عام یکارها ،یهمانیم مه،یول هدیه، صدقه، مان د؛ است ف اوان یمستحب انفا 
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 (.201: اتیب س دگان،ینو از یجمر...)و هی یحس و مسجد ساختن دی ی، غاتیتبل یها هیهز  تقّبل
 

: دیف مایم و دانسته خدا راه در بخشش و انفا  را قیامت در انسان نجات اسباب مهمت ین میک   ق آن
وَن  اْلذیَن » ْ ِفق  ْم  ی  ْمواَله 

َ
ا الْ هارِ  َو  ِبالْلْیِل  أ ْم  َعالِنَیة   َو  ِس ًّ ْم  َفَله  ه  ْج  

َ
ِهْم  ِعْ َد  أ ْم  ل َو  َعَلْیِهْم  َخْوو   ل َو  َربِّ  ه 

ون  در را آنها ک  د،می انفا  آشکار، و پ هان روز، و شب در را خود اموا  که کسانی( )114/بق ه) «َیْحَزن 
 دخواه  اندوهی نه و آنهاست ب  بیمی نه( آخ ت در) و مقامشان، درخور است پاداشی پ وردگارشان نزد

 (.داشت
 طهارت و   دهک انفا  نفس یهیتزک موجب ک دیم جادیا ازم دانین یب ا که یشیگشا ب  عالوه انفا 

 در انفا  ارزش به میمستق  یغ و میمستق صورت به یمتردد موارد در یعل امام. گ ددیم زین او اموا 
 خدا راه در را یزندگ مص و ب  مازاد که کس آن حا  به خوشا: »است ف موده اشاره آن تیاهم و خدا راه

ة  : »دیف مایم نیهمچ (. 215 حکمت)«ک دیم بخشش
َ
ْ ِجح   َدَوا    الْصَدق ْعَما    َو  م 

َ
 َعاِجِلِهْم  ِفي اْلِرَبادِ  أ

ْصب   ِ ِهْم  ن  ْعی 
َ
 ف دا ا،یدن در ب دگان ک دار و است ثم بخش ییدارو دادن صدقه( )1 حکمت)«آَجاِلِهْم  ِفي أ

 شانن مطلق طور به( شفابخش و مؤث ) «م جح» و( دارو) «دوا » یترب(. است گ  جلوه آنان یرو  شیپ در
 قبیل از است؛ یاجتماع یهایمار یب هم و یف د یهایمار یب یک   ده درمان هم کار نیا که دهدیم

 قیط   نیا از مح وم مارانیب و شودیم نهاده م هم مستم دان آلم ب  و گ دندیم یس پ ست تامیا ای که
 (.42-21/41: 2590،ی از یش مکارم: رك)شوندیم درمان

 مر وو ینامه در  یعل امام. دارد میمستق ارتباط یمرادباور  با که است ییرفتارها جمله از انفا 
 در و یدار  یرو  شیپ در یطولن بس و مشّقت پ  یراه! بدان: »دیف مایم حسن امام به خطاب 52

 ینخواه وّفقم گ اه، بار ک دن سبک و توشه و زاد ی  یگاندازه و ف اوان تالش و ستهیبا کوشش بدون راه نیا
 اگ . است آور عذاب تو یب ا آن ی یس گ که  ،ینگ دوش به ها تیّ مسئول بار خود تحّمل از شیب. بود

 را او مکک گ داندیم باز تو به یدار  ازین آن به که ف دا و ب دیم امتیق تا اتتوشه که ید ید را یمستم د 
 بف ست او هم اه و کن انفا  شت یب یدار  یمال قدرت اگ  و بگذار او دوش ب  را توشه و زاد و بشمار متیغ 
 در نیهمچ (. 52 نامه)«یابین را او و یباش یف د نیچ  یجستجو  در زیرستاخ در یروز  است ممکن  ایز 

 روز یب ا توشه و زاد و آبادان را آخ ت... که ک ید پ وا کسی چونان خدا از پس،: »دیف مایم گ ید یکالم
 پیشاپیش خویش، اقامتگاه ب ای را آن و ساخت آماده نیازم دی، جایگاه و حاجت ه گام ح کت،
 (.25 خطبه)«ف ستاد
 زانیم نیمت  ک که است بال یقدر  به رفتار نیا ارزش و است نشده نییتر یمشخص زانیم انفا  یب ا

