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چکیده
از جمله عوامل پیشرفت اقتصادی در جامعه اسالمی  ،بهرهگیری از
مدیریت شایسته و کارآمد است .این مدیریت در نظام اقتصاد اسالمی
مبتنی بر مبانی و مؤلفههایی است که سیره و سخن امیرمؤمنان یکی
از بهترین منابع شناسایی و استخراج آنها به شمار میرود .بررسی
دقیق و جامع نهجالبالغهه نشاان میدهاد ساه زاوزۀ اقتصاادی تولیاد،
توزیع و مصرف ،در کنار دو اصل مدیریتی برنامهریزی و نظارت،
مؤلفههای مدیریت اقتصاد علوی را تشکیل میدهد .نتاای باه دسات
آمده از این پژوهش _ که با رویکرد اکتشافی _ تزلیلای انجاام شاده
است _ بیانگر آن است که اصلی ترین برنامۀ امام علی در بخاش
تولید ثروت  ،تأمین منابع مالی از طریق دریافت خراج و زکات ،در
بخش توزیع درآمد  ،تقسیم مسااوی بیت الماال و در بخاش مصارف ،
توجه به عمران و آبادانی است .داشتن برنامهای مشخص در مدیریت
منابع اقتصادی و نیز توجه ویژه به مقولۀ نظارت از دیگر ویژگیهای
مااااااااااادیریتی اماااااااااااام علااااااااااای در زاااااااااااوزه اقتصااااااااااااد
بوده است.
کلیدواژهها :مدیریت علوی ،اقتصاد علاوی ،آموزههاای نههجالبالغهه ،
تزلیل روایی.
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مقدمه

مدیریت اقتصادی در هر جامعه ،تابع اندیشه و عملکرد دولتماردان آن در زال
مسائل اقتصادی است .به طور طبیعی این اندیشه و عملکرد ،در نظامهای ارزشای
نسبت باه نظاامهاای غیرارزشای متفااوت اسات .مهمتارین مسائلهای کاه یا نظاام
ارزشاای بااا آن روبااهرو اساات ،بهرهگیااری از برنامااهای مشااخص بااا رویکااردی
ارزشگراست .از جمله بهترین و کامالتارین روشهاا و برناماههاا بارای مادیریت
جامعااه اسااالمی ،اسااتفاده ازبیانااات معصااومین ب اهویااژه بهاارهگیااری از اندیشااۀ
زکومتی امام علی است که برای دستیابی به سیاستهای اصولی و اهداف کلای
زاکم بر مدیریت اقتصادی آن زضرت ،راهی جز مراجعه باه ساخنان آن بزرگاوار
و مطالعۀ سیرۀ عملی و راهکارهای اجرایی ایشان وجود ندارد.
ساخنان اماام علای درباارۀ مساائل اقتصاادی ،بیاانگار ایان واقعیات اسات کاه
رفتارهای اقتصاادی در زاوزۀ مادیریت ،بایاد در چاارچوبی تعریاف شاده صاورت
گیرد تا کارایی نظام اقتصادی _ که در گرو تأمین منابع مالی و توازن در توزیاع و
سرانجام ،رعایت مصالح جامعه در مصارف اسات _ افازایش یاباد .از ایانرو ایان
پژوهش به دنباال آن اسات کاه از میاان فرمایشاات اماام علای در نههج البالغهه باه
برنامااه و چااارچوبی مشااخص ،مبتناای باار خااردهنظامهااای اقتصااادی و مؤلف اههای
مدیریتی دست یابد تا بتوان آن را الگویی عملی و راهگشا بارای مادیران اقتصاادی
در راستای ادارۀ جامعۀ اسالمی و زتی بشری قرار داد.
پیشینۀ پژوهش

هر چند تاکنون دربارۀ موضوع اقتصاد علاوی یاا مادیریت علاوی ،کتا و آثاار
متعددی تدوین شده است ،اما دربارۀ عنوان «مادیریت اقتصاادی اماام علای » باه
1
چند کتا و مقالۀ مزدود برمیخوریم که با پژوهش زاضر به لزااظ روش و منباع
متفاوتاند 2 .افزون بر آنکه بررسای تلفیقای مؤلفاههای مادیریتی و اقتصاادی اماام
 .1عمده منابع این پژوهش ،کتا شریف نننننننننن و چهار شرح معتبر آن یعنی ننن نننننننننن ابنمیثم
بزران ی ،ننن نننننننننننة میرزا زبی هللا خویی ،ننن نی نننن نننننننننن مزمدجواد مغنیه و ننن
نیننننننننینننننننی ن آیت هللا مکارم شیرازی هستند.
 .2برخی آثار به نگارش در آمده در اینباره عبارتاند از .9 :کتا ننننن نن ننن نننی :این اثر باه مباانی،
اهداف و اصول راهبردی امام علی در نظام اقتصادی پرداخته ،اما درباره مدیریت امام علی بزثی به میان
نیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورده اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات.
 .2مقاله «اصول کلی زاکم بر تولید از دیدگاه امام علی » :در این پژوهش مدیریت اقتصادی اماام علای
صرفا از جهت تولید مورد بررسی قرار داده شده و به سایر بخشها توجه خاصی صورت نگرفته است.3 .
مقاله «آشنایی با اندیشههای اقتصادی امام علی » :در این مقاله اصول اقتصادی امامعلی در سطح کالن
برسی شده ،ولی دستهبندی خاصی براساس م ؤلفههای مدیریتی یا اقتصادی انجام نگرفته است.

علی در نهج البالغه خود سب شده است برنامهای جامع و قابل عرضاه باه دسات
آید که بتوان آن را به عنوان راهبردی نظری به مدیران اقتصادی پیشنهاد کرد.
مفهومشناسی

اصطالح «مدیریت» در بین صاز نظران ،تعاریف متعددی دارد و هار یا بار
اساس برداشت و زوزۀ مطالعاتی خود ،از ایان واژه تعریفای تاازه ارائاه دادهاناد
ولی به نظر میرسد از مجموع تعاریف ارائه شده در اینباره میتاوان مادیریت را
این گونه بیان کرد که فرآیند بهکارگیری ماؤثر و کارآماد مناابع ماادی و انساانی باه
منظور دستیابی به اهاداف از پایش تعیاین شاده اسات .بارای رسایدن باه تعریفای
مشخص در زمیناۀ مادیریت اقتصاادی بایاد ناوع عملکارد مادیران در زاوزۀ نظاام
اقتصادی را نیز تعریف کرد.
واژۀ «اقتصاد» نیز همانند مدیریت ،تعاریف متعددی دارد که یکی از کامالترین
آنها _ که به بزاث ماا ارتبااط بیشاتری دارد _ عباارت اسات از« :اقتصااد دانشای
است که به بررسی رفتارهای اقتصادی افراد در ارتباط با هم و با طبیعت و ساایر
2
امکانات اقتصادی و نیز مردم با دولت و برعکس میپردازد».
نااوع رفتارهااای انسااان در عرص اۀ اقتصاااد ،برآمااده از باورهااای او بااه جهااان
هساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتی،
خداوند متعال ،جهاان آخارت ،مفهاوم ساعادت و ...اسات .بناابراین روش و انگیازۀ
دولتمردان در زکومتی شیعه و پیرو امام علی  ،باید بهطاور چشامگیاری متفااوت
3
و برجستهتر از دیگران باشد.
در نظاام اقتصاادی ،رفتارهاای ارادی انساانهااا در ساه زاوزۀ تولیاد ،توزی اع و
مصرف بررسی میشود 4 .اما ایان نظاام بایاد دارای برناماهای مشاخص و الگاویی
واضح برای نیل به اهداف از پیش تعیین شدۀ خویش باشاد .ایان مسائولیت در گاام
نخست بر دوش مدیران اقتصادی است .بار ایان اسااس« ،مادیریت اقتصاادی» را
میتوان برنامهریزی در جهت تأمین منابع مالی و هادایت هزیناه کاردن ایان مناابع
برای پیشرفت جامعه دانست.

1

آموزههای علاوی در زاوزۀ مادیریت اقتصاادی ،مجموعاهای هماهنا از مباانی
 .1ن « :نگاهی به مدیریت و تدبیر در فرهن علوی ».
 .2ننننن نن ننن نننی ،ص.20
 .3همان.
 .4همان ،ص.22
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مؤلفههای مدیریت اقتصادی امام علی

اعتقاادی و دسااتور کارهااای رفتاااری اساات کاه باارای تزقااق عاادالت اقتصااادی و
رسیدن به اهداف عالی علوی ترسیم شده است .بر پایۀ ایان آماوزههاا ،زماانی یا
زمامدار میتواند نیازهای جامعه را به طور کامل پاساخ گویاد کاه بتواناد آن را از
نظار اقتص اادی ،باه بهتاارین شااکل اداره کناد و بااه تعبیاری «ماادیریت اقتصااادی»
کارآمد داشته باشد.
بر اساس مطالعۀ صورت گرفته ،مؤلفاههای مادیریت اقتصاادی اماام علای در
نننننننننن در قال سه و دو مؤلفۀ اصلی قابل بررسای اسات یعنای ساه مؤلفاۀ
اقتصادی «تولید»« ،توزیع» و «مصرف» و دو مؤلفۀ مدیریتی «برناماهریازی» و
«نظارت» .از اینرو ،برای ارائۀ مؤلفههای مادیریت اقتصاادی اماام علای  ،ابتادا
سه مؤلفۀ اصلی اقتصاد مطرح میشود ،سپس در ذیل هر کدام از آنهاا مؤلفاههاای
مدیریتی با ارائه نمونههای روایی نننننننننن تبیین میگردد.
 .9تولید ثروت

از جمله مسائل مهم در مدیریت اقتصادی ،رونق تولیاد بارای دساتیابی باه رفااه
بیشتر در جامعه است .از اینرو میتاوان تولیاد را باهکارگیری هماۀ ظرفیاتهاا و
امکانات و رهبری صزیح آنها دانست 1 .از سویی میدانیم تالش بدون برناماهریازی
و مهارت ،بدون تردید به اتالف منابع خواهد انجامیاد .بناابراین نخساتین گاام بارای
دستیابی به نظام اقتصادی موفاق ،برناماهریازی صازیح باه منظاور مادیریت بهتار
امکانات موجود در جامعه است.
 . 1- 1برنامهر یزی در تولید و تأمین منابع مالی

یکی از اركان مهام مادیریت اقتصاادی و از جملاه وظاایف اصال کاارگزاران،
برنامهریزى است .البتاه بایاد توجاه داشات صارف برناماهریازى ،موجا موفقیات
نم شود بلكه برنامهاى م تواند مقدمات موفقیت و پیشرفت جامعاه را فاراهم كناد
کاهاصااول  ،منطق ا و متناس ا بااا امكاناات و منااابع موجااود باشااد .در غی ار ای ان
صورت ،مقدمات شكست و زت فروپاش جامعه را نیاز فاراهم خواهاد کارد .اماا
مهمترین هدف برنامهریزی در راستای تولید ،تأمین سرمایه و مدیریت مناابع ماالی
موجود برای فعالیتهای اقتصادی است زیارا تنهاا در صاورت وجودمناابع ماالی
کافی است که جامعه میتواند به اقتصادی پویاا دسات یاباد و تولیاد خاود را بهباود
بخشد.
تأمین منابع مالی از ضروریات مدیریت اقتصادی هر جامعه باه شامار مایرود.
هرچه سرمایه موجود بیشتر باشاد ،سارعت تولیاد افازایش خواهاد یافات و رفااه و
 .1ن « :اصول کلی زاکم بر تولید از دیدگاه امام علی ».

آسایش بیشتری زاصل خواهد شد .از جمله مهمترین مناابعی کاه بسایار هام ماورد
توجه امام علی قرار داشت« ،خراج» و «زکات» است.
 .1- 1- 1خراج

خراج از جمله مهمترین اقالم درآمدی دولتها به شمار میرود .سیاستگاذاری
دربارۀ آن به عنوان یکی از انواع سیاستهای مالی در اقتصاد کاالن توصایه شاده
و آثار آن همواره بر درآمد ملی مورد تجزیه و تزلیل مزققاان و اندیشامندان قارار
گرفته است.
از منظر امام علی این منبع مالی نیز بسیار مهم بوده است و ایشاان ضارورت
دریافت آن را در موارد متعددی به کارگزاران یادآور شده اسات .بارای مثاال ،در
ابتدای نامۀ خود به مال اشتر  2نخستین هدف ی زمامادار را تاأمین مناابع ماالی و
مدیریت آن در جمعآوری خراج معرفی میکند و فعالیتهای دیگر را باه ناوعی باه
طور مستقیم و غیرمستقیم به آن مرتبط میداند.
واژۀ «خاراج» را معمااو مااالا جااارۀ زمینهااى متعلااق بااه عمااوم مساالمانان
3
میدانند که در جن ها نصی آنان شده است.
آنچه از چگونگی تأمین منابع مالی از طریق خراج ،ماد نظار اماام علای _ باه
عنوان زاکم برزق جامعه اسالمی _ بوده ،آثار مثبت یا به تعبیر دقیاقتار جنباههای
توسعهای آن است زیرا به تعبیر ایشان ،خاراج پایش از آنکاه یکای از اقاالم مهام
درآمدی دولت مزسو شود ،ابزار اصالح معیشات و نیاز عامال تربیات پرداخات
کنندگان آن و هماۀ کساانی اسات کاه نیازمناد باه اساتفاده از آن هساتند .ایشاان در
اینباره میفرماید:
1

منظور از زیر نظر گرفتن و پیگیری امور خراج ،آن است كاه خاراج باه طاور
كاماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال و
دقیق گردآورى شده و كم و زیادى در آن صورت نگیارد .اهماال در گاردآورى آن
ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب
 .1به دلی ل اینکه خراج یکی از مصداقهای مالیات است امروزه به جای واژۀ «خاراج » از واژۀ «مالیاات »
استفاده میشود.
 .2نننننننننن،نامه .53
 .3ن  :پیام امام امیرالمؤمنین  ،ج ،90ص 253منهاج البراعة فی شرح نهج البالغه ،ج ،20ص.296
 .4نننننننننن ،نامه .53
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در كار خراج نیكو نظر كن ،باه گوناه اى كاه باه صاالح خاراجگازاران باشاد
زیرا صالح كار خراج و خراجگازاران ،صاالح كاار دیگاران اسات و دیگاران
زالشان نیكو نشود ،مگار باه نیكوشادن زاال خاراجگازاران زیارا هماۀ ماردم
4
روزیخوار خراج و خراجگزاران اند.

ظلم به رعیت م شود و سختگیرى بیش از زاد در آن ،ساتم باه پرداخاتكننادگان
1
مالیات است.
 .1- 1- 2زکات

بیگمان در هر جامعه یههاا و طبقاات گونااگونی وجاود دارد كاه قشار فقیار و
مزروم ،یكی از آنهاست .اسالم ،فقار را در تماامی ابعااد نكاوهش کارده و بارای
زدودن آن راهكارهایی را ارائه مایكناد .یکای از مهمتارین روشهاا بارای زدودن
فقر اقتصادی ،زکات است چنانکه امام علی نیز بارها به تأثیر ایان واجا دینای
2
در اقتصاد تأکید داشتهاند.
زکات در لغت به معنای طهارت ،تزکیه و صالح باوده  3و در اصاطالح شارعی
نیز عبارت است از قطع کردن و جدا کردن چیازى بارای هادفی مشاخص کاه در
اینجا ،بخش از مال مدنظر است .به تعبیر دیگر ،زکاات مالیاات اسات کاه باراى
4
کم به ضعیفان جامعه و تأمین هزینههاى زکومت اسالم تعیین شده باشد.
گاهی در آیات و روایات ،به جای واژۀ زکات ،از واژۀ صدقه نیاز اساتفاده شاده
است 5 .در این موارد ،صدقه و زکات از نقطهنظر تفسیری به یا معناا هساتند .در
نننننننننن نیز امام علی با الگوگیری از قرآن کریم در برخی فرازها باه جاای
واژۀ زکااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات،
از لفظ «صدقه» (الصدقات ) استفاده کرده و گاهی هم با تعبیار «زاق هللا» از آن
یاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
نموده است.
پرداخت زکات اموال در زمان رسول خدا و پس از نزول آیات زکات 6 ،اماری
واج و مسلم تلقی مایشاد .زکاات از منااطق مختلاف جماعآوری میگردیاد و از
من ابع مهم مالی زکومت ایشان در سالهای آخر عمار مباارکش باه شامار میآماد.
پاس از پیاامبر اکارم در دوران خلفاا ،باه دلیال فسااد اداری و باهکارگیری افاراد
نا یق در دریافت و مصرف زکات ،اعتقاد و اعتماد مردم به دستگاه اجرایی دچاار
تزلزل شد و در لزوم پرداخت زکات به مأموران زکومت تردید به وجاود آماد 7 .در
 .1نننننننننننة نی ننن نننننننننة ،ج ،5ص.999
 .2ن  :نننننننننن ،خطبه .992
 .3ن نننننننن ،ج ،99ص.352
 .4نیننننننننینننننننی ن  ،ص.353
 .5سوره توبه ،آیه  60و .903
 .6سوره توبه ،آیه .60
.7ننننننن ،ص.562