 ادهد وعده خداوند و شودیم هاییدارا و اموا   یتطه موجب انفا . دارد دنبا  به را یاله پاداش زین انفا 
 .دیافزایم آن یبقا و نرمت زانیم ب  صورت نیا در که است
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 . پرداخت قرض الحسنه4-3

 یصاداقت یدهیپس د یرفتارها از یکی گ انید به اموا  و کال پو ، دادن ق ض یاسالم ف ه   در
 دیحد سوره 22 یهیآ در خداوند. باشد م دم مشکالت از یبخش یک  ده ب ط و تواندیم که است

ْقِ ض   اْلذي َذا َمْن : »دیف مایم ْ ضا   الْلهَ  ی 
َ
ضاِعَفه   َحَس ا   ق ْج    َله   َو  َله   َفی 

َ
 وام داوندخ به که ستیک) «َک یم   أ

 خدا هیآ نیا در(. باشد دهیپس د و ارج پ  یپاداش را او و ک د ب اب  چ د او یب ا را آن خدا تا کو؟ین یوام دهد،
 ق ض داخ که است نیا توجه قابل نکته اما ک د،یم دعوت گ یکدی به الحس هق ض دادن به را هاانسان
 .داندیم خودش به دادن ق ض را نیمؤم  به دادن

 َمْن : »دیف مایم امب یپ است، شده وارد یادیز  اتیروا گ انید به دادن ق ض لتیفض یدرباره
َ َض 

ْ
ق
َ
ْحَسَن  َمْلهوفا أ

َ
َنَف  ِطْلَبَته   َفه

ْ
ْعطاه   َو  اْلَرَمَل  اْسَته

َ
لِّ  الّله أ ْلَف  ِدْرَهم   ِبک 

َ
 ه،یابوب ابن) «اْلَجْ ِة  ِمَن  ِقْ طار   أ

 نشگ اها ک د رفتاریخوش آن گ فتن پس در و بدهد ق ض ایدرمانده و گ فتار به کس ه ( )129: 2404
 عطا او به بهشت در ق طار هزار درهم، ه  ب اب  در خداوند و ک دمی ش وع دوباره را اعمالش شده، پاك
 (.ک د
 «بپ دازد را وامش دهد ق ض محتاجان به خدا ب ای کس ه : »دیف مایم بارهنیا در زین  یعل امام

 امه گ به: »شم د مغت م را آن دیبا که داندیم یف صت را گ انید به دادن ق ض نیهمچ (. 90 خطبه)
 در که بدان د،بازگ دان تو به یت گدست و یسخت روز در تا بشمار متیغ  خواهد وام تو از یکس اگ  یاز ینیب
 است باراننیس گ از بهت  م اتب به بارانسبک حا  که دارد وجود یالربور  صرب یهاگ دنه تو، یرو  شیپ
 پس ود،ب خواهد دوزخ ای و بهشت ح کت، س انجام و باشدیم  ندهیگشتاب از بدت  حالش رود ک  د که آن و

 پس  ایز » کن، آماده آمدنت از شیپ را خود گاهیجا و ساز ایّ مه یوسالل آخ ت به دنیرس از قبل شیخو یب ا
 دادن ق ض  یتهث انگ یب فو  کالم(. 52 نامه)«ندارد وجود یبازگشت راه و «شودینم  فتهیپذ یعذر  م گ، از
 .است شیخو یب ا یاخ و  یزندگ ساختن در ازم دانین به

: دیف مایم و داندیم آخ ت یس ا فضالل درک موجب را گ انید به دادن ق ض زین 241 یخطبه در
  ب اب در الهی، ثواب درك ب ای و بپ دازد را وامدار ق ض باید پس بخشید، مالی را او خدا که کس آن»

 صفات آوردن دست به زی ا باشد، شکیبا رسدمی او به راه این در که مشکالتی و دیگ ان، حقو  پ داخت
 (.241 خطبه)«است آخ ت س ای فضالل درك و دنیا بزرگی و ش افت موجب شده، یاد

 رفع و م دم کار از ییگشاگ ه موجب که است یادهیپس د یرفتارها از گ انید به دادن ق ض نیب اب ا
 .دارد متقابل و میمستق یارابطه یمرادباور  با و شد خواهد آنان یگ فتار 