چنااین وضااعیتی امااام علاای عهاادهدار خالفاات شااد ورسااالت اصاالی خااود را در
اینبااره ،در بازساازی اعت مااد عماومی و ساانت نباوی قارار داد .اعازام مااأموران
زکاااات و تبیاااین وظاااایف آن هاااا نشاااان می دهاااد دولااات علاااوی جماااعآوری و
هزینه کردن زکات را به عناوان یکای از اصالیترین مناابع تاأمین ماالی باه شامار
میآوردد .برنامهریزی امام علی برای تأمین منابع مالی از طریق دریافات زکاات
را میتوان شامل موارد زیر دانست:
الف) تقویت انگیزه ایمانی در پرداخت زکات :هادف از تشاریع زکاات ،هام فارد
است و هم اجتماع .یکی از عوامال تأثیرگاذار در راساتای ایجااد انگیازه در ماردم
بارای پرداخات زکاات ،تقویاات انگیزههاای ایماانی و ایجاااد آماادگی روانای اساات.
امامعلی بارها درسخنان خود به اهمیت و فضیلت پرداخات زکاات تأکیاد کارده و

بگو :اى بندگان خدا! ول خدا و خلیفاۀ او مارا باه نازد شاما فرساتاده کاه ساهم
خدا را از اموالتان بستانم .آی ا خدا در اموالتان ساهم دارد كاه آن را باه ولا
2
خدا بپردازید؟

این تعبیرها قل هر شنوندهاى را نرم ما کناد و او را باراى اداى زکاات آمااده
مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازد
3
و تأثیر روان آن تا زدى است که باا عالقاه و شاوق ،زکاات را تزویال ما دهاد.
بنابراین زکات ی ابزار اقتصادی مؤثر برای مدیریت اقتصاادی جامعاه باا رنا و
بوی دینی و الهی به شمار میآید.
) وضع مالیاتهای شبهزکات :افزون بر منابع نهگانۀ زکات که در عهد رسول
خدا تشریع شد ،امام علی مالیات مشابهی کاه از آن باا عناوان زکاات ناام بارده
شده 4 ،وضع کرد که قرار دادن زکات بر اس  5از جملۀ آنهاست .دلیل این امار آن
بود که زیواناتی مانند اس و شتر از جمله زیواناتی بودند کاه در زماان جنا نیاز
 .1ن  :نننننننننن ،خطبه.990
 .2نننننننننن ،نامه .25
 .3نینننننننن نننننننن نن  ،ج ،9ص.303
 .9از نظر فقهی در اینکه این مالیات ،زکات به شمار میآید یا مالیات زکومتی ،اختالف است اما در هر زال
روایتی از امام باقر و امام صادق است که امام علی بر اس های عتاق[از نژاد اصیل] سا نه دو دینار و
بر سایر اس ها سا نه ی دینار وضع کرده بود( .ننن ننننۀنننن ننی  ،ص)909
 .5ن :نل نن نی ،ج ،3ص.530

مؤلفههای مدیریت اقتصادی امام علی با تأکید بر نهج البلاغه

ادای زکات را فریضهای واج برشمرده است 1 .ایشان همچنین در ناماههای خاود
به کارگزاران تأکید میکرد زکات را باه عناوان «زاق هللا» و خاود را باه عناوان
نمایندۀ خدا یا همان «خلیفة هللا» معرفی کنند که مردم در هنگام پرداخت زکات آن
را به عنوان ادای ی واج دینی همانند نماز و روزه بدانند:

به عنوان غنیمت گرفته میشدند و در زمان امام علی در جن هاا از اسا بسایار
استفاده میشد و چون تولید مثل این زیوانات موج ازدیاد جمعیت آنها شاده باود،
1
به صالحدید آن زضرت ،این تغییر دردریافت زکات به وجود آمد.
 . 1- 2نظارت بر تولید

امروزه نظارت بر عملکرد زیرمجموعهها ،یکای از اصاول مادیریتی باهویژه در
زمینۀ اقتصادی به شمار میرود .امام علی نیز به عنوان رهبری شایساته ،هماواه
به امار نظاارت تاوجهی ویاژه داشات و راهکارهاای گونااگونی را بارای آن ارائاه
میکرد .از جمله روشهای امام علای در راساتای نظاارت ،ترسایم خطاوط کلای
اخالقی و رفتاری در زیطه اقتصادی برای کاارگزاران خاویش باوده اسات کاه در
انجام وظایف خود از چارچو کلی زکومت علوی منزرف نشاوند .ایشاان درباارۀ
نظارت در تولید در نامههای متعدد همواره به کاارگزاران خاود ،درباارۀ چگاونگی
دریافت خراج و زکات _ به عنوان اصلیتارین مناابع درآمادی زکومات اساالمی _
مواردی را تذکر داده است.
 .1- 2- 1نظارت در در یافت خراج

جمعآوری خراج ،وظیفهای دشوار است كه باه بردباارى ،مادارا ،اماناتدارى و
آشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانای
با ازكام شرع نیاز دارد .گردآورندگان باید بدانناد خاراج را از چاه كسا بگیرناد
و بر چه اموال آن را تعیین كنند و در صاورت امتنااع یاا نااتوان افاراد ،باا آناان
چگونه برخورد كنند 2 .از بررسای فرمایشهاای اماام علای در نههج البالغهه اصاول
کلی زاکم بر خراجستانی را میتوان در چند مزور بیان کرد:
الف) رعایت انصاف و توجه باه خواساتههای مالیاات دهنادگان :بادون تردیاد در
جامعهای که قرار است موازین و ازکام الهی اجرا شود ،وضاع و اخاذ خاراج نیاز
باید با نهایت انصاف و عدالت صورت پذیرد که مبادا مالیات دهنادگان باا ازسااس
سنگینی مالیاتها ،انگیزۀ خاود را ازدسات دهناد و از عرصاۀ کاار و تولیاد خاارج
شوند .امام علی دریافات خاراج را در صاورتی جاایز مایداناد کاه زقاوق ماردم
رعایت گردد ،به خواستههای آنان توجاه شاود و از بیاان درخواساتهاای مشاروع
خود ازساس شرمندگی نکنند .ایشان میفرماید:
پس خود ،داد مردم را بدهید و در معاشرت با آنان انصاف را فارو مگذاریاد و
براى بارآوردن نی ازهایشاان ،زوصاله باه خارج دهیاد .شاما خازناان رعیات و
وكیالن امت و سفیران امامان هستید .كسا را كاه نیا ازى دارد ،در بارآوردن
 .1ننننن نن ننن نننی ،ص.36
 .2نینننننننن نننننننن نن  ،ج ،90ص.325

آن درن مكنید  ،آنسان كه به خشم آید و او را از مطلوبش بازندارید.

1

) پرهیز از دریافت مالیات پیش از موعد مقرر :از جمله آفتهاایی کاه ممکان
است در هنگام گرفتن خراج ،گریبانگیر خراج بگیران شود ،گرفتن خاراج در غیار
موعد مقرر است .اماام علای در گفاتوگاوی طاو ن باا زیااد ،او را از گارفتن
مالیات پیش از رسیدن وقت آن نه کرده و میفرماید:
عادالت را بکاار بناد و از سااتم و بیاداد زاذر ک ان زیارا ساتم رعی ات را آواره
2
میکند و بیدادگری  ،شمشیر را فرا میخواند.

هرگاه از سنگین خراج یا ا آفات مزصاول یا ا بریادن آ یا ا نی امادن بااران یا ا
دگرگون شدن زمین _ چون در آ فرو رفاتن آن یا ا با آبا _ نازد تاو شاكایت
آوردند ،از هزینه و رنجشان بكاه ،آنقدر كه امید م دارى كارشان را ساامان
4
دهد.

امام علی اسبا شکایت کشاورزان را در شش مورد بیان فرماوده اسات  5کاه
در هر صورت وال باید توان کشاورزان را در نظر گیرد و خراج هر کدام را باه
اندازهاى که گرفتار ضرر و زیان شدهاند تخفیف دهاد یاا باه کلا از خاراج معااف
کند 6 .شادمانی ناشی از بخشودگی مالیاتی ،به عنوان ابزاری نامرئی بارای اصاالح
 .1نننننننننن ،نامه.59
 .2همان ،کلمات قصار .936
 .3نننننننننننة نی ننن نننننننننة ،ج ،20ص.539
 .4نننننننننن ،نامه .53
 .5نینننننننن نننننننن نن  ،ج ،5ص.353
 .6همان.

مؤلفههای مدیریت اقتصادی امام علی با تأکید بر نهج البلاغه

از این روایت چنین برمیآید کاه اماام علای زماانی مشاخص را بارای گارفتن
مالیات در نظر داشته و بر آن تأکید میکرده است زیرا بیگماان ،ایان کاار باعاث
میشود خراجدهندگان برای پرداختیهای خود از پیش برناماه داشاته باشاند و ایان
امر _ چه از نظر روانی و چاه از نظار اقتصاادی _ تاأثیرات مثبتای را باه هماراه
خواهد داشت و از ناآرامی ،شورش و نابودی والای _ کاه از عواقا ناشای از آن
3
است _ جلوگیری میشود.
ج) تااأمین رضااایت و اعتماااد بااا تخفیااف مالیاااتی :از دیگاار اصااول زاااکم باار
خااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراج سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتانی و
گرفتن مالیات ،توجه به توانایی پرداخت کنندگان مالیات است کاه زضارت یکای از
این راهها را تخفیفهای مالیاتی در شرایط بزرانی و خاص مایداناد .اماام علای
در اینباره چنین میفرماید:

امور مردم است چراکه کاهش باار مالیااتی باه ناوعی موجا آساایش و امنیات و
اطمینان ناشی از عدالتگستری و مادارای دولات باا ماردم شاده و هماین امار باه
افزایش میل مشارکت جویی در مواقع بزرانی در میاان ماردم کما مایکناد .اماام
علی نتیجۀ این تخفیفها را چنین بیان میدارد:
كاستن از خراج بر تو گران نی اید زیرا اندوخته اى شود براى آبادان بالد تو.
و ...عدالت را در می انشان گسترده اى و باه افازودن ارزاقشاان و ....چاه بساا
كارها پیش آید كه اگر رفع مشكل را بر عهدۀ آنهاا گاذارى ،باه خاوشدلا باه
1
انجامش رسانند.

منظور از عمران وآبادان در ایان کاالم ،برقارارى عادالت و امنیات و افازایش
تولید است که هرگاه دولت بتواند این سه عنصار را فاراهم آورد ،ماردم نسابت باه
آن اعتماد یافته و با همۀ وجود به دفاع از آن برما خیزناد .در غیار ایان صاورت،
افراد خود را در سرزمین خویش ،غری و بیگانه خواهند یافت 2 .بناابراین زکومات
زمان سامان م یابد که تکیهگاهش تودههااى ماردم آن کشاور باشاد در غیار ایان
صاورت همیشااه تانشهااا و ناااآرام و شاورش در گوشااهاى از کشاور زکاامفرمااا
خواهد بود.
د) ترجیح آسایش مردم بر افزایش درآمد بیتالمال :امام علی کاارگزاران خاود
را از ساتاندن خاراج باه هار قیمتای مناع میکناد .ایشاان اجاازه نما دهاد زتا از
بدهکاران ،ضروریات زندگیشاان را باراى اداى دیان بساتانند و بایاد باه او بارای
ادای دین ،مهلت دهند .ایشان در اینباره چنین میفرماید:
براى گرفتن خراج ،جامۀ تابستان و زمستان مردم را یا ا ساتورى كاه باا آن
كار م كنند ی ا بندۀ آنها را مفروشید و هیچكس را براى درهم تازی اناه نزنیاد
3
و دست به مال هیچكس _ چه مسلمان و چه ذم _ نبرید.

امام علی اعمال هرگونه خشونتی را به هنگام گرفتن خراج نهی میکناد زیارا
او
ایان کاار را رفتاااری غیار انسااانی میداناد ،ثانیااا تجرباه نشااان داده اسات اعمااال
خشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااونت
در اداى دیون نتیجۀ منف دارد و بهعکس ،مزبت و مالطفت ،درآماد بیاتالماال را
4
افزونتر م سازد.
 .1نننننننننن ،نامه.53
 .2نننننننننننة نی ننن نننننننننة ،ج ،5ص.952
 .3نننننننننن ،نامه .59
 .4نینننننننن نننننننن نن  ،ج ،90ص.325

 .1- 2- 2نظارت در در یافت زکات

در آییننامههای امام علی باه ماأموران گاردآوری زکاات ،هماواره باه رعایات
نکاتی تأکید شده که میتوان آن نکات را به عنوان اصول و ضوابط دریافات زکاات
در قال موارد ذیل برشمرد:
الف) دریافات زکاات در عاین ازتارام :ایان ماورد ،نکتاهای بسایار مهام درباارۀ
جمعآورى زکات و به طور کلای در هماۀ اماور مرباوط باه مادیریت اقتصاادی باه
شمار میرود .امام علی نیز بر این مسئله بسیار تأکید داشته و میفرماید:
او را فرمان م دهم كه مردم را نرنجاند و دروغگویشان نخواند و تهمات نزناد
1
و به این دستاویز كه بر آنان امارت دارد ،روى از ایشان برمتابد.

تو را در این صدقه نصیبی است ثابت و زقی اسات معلاوم و نیاز مساکینان و
ناتوانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان
و بینوای ان با تو شری اند .من زق تو را به تمامی میپردازم  ،تو نیز زق آناان
را بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
3
تمامی بپرداز.

امام علی در این نامه به کارگزار خود تأکید میکند که نباید ایان زقیقات را از
یاد ببرد که او تنها به عنوان عامل جمعآورى زکات ،زقی معین دارد و گاروههااى
دیگاار از نیازمناادان زکااات بااا او شااری انااد و اگاار رعایاات زااق آنااان را نکنااد
سرنوشتش در قیامت بسیار شوم و تاری خواهد بود.
ج) دقت نظر کارگزار ،در هنگام دریافت زکات :اماام علای باه عناوان الگاوی
 .1نننننننننن ،نامه.26
 .2نینننننننن نننننننن نن  ،ج ،9ص.323
 .3نهج البالغه ،نامه .26

مؤلفههای مدیریت اقتصادی امام علی با تأکید بر نهج البلاغه

تجربیات عصر ما نیز صزت ایان بیاان را روشان مایساازد .درسات اسات کاه
شاید برخی از این مسئله سوء استفاده کنند و زقاوق بیاتالماال را نپردازناد ،ولا
به یقین ،صدمات اقتصادی این رفتار بسیار کمتار از با اعتناای و برخاورد خشان
2
با آنهاست.
) تأکید بر رسااندن اماوال زکاات باه نیازمنادان :باا توجاه باه چگاونگی تقسایم
بیتالمال در زمان خلفای پایش از اماام علای _ کاه باه صاورت ناعاد ناه باود و
بسیاری از نیازمندان مزروم م ماندند _ ایشاان باراى اطمیناان بخشایدن باه ماردم
در یکی از نامههای خود سهبار بر این نکته متذکر میشوند که هدف ،تقسایم کاردن
مال مسلمین در میان آنها و رساندن نیازمندان به زقوقشان است .بر هماین اسااس
در نامهای به کارگزار خود میفرماید:

مدیری شایساته ،اگرچاه هماواره بار رفاق و مادارا باا ماردم در دریافات خاراج و
زکات تأکید میکرد ،اما در عین زال به کارگزاران خود ایان نکتاه را نیاز گوشازد
میفرمود که زیر باشند و اجازه ندهند ازشام مریض و ضعیف باه عناوان زکاات
1
پرداخت شود:
ستور پیار و ساالخورده و پاای و پشات شکساته و بیماار و غار و معیاو را
2
مگیر.