 

 مشاغل خصوصی و دولتی. طهارت اقتصادی در مناصب و 5
 و یعال و یانیم ،یاتیعمل سطو  در م اصب انیمتصد یاقتصاد طهارت در مراد به اعتقاد و باور
 و کارگزاران یحکومت یهاف مان در  یعل امام. دارد یاساس نقش کالن و خ د یهاتیفرال و مشاغل
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 مراد یگبازدارن قدرت از قیط   نیا از تا ک دیم متوجه یاله یحساب س و م گ یادآور ی به را خود  دستانیز 
 امام هک ییمشخط. دارد دور به یانصافیب و ضیتبر و الما تیب در انتیخ از را آنان و ک ده استفاده

 در. ستا نموده میت س یروش  و یخوب به را راه نقشه است داده ق ار ما یرو  شیپ البالغهنهج در  یعل
 : میپ داز یم موارد نیا ط   به ادامه

 
 . احتیاط در مصرف بیت المال5-1

 امام. است الما  تیب مص و در اطیاحت دارد، ض ورت یاقتصاد طهارت حفظ در که یامور  جمله از
 اموا  نیا: »ف مود داشت یمال درخواست و بود شانیا ارانی از که زمره بن عبدالله به پاسخ در  یعل
 به خود ی هایشمش با که است مسلمانان از آمده گ د یمتیغ . توست آن از نه و من ما  نه ی یبیم که

 وراکخ آنان دست نج وگ نه یداشت آنان سهم چونان یسهم ،یبود هم اهشان جهاد در تو اگ . آوردند دست
 . است الما  تیب مص و در اطیاحت و دقت ض ورت یایگو نیا و( 151 خطبه)«بود نخواهد گ انید

 یشرب. است موجود یخیتار  کتب در الما تیب میتقس در امام عدالت و احتیاط از یف اوان یهانمونه
 ستادهیا نق ه و طال از تپه دو ک ار دمید را  یعل ناگاه شدم کوفه وارد بودم نوجوان که یحال در دیگویم
 کم نه نآ از یزیچ و ب گشت سپس و نماند یباق آن از یزیچ که چ ان آن ک د میتقس م دم انیم را آنها و
 هب او توسط الما  تیب میتقس  دیگویم و( 1/299: 2404 د،یالحد یاب ابن)نب د خود یخانه به ادیز  نه و

 امام(. 2/34: 2420 ،یثقف)آوردیم جا به نماز رکرت دو و دیپاشیم آب آن در جمره روز در که بود یاگونه
 دهافزو آن ب  الما تیب از یزیچ  کهیا ت س از نمود،یم ارتزا  خودش دست نج از حکومتش دوران در

 (.1/229: 2404 د،یالحد یاب ابن)ک دیم مه  را س ش و گذاشتیم یاسهیک در را نشود،آن
: 2544 ،یآمد  یمیتم)دانست دیم یستمگ   را الما  تیب و یدولت اموا  بخشش و بذ   یعل امام

 د،نبو الما  تیب از نادرست ی استفاده به حاض  یطیش ا چیه در امام که می یبیم رو نیا از(. 541
 هم ماش ک دمی جذب را آنها ف اوان هایپو  و هدایا با مراویه اند،بسته د  دنیا به م دم که گفت د امام به
 تو به ات ب دار دست الما  بیت مساوی تقسیم از و ببخش ق یش بزرگان و ع ب اش او به عمومی اموا  از

 تامّ  درباره ستم و جور از خود، پی وزی ب ای دهیدمی دستور من به آیا: »ف مود  امام. ک  د پیدا گ ایش
 اموا  نای اگ . ک د نخواهم کاری چ ین ه گز سوگ د خدا به ک م؟ استفاده دارم، ولیت آنها ب  که اسالمی

 اموا  جز  که رسد چه تا ک دممی تقسیم م دم میان در مساوی ایگونه به زین بود خودم از
 امام اطیاحت شدت نیا(. 1/100: 2404د،یالحد یاب ابن ؛114 خطبه: رک ؛214 خطبه...«)خداست

 .است او قیعم یمرادباور  از گ فته نشئت
 

 . پرهیز از ویژه خواری5-2

 و ودخ به را م ابع نیا که یکسان. است یهمگان یب دار به ه یب ا یخداداد امکانات و یعموم اموا 
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  یعل امام(. 51: 2523 ،یمیحک)هست د خوارژهیو و انحصارگ ا ده دیم اختصاص کانشانینزد
 به نامه در نیهمچ (. 121: 2404 ،یح ان)«شد خواهد هالک ک د یانحصارطلب کس ه : »دیف مایم

 را نیزم شاوندانتیخو و انیاط اف از کدام چیه به: است داده هشدار موضوع نیا  امونیپ اشت  مالک
 سودش رتصو آن در  ایز . نگ دد م رقد سودشان به یق ارداد که کن رفتار آنان با یاگونه به و نکن واگذار

 نیا در زین یگ  ید یجا در(. 35 نامه: رک)ماند خواهد تو یب ا آخ ت و ایدن در ن گش و بیع و آنان یب ا
 بتنس حا  ه  به  ایز  ؛یخواه یاز یامت یهست یمساو  م دم با که آنچه در ه گز مبادا: »است ف موده باره

: رک)« ندیگیم باز تو از را دهیستمد انتقام و رود سو کی کارها از پ ده یزود به و یمسئول م دم ب اب  در آن به
 (.35 نامه

 یاسالم یجامره رهب  ع وان به  یعل امام که میابییم در  امی الموم ین ی هیس یمطالره با
 از یددمتر موارد یخیتار  کتب در. است نبوده قالل یاژهیو ازیامت خود کانینزد از کی جیه و خود یب ا

 و شانیا نزد امام ب ادر ل،یعق آمدن یماج ا. است شده ذک  ازطلبیامت اف اد با شانیا یب خوردها
 . است شانیا یده ازیامت عدم گواه ل،یعق یتقاضا به شانیا پاسخ و الما  تیب از اضافه یتقاضا درخواست

 
 رشوه خواری . پرهیز از5-3

 او ای ک د کمح او نفع به تا دهدیم او  یغ ای یمسئول به را آن شخص که است ینرمت و ما  ای پو  زین رشوه
 لر ت را آن واسطه و  ندهیگ رشوه ده ده، رشوه امب یپ. دهد انجام خواهدیم او آنچه که ک د بیت غ را

 هرشو: از عبارت د که گ فت نت  در توانیم مصدا  سه رشوه یب ا(. 1/222: 2402 ،یحیط  )است ک ده
( 42: 2523 ،یذاک  )باش دیم م دود سه ه امام نت  از که غلو  و قدرت کسب یب ا رشوه حکم، در
 یابسامانن و فساد و یشخص یزندگ در یم ف آثار موجب و داشته م افات یمرادباور  با ها پو  نیا اخذ  ایز 

 .شودیم جامره در
 بش ای که آورت شگفت حادثه این از: »دیف مایم لیعق یماج ا فیتر   ضمن البالغهنهج در امام

 آن از چ ان بود ظ و آن در مرجونی داشت، حلوا از پ  پوشیده س  ظ فی و آمد ما دیدار به کسی ه گام
 یا ستا هدیه: »گفتم او به اندک ده مخلوط آن ک ده قی یا سّمی، مار دهان آب با را آن گویا که شدم مت ّف 
 بلکه صدقه، نه است زکات نه نه،: »گفت.« است ح ام پیامب  بیت اهل ما ب  دو این که صدقه یا زکات
 آشفته قلتع یا بف یبی م ا که شدی وارد دین راه از آیا بگ ی د، تو ب  م ده بّچه زنان: »گفتم.« است هدیه
 به هاستآسمان زی  در آنچه با را اقلیم هفت اگ  سوگ د، خدا به! گوییمی هذیان یا شدی زده جن یا شده
 این همانا و ک د نخواهم چ ین بگی م، ناروا ایمورچه از را جوی پوست که ک م ناف مانی را خدا تا ده د من

 هایّذتل و پذی ، ف ا هاینرمت با را علی. است ت پست ملخ شده جویده ب گ از من نزد شما آلوده دنیای
 (. 114 هخطب)«جوییممی یاری او از و هالغزش زشتی و عقل خفتن از ب یممی پ اه خدا به! کار چه ناپایدار
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 . امانت داری و پرهیز از خیانت در بیت المال5-4