ایشان عالوه بر نکات یااد شاده ،توصایههایی را نیاز باه ماأموران خاود درباارۀ
چگااونگی نقاال و انتقااال زیوانااات  3و زتاای ویژگیهااای مااأموران (چوپانااان) بیااان
فرموده است  4که اوج نکتهسنجی و ریزبینی آن زضارت را در مادیریت اقتصاادی
میرساند.
این نکته نیز درخور توجه است که اماام علای ایان دساتورها را هنگاام بیاان
فرمود که در میان اندیشهوران جهان ،نه از زقاوق زیواناات ساخن مطارح باود و
ناااه از زقاااوق بشااار مسااائلهای کاااه اماااروزه در جواماااع بشاااری و در نگااااه
صاز نظران ،جایگاهی ویژه پیدا کرده است .هرچناد پاس از گذشات چنادین قارن
از ظهور اسالم و پیادهسازی عملی آن توسط پیامبر اکرم و امامان معصوم ایان
ادعا تنها در زد ژستی سیاسی و وسیلهای برای تزریا عواطاف و افکاار جواماع
بشری برای تزت فشار قرار دادن کشورهای مختلف ،تبدیل شده است.
در جمعبندی موارد یاد شده میتوان گفت با توجه به بررسی روایاات متعادد در
کتا شریف نهج البالغه ،به این نتیجه میرسیم که برنامهریازی اصالی اماام علای
دربارۀ تولید ثروت منوط به تأمین منابع مالی از طریاق دریافات زکاات و خاراج و
سایر منابع  5و زفظ و نگهداری آنها به نام بیتالمال  6بوده است کاه در برناماههاای
 .1گفتنی است از دیدگاه فقها ،منظور از این دستور ،آن است که اگر تمام نصا سالم بوده باشد ،نما تواناد
زی وان ناسالم را از جای دیگر بیاورد و به عنوان زکات بپردازد ول اگر تمام نصاا زیا وان بیماار و
معی و است ،مانع ندارد زکات را از همان بپردازد .همچنین اگر قسمت معی و و قسامت ساالم اسات،
زکات به نسبت از سالم و معی و گرفته م شود و این نشانۀ رعایت عدالت اسالم در مسائل مربوط به
بزث زکات است ( .نینننننننن نننننننن نن  ،ج ،9ص)293
 .2نننننننننن ،نامه.25
 .3ن  :همان.
 .4همان.
 .5از جمله مواردی که میتوان به عنوان تأمین کنندۀ منابع مالی و قسمتی از بیتالمال باه آنهاا اشااره کارد
عباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارتا ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد از:
 .9خمس (نه البالغه ،کلمات قصار  .2 )230جزیه (همان ،نامه  .3 )53غنایم جنگی (همان ،نامه .)99
 .6در متون روای  ،عنوان «بیت المال » اصطالز عام است که همۀ درآمادهاى عماوم مسالمانان كاه در
تصاارف زكوماات اسااالم اساات را درباار میگیاارد ( .نن نننن نن نننی نن ننین ننننن ننی ن ،ج،9
ص)992

بعدی بتوانند بیتالمال جمعآوری شده را در مزال صازیح خاود توزیاع و مصارف
کنند.
 .2توزیع در آمد

شایسته تزقق پیدا کرده بود.

2

 . 2- 1برنامهریزی در توز یع

باا توجاه بااه ساخنان امااام علای در نههج البالغهه ،برنامااهریزی بارای توزیااع را
میتوان تزت ی عنوان کلی دنبال کرد یعنای توزیاع درآمادهای زاصال از تاأمین
منابع مالی (بیتالمال) .امام علی برای رعایت عدالت اقتصادى در توزیاع ثاروت
عموم  ،دو نکته را معیار اصل این امر قرار داده است :یك رعایت برابارى در
ازقاق زقاوق هامتاراز ماردم و دیگاری ،توجاه ویاژه باه طبقاات مزاروم جامعاه و
كوشش براى بهبود وضع آنان.

 .1ننن ننننۀنننن ننی  ،ج ،3ص.63
] .2در دوران زكومت من] هیچ كس در كوفه ش را به روز نم رسانَد ،مگر اینكه زندگ آسودهاى دارد.
فروپایهترین مردم نان گندم م خورَ د ،سایبان دارد و آ گوارا م نوشد ( .نن نننن نن نننی نن ننین
نننننننی ن ،ج ،9ص)930

مؤلفههای مدیریت اقتصادی امام علی با تأکید بر نهج البلاغه

از جملااه سیاسااتهای امااام علاای در راسااتای ماادیریت اقتصااادی ،توزیااع
صزیح بیتالمال در جامعاه اسات .توزیاع درآمادها در مادیریت اقتصاادی اساالم،
اهمیتی ویژه دارد زیرا توسط آن ،ثروت بین همۀ گروههاای جامعاه تقسایم شاده و
از
تمرکز آن در دست گروهی خاص جلوگیری خواهد شد .از اینرو تنها راه رسایدن
باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
این امر ،برقراری عدالت اقتصادی است .اگار عادالت در جامعاه مراعاات شاود،
فقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار از
بین مایرود و هماۀ ماردم از ساطح زنادگی در زاد کفااف بهارهمناد خواهناد شاد.
بنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابراین،
توازن اقتصادی و در پرتو آن ،عدالت اقتصاادی _ کاه رعایات زقاوق هماۀ افاراد
جامعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه را
به همراه دارد _ بادون برناماهریازی صازیح در زمیناۀ توزیاع و مادیریت شایساته
امکانپذیر نیست  1همانطور که در زمان زکومت امام علی  ،این امر باه گوناهای

 .2- 1- 1توز یع عادلانۀ بیتالمال

1

ایجاد رفااه و تاأمین معیشات از اهاداف زکومات اماامعلای باوده و در اندیشاه
مدیریتی ایشان جایگاهی بسزا داشته اسات .از ایانرو ،اماام علای عماده وظاایف
زکوماات خااود را توسااعۀ اقتصااادی و بهبااود معیشاات مااردم ماایدانااد و یکاای از
مؤثرترین راهها در اینباره را پرداخت عاد ناۀ بیتالماال باه ماردم بیاان مایکناد.
ایشان میفرماید:
ای مردم! مرا بر شما زقی و شما را بر مان زقای اسات ... :بار مان اسات کاه
2
زقی را که از بیت المال دارید بگزارم.

شیوۀ امام علی در تقسیم این اموال ،تقسیم باه طاور مسااوی اسات .از ایانرو
در پاسخ به کسانی که خواستار تقسیم بیتالمال باین بزرگاان و رؤساا بارای جلا
نظر آنان بودند ،فرمود:
اگاراین ماال از آن ماان مایبااود ،بااز هام آن را بااه تسااوی می ا انشاان تقس ایم
3
میکردم .پس چگونه چنین نکنم ،در زالی که مال  ،از آن خداوند است.

به تعبیر امام علی در زقیقت بیتالمال همچون نهری عظایم اسات کاه خداوناد
آن را جارى ساخته و بهرۀ همگان در آن یکسان است .در هر زاال ،ایان جملاه باه
این موضوع اشااره دارد کاه بیاتالماال بایاد مانناد عصار پیاامبر اکارم در میاان
مسلمانان به صورت یکسان تقسیم شود و همچون عصار عمار _ کاه عار را بار
عجم و اشراف و صزابه را بر دیگران ترجیح م داد _ یاا همانناد عصار عثماان _
که بیتالمال را در میان خویشااوندانش از بنا امیاه تقسایم ما کارد _ باه صاورت
4
تبعیضآمیز تقسیم نشود.
 .2- 1- 2توجه و یژه به طبقات محروم

هنگامی که امام علی زمام امور را به دست گرفت ،جامعه دچاار فقاری شادید
بود و این امر ،میان دو طبقه ثروتمناد و تهیدسات ،شاکافی عمیاق باه وجاود آورده
بود .ایشان در خطبۀ شقشقیه ،به صرازت به این موضاوع اشااره کارده ،آن را باه
عنوان یکی از مهمترین علل پذیرش خالفت مطرح مینماید 5 .از اینرو امام علای
 .1صازبان کت لغت دربارۀ معنای واژۀ عدالت ،معانی متعددی بیان داشته اند چنانکه راغ اصفهانی ،عدل
و عدالت را به معنای مساوات دانسته (ن  :ن ننننننن ننننن نننن ،ص )336و ابنمنظور نیز عدل را به
معنای تساوی میان دو چیز تعریف کرده است ( .ن نننننننن ،ج ،99ص)932
 .2نننننننننن ،خطبه.39
 .3نننننننننن ،خطبه .926
 .4نینننننننن نننننننن نن  ،ج ،5ص.303
 .5اگر  ...خدا از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمکاران و گرسنگی ستمکشان خاموشی



نهایات تاالش خاویش را باه کاار بارد کاه مناسابات عاد ناه را از ناو زیااتی تااازه
ببخشد .بنابراین رسیدگی باه قشار هایی آسای پذیر و تاأمین نیازمنادی های آناان ،از
اولویتهای نخست امام علی در توزیع عاد نۀ بیتالمال بود .ایشان میفرماید:
خدا را ،خدا را ،در با طبقۀ فرودین كسان كه بیچارگاان اناد از مسااكین و
نی ازمندان و بینوایا ان و زماینگیاران .در ایان طبقاه ،مردما هساتند ساائل و
مردم هستند كه در عین نی از روى سؤال ندارناد .خداوناد زقا باراى ایشاان
مقرر داشته و از تو خواسته است كه آن را رعایات كنا  ،پاس در نگاهداشات
1
آن بكوش.

برای اینان در بیت المال خود زقی مقرر دار و نیاز بخشای از غاالت اراضای
خالصاااه اساااالم را در هااار شاااهری باااه آناااان اختصااااص ده زیااارا بااارای
3
دورترینشان همان زقی است که نزدی ترینشان از آن برخوردارند.

بنابراین با توجه به اندیشه اقتصادی امام علی و راهکارهاای اجرایای زضارت
و باا ماادیریت صازیح و تزقااق عادالت اقتصااادی ،دیگار نیازمنااد و گرفتااری پی ادا
نخواهد شد و جامعه به امنیت اقتصادی زم بارای زرکات باه ساوی تعاالی دسات
خواهد یافت.
 . 2- 2نظارت بر توز یع

یکی از مهمترین وجوه برقراری عدالت اقتصادی در جامعه ،نظاارت در توزیاع
است زیارا در ایان مرزلاه ،بیتالماال جماع آوری شاده و در اختیاار کاارگزاران
قرار میگیرد .امام علی از جمله اصالیترین د یال خاود در پاذیرفتن خالفات را
جلوگیری از افتادن بیتالمال به دست افراد سودجو بیان میفرمود 4 .ایشاان پاس از
نگزینند ،افسارش را بر گردنش میافکندم و رهایش میکردم ( .نننننننننن ،خطبه )3
 .1همان ،نامه.53
 .2نینننننننن نننننننن نن  ،ج ،90ص.353
 .3نننننننننن ،نامه.53
 .4ولی اندوه من از این است که مشتی بیخردان و تبهکاران این امت ،زکومت را به دست گیرند و مال خدا را
در میان خود دست به دست گردانند و بندگان خدا را به خدمت گیرند و با نیکان در پیکار شوند و فاسقان را
یاران خود سازند( .همان ،نامه )62

مؤلفههای مدیریت اقتصادی امام علی با تأکید بر نهج البلاغه

از جمله بارزترین وجوه مدیریت اقتصادی امام علی ردهبندی فقراسات .ایشاان
تمام افرادى را که گرفتار فقر و تنگدست هستند باا توجاه باه سلساله مراتا آناان
مورد توجه دقیق قرار داده است .گویا امام با این تقسیم بندى م خواهد اولویاتهاا
را براى کارگزاران خویش دربارۀ کم کردن به نیازمندان گوشزد کند تا آناان کاه
بیشتر با فقر دست به گریباناند بیشتر ماورد توجاه واقاع شاوند 2 .اماامعلای بارای
برآوردن نیاز این قشر ،راهکارهایی نیز بیان میدارد .ایشان میفرماید:

نیال باه خالفات نیاز مواضاع شافاف و بادون ابهاامی را در اینبااره اتخااذ کاارد و
1
بزر ترین خیانت را خیانت به امت و بیتالمال آنان معرفی فرمود.
بنابراین زکومتی دارای ارزش است که با ایجاد عادالت اقتصاادی بتواناد لبخناد
رضایت را بر لبان تودۀ مردم جامعاه بنشااند کاه انگیازۀ آناان را در جهات کاار و
تالش و افزایش تولید و بهرهوری روز به روز افزون کند.
 .2- 2- 1بازگرداندن اموال به تاراج رفته

نخستین و اساسیترین راهکار اجرایای اماام علای در راساتای توزیاع عاد ناۀ
بیتالماال و رشااد اقتصاادی جامعااه ،جماعآوری ثروتهااای باادآورده و نامشااروع
اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
زیرا زضرت نم پذیرفت اماوال بیتالماال در دسات انادك انباشاته شاود کاه بار
دیگااران بزرگاا كاارده و فخاار بفروشااند .بنااابراین ایشااان در نخسااتین روزهااای
زکومت ،بازگردانادن ثاروتهاای نامشاروع زاصال از چپااول بیتالماال را جازو
اولین سیاستهای خود معرفی کرده و میفرماید:
به خدا سوگند! اگر چیزی را کاه عثماان بخشایده  ،نازد کسای بیا ابم  ،آن را باه
صازبش بازمیگردانم ،هرچند آن را کابین زنان کرده باشند ی ا بهای کنیزان.

2

البته این اقادام اماام علای نیاز موجا بسایاری از نارضاایتی ها و مخالفاتهاا
3
با ایشان شد.
 .2- 2- 2نظارت بر تقسیم مساوی بیتالمال

مسئلۀ عدالت ،یکی از مزوریترین مسائلی است کاه در نهجالبالغهه ماورد تأکیاد
و تکرار قرار گرفته است و اساسا امام عل خود بزر ترین نماد انساانی عادالت
در تاریخ بشر است آنچنانکه جرج جرداق _ نویسندۀ بناام مسایز _ تزات تاأثیر
برقاراری عادالت ایشاان ،کتاا خاود را امهام علهی ،صهاای عهاال انسهانی  4ناام نهاااده
اسات .از ایان رو ،یکای از موضاوعاتی کاه زضارت بادان سافارش فرماوده و در
مکاتبات خود به کارگزاران نیاز تصاریح داشاته ،تقسایم برابار غناایم و اختصااص
ندادن چیزی بیشتر برای خویش است:
این مال نه از آن من است و نه تو  ،بلكه دارای مسلمانان است كه به نیاروى
شمشیرهاشان به دست آماده اسات .پاس اگار تاو در نبردشاان باا آناان هماراه
 .1بزر ترین خیانت ،خیانت به مسلمانان است و بزر ترین دغلکاری ،دغلکاری با پیشوایان( .همان ،نامه)26
 .2همان ،خطبه.95
 .3آگاه باشید! تمام زمینهای را که عثمان به این و آن بخشیده و همۀ اموال را که از بیتالمال داده است ،همه
به بیتالمال بازم گردد چرا که هیچ چیز نم تواند زقوق گذشته را با طل کند ( .ننن نننننننننن ،ج،9
ص)269
.4نننننن ننی نننننننننننننن نننیة.

بوده اى  ،همانند ایشان بهره م برى وگرناه دساتاورد ایشاان جاز باراى خاود
1
آنان نیست.

گاهی ممکن است زمامدار برای خود از بیتالماال چیازی را اختصااص ندهاد،
اما از آن برای دیگران زاتمبخشی نماید اماا باه شاهادت تااریخ ،اماام علای تنهاا
کسای باود کاه اماناتداری نسابت باه بیتالماال را زتای نسابت باه خویشاان خااود
مراعات میفرمود ،چنانکاه داساتان مراجعاۀ عقیال _ بارادر اماام علای _ بارای
2
دریافت سهمی بیشتر از بیتالمال مشهور است.
 .2- 2- 3مقابله با رانتخواری

والی را نزدیکان و خویشاوندانی است که خوی برتری جستن و گاردنفارازی
کااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااردن
و در معامله  ،انصاف را کمتار باه کاار بساتن دارناد .ریشاۀ ساتم ایناان را باا
بریااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادن
3
اسبا آن برآر!

عامل اصلی پیدایش این آفت ،نوع تصمیمات و برخاورد زااکم در رویاارویی باا
موافقان و مخالفان زکومت است .زکام پس از رسیدن باه قادرت ،بارای وابساتگان
خاود و نی از کسااانی کااه در بااه قاادرت رس ایدن آنااان نقااش داشااتهانااد ،امتیازهااایی
اختصاص میدهند و با نادیده گرفتن تخلفات آنان ،زمینه بهارهگیاری بیشترشاان را
از اموال عمومی فراهم میسازند تا آنجا که زکومت به ابزاری بارای رسایدن باه
تمایالت و خواستههای شخص زاکم و نزدیکان وی تبدیل میشود .از ایانرو ،اماام
علی همواره دربارۀ به وجود آمدن این پدیدۀ شوم هشدار میداد .ایشاان باه مالا
اشتر فرمود:
به هیچی از اطرافی ان و خویشاوندانت زمین را به اقطاع مده مبادا به سب
نزدیك به تو  ،پیمان بندند كه صاازبان زماینهااى مجاورشاان را در ساهم
كه از آ دارند یا ا كاارى كاه بایاد باه اشاترا انجاام دهناد ،زیا ان برساانند و
 .1نننننننننن ،نامه .65
 .2همان ،خطبه .295
 .3همان ،نامه .53
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رانتخواری را میتوان یکی از موارد توزیاع ناعاد ناه ثاروت باه شامار آورد
زیرا به وسیلۀ آن ،زمامادار بارای نزدیکاان خاود امتیاازاتی ویاژه نسابت باه ساایر
مردم قائل میشود .امام علی یکای از اهاداف اصالی خاود را درباارۀ مباارزه باا
مفاسد اقتصادی ،برخورد باا پدیادۀ راناتخاواری قارار داده و بار آن پاای فشارده
است .ایشان به مال اشتر چنین میفرماید:

بخواهند بار ززمت خود را بر دوش آنان نهناد .پاس لاذت و گاوارای  ،نصای
1
ایشان شود و نن آن در دنی ا و آخرت بهره تو گردد.
 .2- 2- 4برخورد با کارگزاران خطاکار در توز یع بیتالمال

شاید بتاوان گفات مهمتارین و زسااستارین بخاش نظاارت در یا نظاام اداری،
نظارت بر چگونگی تقسیم بیتالمال است چنانکه امام علی نیز شادیدترین تاوبیخ
و تنبیهها را درباارۀ کساانی در نظار مایگرفات کاه نسابت باه بیتالماال مسالمین
خیانت میورزیدند .ایشان به یکای از کاارگزاران خاود کاه در تقسایم غناایم جنگای
خیانت کرده بود نوشت:
چون مجال بیشتر برای خی انت به امت به دسات آوردی  ...آنچاه توانساتی از
اموالی که برای بیاوهزناان و یتیماان نهااده بودناد برباودی  ،آنگوناه کاه گار
تیزچن  ،بز مجروح را بربایاد .پاس از خادای بتارس و اماوال ایان قاوم را باه
آنان بازگردان که اگر چنین نکنی و خداوناد مارا بار تاو پیاروزی دهاد ،باا تاو
کاری خواهم کرد که در نزد خداوند عذرخواه من باشد و با این شمشایر _ کاه
2
هرکس را ضربتی زده ام به دوزخش فرستاده ام _ تو را نیز خواهم زد.