 یصاداقت طهارت حفظ در که است یمهم امور از گ ید یکی الما  تیب در انتیخ از زیپ ه و یدار امانت
 و نیولمسئ که است ستهیبا و است ب خوردار ییبال  اریبس تیاهم از مشاغل و م اصب یتصد  زمان در

 دو امانت فتگ توانیم یکل میتقس کی در و دارد وسیری مر ی امانت. باش د داشته توجه بدان نیشاغل
 .گ ددیم یار یبس موارد شامل که ی مالیغ امانت و یمال امانت: است قسم
 تو ی اب یف ماندار  پست همانا: »دیف مایم و داندیم امانت قیمصاد از یکی را مقام و پست  یعل امام
 یدرباره اسالم دگاهید انگ یب  یترب نیا(. 3 نامه)«توست گ دن در یامانت بلکه نبوده نان و آب یلهیوس

 ف ماندهان، و داراناستان وزرا، حکومت، سیرل اسالم دگاهید از. است یحکومت یهام صب و هاپست
 را نآ دینبا و شده سپ ده هاآن به خداوند یسو  از یاسالم یجامره امانت که هست د یدارانامانت ت ها
 به م اقبت آن از نیام دارامانت ه  مان د دیبا بلکه ک  د؛ یشخص م افع لیتحص و ییجویب ت   یلهیوس

 (.12/ 9: 2521 ،ی از یش مکارم)بسپارند اهلش دست به سالم و آورده عمل
 نهاده نیمسئول اریاخت در آنچه و است م دم عموم یاستفاده و یهمگان یب دار به ه یب ا الما  تیب
 یموازنه و عدالت خوردن ب هم و م دم حقو  عییتض سبب الما  تیب در انتیخ. است امانت شده،

 به دست و شمارد خوار را یاله امانت که یکس: »دیف مایم یعل امام. شودیم یاجتماع -یاقتصاد
 در و است گشوده خود یرو  به ایدن در را یخوار  یدرها و نساخته پاک را خود نید و خود ک د، آلوده انتیخ
 (.14 نامه،...«)است ملت به انتیخ انت،یخ نیت  بزرگ همانا بود؛ خواهد رسوات  و خوارت  امتیق

  یگسخت و قیدق اریبس ام  نیا به نسبت و داندیم یمرادباور  با  یمغا را الما تیب در انتیخ یعل امام
 نیخوشب تو هب نسبت م ا پدرت یستگیشا همانا: »دیف مایم نیچ  خود متخلف کارگزاران از یکی به و بوده
 یهواپ ست در که دادند خب  من به ناگهان. یرو یم را او راه و یباشیم پدرت همان د ک دم گمان و ک د

 آبادان خ تآ ک دن تباه با را خود یایدن ،یانگذاشته یباق خود آخ ت یب ا یاتوشه و نک ده ف وگذار یزیچ
 باشد رستد دهیرس گزارش من به آنچه اگ . یادهیب   خدا نید از شاوندانتیخو با وستنیپ یب ا و یک یم

 یم زها از یار پاسد اقتیل نه باشد تو همان د که یکس و است ت ارزش با تو از تو کفش ب د و اتخانه شت 
 یانتیخ از ای باشد امانت در کیش   ای رود بال او ارزش ای رساند انجام به را یکار  تواندیم نه و دارد را کشور

 (.12 نامه) «ایب من نزد رسد، تو دست به نامه نیا چون پس ماند دور
 باشی،  دهک چ ان اگ  که رسیده خب ی تو از: »است ف موده نیز کارگزارانش از گ ید یکی به یانامه در

 هرسید خب  من به. ایک ده خیانت خود امانت در و ناف مانی را خود امام و آورده، خشم به را خود پ وردگار
 ای،خورده تخیان به داشتی اختیار در آنچه و گ فته توانستیمی که را آنچه و ب داشته، را هازمین کشت که

 ت ختس م دم حساب سی از خداوند حساب سی که بدان و بف ست من ب ای را اموا  حساب زودت  چه ه  پس
 (.40 نامه)«است

 هب سردان خارهای روی ب  را شب تمام اگ  خدا، به سوگ د: »دیف مایم زین یگ  ید یجا در امام
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 قیامت، روز در ار  پیامب ش و خدا تا دارم ت خوش شوم، کشیده سو آن یا سو این به زنجی  و غل با یا و بب م س 
 ب  گونهچ. باشم ک ده غصب را عمومی اموا  از چیزی و ستم ب دگان از برضی به که ک م مالقات حالی در