ایان برخااورد از آن زکایات دارد کااه آن زضاارت در اینبااره نظااارتی دقی اق و
باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائبه
اعمال میکرد و در صورت ازاراز جارم ،بایهایچ ساازش و مساامزه ،وی را باه
شدت مجازات میکرد.
 .2- 2- 5نظارت بر بازار

در دوران زکومت امام علی به دلیل مزدودیت راههای ارتباطی ،معاامالت باه
صورت رو در رو انجاام میشاد .بناابراین مقصاود از باازار در آن دوره ،مزال و
مکانی مشخص بود که فروشندگان و خریداران گرد هم جمع مایشادند و باه داد و
3
ستد میپرداختند.
بازار به عنوان یکی از مهمترین مراکز اقتصادی جامعه ،اهمیتی مضااعف دارد
و نظارتی لزظه به لزظه و مستمر را طل میکند .از همین رو ،زضرت هماواره
اوضاع بازار را زیار نظار داشات و ضامن دعاوت بازاریاان باه رعایات ماوازین
اخالقی ،به بررسای نرخهاا مباادرت میورزیاد و باا ازتکاار و گارانفروشای نیاز
سخت مبارزه میکرد.
4
الف) جلوگیری از ازتکار و برخورد با مزتکران :ازتکار از جمله عواملی است
 .1همان.
 .2همان ،نامه .99
 .3ننن ننننۀنننن ننی  ،ج ،3ص.993
 .4ازتکار در اصل از ریشۀ زَ ْکر (بر وزن مکر) به معناى ظلم و ستم گرفته شده و در اصطالح ،باه معنااى



که تعادل عرضه و تقاضا را به هام مایزناد و موجا باا رفتن قیمتهاا و از باین
رفااتن امنیاات اقتصااادی ماایشااود .جلااوگیری از ازتکااار سااب ماایشااود فرآینااد
قیمتگذاری متناس با عرضه و تقاضا عاد نه باشاد 1 .گااه تجاار از مسایر ساالم
خود منزرف میشوند ،براى دستیاب به سود بیشتر ،بازار سیاه ایجااد ما کنناد و
به سراغ ازتکار م روند .از اینرو امام علی در ساخنانی باه آنهاا هشادار داده و
خطا به مال م فرماید:
در كارشان نظر كن ... .بسی ارى از آنان روشا ناشایساته دارناد و زاریص و
بخیل اند .ازتكار م كنند و به میل خود براى كا ى خود بها م گذارند ،با ایان
كار به مردم زی ان م رسانند و باراى والیا ان هام مایاۀ ننا و عیا هساتند... .
2
پس از ازتكار منع كن كه رسول هللا از آن منع كرده است.

باید خرید و فروش به آسان صورت گیرد و بر موازین عدل ،باه گوناه اى كاه
4
در بها ،نه فروشنده زی ان ببیند و نه بر خریدار اجزاف شود.

 .3مصرف

پیشتار آمااد کااه درآماادهای بیتالمااال باه عمااوم مساالمانان تعلااق دارد و زاااکم
اساالمی موظااف اسات در مصاارف آن ،مناافع و مصااالح هماه اصااناف و طبقااات
اجتماع را در نظر گیرد .اما اگر این سؤال پیش آیاد کاه تفااوت توزیاع و مصارف
بیتالمال در چیست ،شااید بتاوان گفات هادف در بزاث توزیاع ،برقاراری عادالت
اقتصادی بین تمامی اقشار جامعه و از بین بردن فقر و به ناوعی تاأمین نیااز ماالی
و کا یی همۀ مردم است اما در بزث مصرف ،مصالح جامعه در جهت باهساازی
و آباادانی و همچن این تااأمین نی ااز مااالی زقااوقبگی اران جامعااه ،ماننااد کارمناادان و
گردآورى ازتیاجات مردم و ذخیره کردن و به انتظار گران
نن نننننننن نن  ،ج ،9ص)353
 .1همان ،ص.599
 .2نننننننننن ،نامه.53
 .3نینننننننن نننننننن نن  ،ج ،9ص.599
 .4نننننننننن ،نامه.53

نشستن و منافع کالن بردن است ( .نینننننن
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) نظارت بر قیمتها :نظارت بر قیمتها یعنای میازان سانجش عاد ناه باشاد
کمفروش و تقل در کار نباشد ،به طوری که هام از تولیدکنناده و هام از مصارف
کننده زمایت شود زیرا هرگاه تنها به نفع مصرف کننده باشاد ،تولیدکننادگان زیاان
دیده و دست از تولید م کشند و این خود مایۀ گرانا و کمباود اجنااس ما شاود و
اگر تنها جانا تولیدکنناده در نظار گرفتاه شاود و باا مناافع زیااد اجنااس خاود را
عرضه کنند ،مصرفکنندگان به ززمت م افتند 3.امام به کارگزار خود میفرماید:

نظامیان در نظر گرفته میشود.
 . 3- 1برنامهریزی برای مصرف

تدبیر و اولویتبندی بین نیازهای گونااگون ،از لاوازم تخصایص بودجاۀ کارآماد
است .امام علی بار خاالف خلفاای پیشاین در هزیناه کاردن و مصارف بیتالماال
دارای برنامااه و هاادفی مشااخص بااود .ایشااان بخشاای از بیتالمااال را صاارف
ساماندهی و عمران و آبادانی جامعه و بخشای دیگار را باه تاأمین نیازهاای ماالی
کارکنان دولتی و نظامیان اختصاص میداد.
 . 3- 1- 1عمران و آبادانی

از مهمتاارین مااوارد مصاارف بیتالمااال ،هزینااه کااردن آن در زمینااه عمااران و
آباادانی اسات زی ارا از دیادگاه امااام علای «هاار بااری را باار دوش کشاور آباااد
1
بگذاری ،میتواند تزمل کند».
آبادانی سرزمین ،اسبا رضایت و همکاری مردم را در شرایط بزرانای فاراهم
مینماید و از سقوط جامعه جلوگیری میکند .بناابراین اماام علای باه کاارگزاران
خاود دربااارۀ دریافاات خااراج باادون مصاارف آن باارای عمااران و آبااادانی هشاادار
میدهد و میفرماید:
باید نگریستن تو به آبادانی زمین ،بیشاتر از ساتاندن خاراج باشاد کاه ساتاندن
خراج جز با آبادانی میسر نشاود و آنکاه خاراج مایخواهاد ،ولای باه آباادانی
نمیپردازد ،شهرها را ویران و بندگان را هاال مایکناد و کاارش جاز انادکی
2
راست نخواهد آمد.

در واقع امام علی براى زکومت که در بند عماران و آباادى نیسات و تنهاا باه
فکر جمعآورى خراج است ،سه نتیجۀ شوم ذکر ما فرمایاد نخسات ،ویاران شادن
زمینها،چنان که در طول تاریخ نیاز دیاده شاده اسات در منااطق کاه زکوماتهاا
خراجی سنگین بر اراض م بستند و به آبادى زماین نما اندیشایدند ،کشااورزان،
زمینها را رها میکردند و براى در امان ماندن از شر جماعآورنادگان خاراج ،باه
نقاط دیگر فرار م کردند .دوم آنکه مردم به هالکت سوق داده م شوند زیرا فقار
دامان آنها را م گیرد .سومین نتیجه نیز از همین جاا زاصال ما شاود زیارا فقار
عموم سب همکارى نکردن تودههاى مردم ،بلکه شاورش آنهاا بار ضاد زکومات
م شود ،آن هم زکومت که دستش خاال اسات و درآمادى نادارد .چناین زکاومت

 .1همان.
 .2همان.

چند صباز بیشتر دوام نمیآورد.