 مانیز خاك، در و رودمی پیش شدن پوسیده و که گی سوی به که خویش نفس ب ای ک م ستم کسی
 یزیچ با شما شه  از من اگ  اندف موده کوفه م دم به خطاب و( 114 خطبه)«ک د؟می اقامت طولنی

 (.1/100: 2404 د،یالحد یاب ابن)بود خواهم خالن ب وم غالمم و خود مختص  بار و م کب از شت یب
 الما  تیب است، جامره ب اب  در شخص ترهد و یمرادباور  و ی ید امور به دیتق یده ده نشان که مؤلفه نیا
 نیمسئول یب ا را یاقتصاد طهارت و ک ده یپاسدار  یدراز دست و چپاو  ،یدزد گزند از را م دم حقو  و

 .دارد یپ در
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 گیرینتیجه
 نیا به امام قیعم و گست ده توجه و ب خوردارند ییبال  تیاهم از یاقتصاد مسالل جوامع، یتمام در

 اهتمام یده دهنشان امور، نیا در طهارت و یپاکساز  جادیا یب ا یکارب د یهاراه یاراله و موضوعات
 یجمر و یف د یزندگ در یاقتصاد دهیپس د یرفتارها ک دن  هینهاد و م دم ارشاد و ییراه ما به امام
 .است آنان

 یهمه یهیما که ییاگ ایدن و ینفسان یهواها ش  از را انسان تواندیم که است ید یکل عوامل از یمرادباور 
 جستهب   اریبس یاقتصاد طهارت تحقق در مؤلفه نیا یتیت ب نقش. دهد نجات است خطاها و هالغزش

 که یاگونه به است؛ ب ق ار دوجانبه و میمستق یارتباط «یاقتصاد طهارت» و «یمرادباور » انیم. است
 زانیم انهم به شود، تقویت مسلمانان یمرادباور  چه ه  و است اث گذار یگ  ید ب  کدام ه  سمت به ح کت
. بالرکس و گ ددیم ناپس د یرفتارها از یدور  و یاقتصاد یدهیپس د یرفتارها سمت به آنها ح کت موجب

 نامش وع ا م لیتحص و گ انید حقو  به یانداز دست از دارد اعتقاد دوباره ب گشت و مراد به که یکس  ایز 
 یس ا در را اعما  نیا پاداش که داندیم او. پ دازدیم را است گ دنش به که یحقوق و ک دیم یخوددار 

 .است دهمشاه قابل یاجتماع برد در هم و یف د برد در هم ی  ی پذیتهث نیا نمود و ک د خواهد افتیدر  گ ید
 یبخش که ییآنجا از و شوندیم رن کم زین ناپس د اتیخلق و شده تیتقو دهیپس د اتیخلق یمرادباور  پ تو در
 و مهم نقش ک  د،یم هموار یاقتصاد طهارت یب ا را  یمس که هست د ییها هیزمشیپ اتیخلق نیا از

 . گ ددیم ت روشن مراد یتیت ب یاساس
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 .مقدس امیپ قم، هجدهم، چاپ ،ش 2595 ،یدشت محمد مت جم ،البالغهنهج -
ابوالفضل  محمد  مصحح ، البالغةنهج ش   ،  2404 ،الله هبة بن الحمید عبد الحدید، یأب ابن -2
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 .نی المؤم یام  مه قم، ،البالغهنهج در معاد ،ش2522 احمد، ،یسارو  انیباق   -3
 یمحمد  یق بانرل مت جم او ، چاپ ،3ج ،البالغهنهج ش   ت جمه ،ش2513 ثم،یم ابن ،یبح ان -4

 .یرضو  قدس آستان یاسالم یهاپژوهش ادیب  مشهد، زاده، ییحی یینوا اصغ  یعل و مقدم
 تغایتبل دفت  انتشارات قم، ،الکلم درر و الحکم غ ر ،ش2544 محمد، بن الواحد عبد ،یآمد  یمیتم -1

 .یاسالم
 انجمن ته ان، ،2 ج محدث، نیالد جال : قیتحق ،الغارات ،ش  2535 محمد، بن میاب اه ،یثقف -2

 .یمل آثار
 .یاسالم انقالب پاسداران سپاه ته ان، ،یمعادشناس ،ش2521 س دگان،ینو از یجمر -9

 .یالماس انقالب پاسداران سپاه ته ان، ،یاعتقاد گانه پنج اصول تا،یب س دگان،ینو از یجمر -20
 .اس ا  قم، ،1 ج ،ميتسن  يتفس ،ش2512 عبدالله، ،یآمل یجواد -22
 .یالسالم ال ش  مؤسسه قم، دوم، چاپ ،ال سول آل عن العقول تحف ، 2404 شربه، ابن ،یح ان -21
 تیالب آ  مؤسسه قم، او ، چاپ ،9 ج ،عةيالش وسائل ، 2409 حسن، بن محمد ،یح عامل -25
 قم، ششم، چاپ ،3 ج آرام، احمد مت جم، ،اةيالح ،ش2525 ،علی و محمد ،محمدرضا حکیمی، -24

 .ما لیدل
 کانون ته ان، سوم، چاپ ،یاقتصاد عدالت تحقق موانع و هانهيزم ،ش2523 محمد، ،یحکیم -23
 .جوان شهیاند
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 .جوان شهیاند کانون ته ان، سوم، چاپ ،کارگزاران اخالق ،ش2523 اکب ، یعل ،یذاک   -24
 و محقق ،ق آن الفاظ مف دات تحقيق و ت جمه ،ش2514 محمد، بن حسین اصفهانی، راغب -21

 .یم تضو  ته ان، دوم، چاپ ،4 و 1 ج ،ی یحس یخس و  غالم ضا مت جم
 موسوی باق  محمد سید: مت جم ،زانيالم  يتفس ،ش2514 حسین، محمد سید طباطبایی، -22

 .قم علمیه حوزه مدرسین یجامره اسالمی انتشارات دفت  قم، پ جم، چاپ ،24 و 9ج ،همدانی
 .ییطباطبا عالمه آثار نش  دفت  قم، ،ینید دستورات و دیعقا اصول ،ش2524____________ -29
 ،یبالغ جواد محمد: قیتحق ،الق آن  يتفس یف انيالب مجمع ،ش2511 حسن، بن فضل ،یطب س -10

 .ناص خس و انتشارات ته ان، ،20 ج
 الثقافة ال ش  مکتب ،جایب دوم، چاپ ،1 ج ،نیالبح   مجمع ، 2402 ن،یالد فخ  ،یحیط   -12

 .ةیالسالم
 ت اثال ا یاح دار  وت،یب او ، چاپ ،طيالمح قاموس ، 2411 رقوب،ی بن محمد ،ی وزآبادیف -11

 .یر بال
 .ةیالسالم دارالکتب ته ان، دوم، چاپ ،3 ج ،یکاف ،ش2541 رقوب،ی بن محمد ابوجرف  ،ی یکل -15
 مؤسسه اصفهان، او ، چاپ ،انسان جاودانه س نوشت معاد ،ش2595 ن،یحس ،یمتاه   -14

 .  الزه ا یمطالرات یف ه گ
 .اْلسالمیة الکتب دار ته ان، او ، چاپ ،11 و 2 ج ،نمونه  يتفس ،ش2514 ناص ، شی ازی، مکارم -13
 .س ور قم، هفتم، چاپ ،م گ از پس جهان و معاد ،ش2522 ناص ، ،ی از یش مکارم -14
 البالغه،نهج ب  یجامر و تازه ش  : ني المؤمنيام امام اميپ ،ش2520،____________ -11

 .هیالسالم دارالکتب ته ان، او ، چاپ ،5ج
 البالغه،نهج ب  یجامر و تازه ش  : ني المؤمنيام امام اميپ ،ش2521،____________-12

 .طالب یاب بن یعل امام انتشارات قم، او ، چاپ ،9ج
 البالغه،نهج ب  یجامر و تازه ش  : ني المؤمنيام امام اميپ ،ش2590،____________ -19

 .طالب یاب بن یعل امام انتشارات قم، او ، چاپ ،21ج
 .نایب جا،یب ،السعادة مع اج تا،یب احمد، ،ین اق -50
 او ، چاپ ،25 ج ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرک ، 2402 حسن،  زایم ،یطب س ینور  -52
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