1

 . 3- 1- 2تأمین نیاز مالی کارکنان

در ی مدیریت اقتصادی موفق ،تأمین زندگی و امنیت کااری کارکناان از اماور
زیاتی شمرده میشود تا در برابر ززمتی که مایکشاند دغدغاۀ معااش و گذرانادن
زندگی آبرومند نداشته باشند .امام علی به این مسائله مهام بسایار تأکیاد مایکارد،
چنانکه در عهدنامۀ بی بدیل خویش به مال اشتر مینویسد:
در ارزاقشان بیفزاى زیرا فراوانا ارزاق ،آناان را بار اصاالح خاود نیارو
دهد و از دست اند ازى به مال كه در تصرف دارند ،باازم دارد .و نیاز باراى
2
آنها زجت است ،اگر فرمانت را مخالفت كنند ی ا در امانتت خلل پدید آورند.

 . 3- 1- 3تأمین نیاز مالی نظامیان

در زمان امام علی _ که زکومت اسالمی گسترش یافته باود _ بارای مقابلاه باا
لشااکریان سااازمانیافتااۀ دشاامنان ،مساالمانان بااه سااپاه اسااالم سااازمان دادنااد و
پادگانهای براى آنها فراهم ساختند .چنین گروه که خود را آمادۀ فداکارى باراى
زفظ زوزه اسالم کرده است باید از نظار معیشات فاارغالباال باشاد .از ایانرو در
اسالم ،مالیات خاص به ناام خاراج و همچناین ساهم از زکاات باه عناوان «فا
ساابیل هللا» بااراى آنهااا قاارار داده شااده اساات 4.امااام علاای بااه کااارگزار خااود
میفرماید:
و كار لشكر سامان نی ابد ،جز به خراج كه خداوند براى ایشاان مقارر داشاته
که در جهاد با دشمنانشان نیرو گیرند و در به سامان آوردن كارهاى خاویش ،
5
به آن اعتماد كنند.

آن زضاارت در ادامااه ،توصاایههایی را نیااز بااه ساارداران سااپاه خااود دارد و
برگزیاادهترین آنهااا را کسااانی ماایدانااد کااه درصاادد برطاارف ساااختن مشااکالت
 .1نینننننننن نننننننن نن  ،ج ،9ص.599
 .2نننننننننن ،نامه.53
 .3ننننن نننن ،ص.932
 .4نینننننننن نننننننن نن  ،ج ،9ص.599
 .5نننننننننن ،نامه.53
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تأکید امام علی به این سب است که وظیفۀ اصلی کارمنادان و کاارگزاران در
ادارۀ امور ،در همۀ مرات  ،امانتداری و خدمتگزاری است و کساانی مایتوانناد
به خوبی و درستی این وظیفاه را ادا کنناد کاه رفااه و آساایش برایشاان مهیاا شاده
باشد 3 .همچنین اتمام زجتی است برای آنان که به بیتالمال دستدرازی میکنند.

اقتصادی سپاهیان خود برآید .ایشان میفرماید:
باید برگزیدهترین سران سپاهت در نزد تو ،كس باشد كه در بخشش به افاراد
سااپاه قصاااور نااورزد و باااه آنااان یااا ارى رساااند و از ماااال خااویش چنااادان
بهرهمندشان سازد كه هزینۀ خود و خانوادهشان را _ كاه بار جااى نهااده اناد _
1
كفایت كند تا ی دل و ی رأى روى به جهاد دشمن آورند.

 . 3- 2نظارت بر مصرف

مطالعاه سایره اماام علای در زااوزۀ مساائل ماالی و مادیریت اقتصاادی نشااان
میدهد دقت نظار و زساسایت ایشاان در ایان زاوزه بسایار باوده اسات و گااه در
ارتباط ناسالم افراد با داراییهای عماومی ،از خاود واکنشای شادید نشاان مایداد.
نتیجۀ نهایی نظارت را میتاوان بازگردانادن زقاوق از دسات رفتاه ماردم دانسات.
امام علی نیز دربارۀ قاطعیت خویش در ستاندن زق ،چنین میفرماید:
سوگند به خدا! زق ستمدیده را از ساتمگر مایساتانم و مهاار در بینای ساتمگر
کرده  ،چون شتر میکشانم تا او را به آبشخور زق برم ،اگرچه رفتن به آنجاا
2
را ناخوش دارد.

با بررسی فرازهای مختلف نهج البالغه چنین به نظر میرسد کاه اماام علای در
برخورد با کارگزاران خطاکار ،سه روش را دنبال میکرد:
 .3- 2- 1هشدار برای پی شگیری از فساد اقتصادی

یکی از روشهای امام علی در زمینۀ نظارت ،هشدار و پیشگیری از تخلاف و
انزاراف والی اان اسات باادین گوناه کااه زضارت پیشاااپیش ،معیارهاای ارزی اابی و
نظارت را به طور ضمنی به آنها اعاالم مایفرماود .در ایان مرزلاه ،کاارگزار باه
بیتالمال خیانت نکرده است ،اما کارهایی از وی سر میزند که شااید در آیناده باه
انزرافش بینجامد .بنابراین امام علی به کارگزار خاود درباارۀ رفتااری کاه انجاام
داده است تذکر و هشدار میدهد .برای مثال ،ایشان به شارَ یح قاضای _ کاه بارای
خویش ،خانهای مجلل خریده بود _ میفرماید:
اى شریح! بنگر ،نكند كه این خانه را از دارای خاود نخریاده باشا یا ا نقادى
كه برشمرده اى از زالل به دست نی امده باشد كه اگار چناین باشاد هام در دنیا ا
3
زی ان كرده اى و هم در آخرت.

امام علی با شناخت عمیق از زوایاای روح انساان و خواهشهاای نفساانی ،باه
 .1همان.
 .2همان ،خطبه .936
 .3همان ،نامه .3

صورت مستمر و به مناسبتهای گوناگون ،مدیران نظام را پناد و انادرز مایداد و
از فرورفتن در گردا فساد و تباهی _ که زماۀ قادرت و مکنات اسات _ برزاذر
میداشت.
 .3- 2- 2حسابرس ی بیتالمال

از جمله شیوههای نظارتی امام علی زسا رسی اموال بیتالماال ساپرده شاده
باه کااارگزاران باود .در ای ان روش ،از ساوی بازرسااان مبنای باار زیاف و می ال و
بیتادبیری کاارگزاران در مصارف بیتالماال باه اماام خبرهاایی مایرساید و آن
زضرت با توجه به شواهد و قرائن موجود به زسا رسای و بررسای دقیاق میازان
درآمد و هزینههای انجام شده میپرداخت زیارا بسایاری از افاراد ،زماانی کاه باه
پست و مقامی م رسند ،خود را گم کرده ،از مسیر زاق خاارج میشاوند آناان باا
سوء استفاده از موقعیت خود ،اموال بیتالمال را ب زسا و کتا خرج ما کنناد.
برای مثال ،امام علی در نامهای به کارگزار خود فرمود:

ایشان در این عبارت ،به طور قطع نم فرماید :تو این کارهاى خاالف را انجاام
دادهاى ،بلکه به کارگزار خود هشادار ما دهاد .از ایان رو کاارگزار ،موظاف شاد
زساا درآماد بیااتالماال و هزیناههااا را باراى اماام بنویسااد کاه روشان شااود در
2
بیتالمال ،زیف و میل واقع شده یا خیر.
 .3- 2- 3برخورد قاطعانه با کارگزاران خطاکار

از دیگر روشهای نظارتی امام علی  ،اعمال نظارت دقیق و پایگیار بار اماور
جاری مملکت ،بهویاژه بار عملکارد کاارگزاران باود .در ایان روش ،اماام ضامن
برخوردی سخت گیرانه و قاطعانه با کارگزارانی که خیانتشان اثبات شاده باود ،باه
آنان فرمان میداد _ و گاه تهدید میکرد _ که اموال به تاراج برده را باه بیتالماال
بازگردانند .به عنوان نمونه ،ایشان به یکی از کارگزاران خود چنین فرمود:
اگر به من خبر رسد که در اموال مسلمانان اندکی ی ا بسای ار خی انات کارده ای ،
چنان بر تو سخت گیارم کاه اناد ماال و درماناده باه هزیناۀ عیا ال  ،و خاوار و

 .1همان ،نامه .90
 .2نینننننننن نننننننن نن  ،ج ،90ص.999
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به من خبر داده اند كه زمین را از مزصول عارى كارده اى و هار چاه در زیار
پایت بوده ،برگرفته اى و هر چاه باه دساتت آماده ،خاورده اى .زساا خاود را
نازد ماان بفرسات و باادان كاه زسااا كشایدن خاادا از زساا كش ایدن آدمی ا ان
1
شدیدتر است.

پریشانزال مانی.

1

تالش ایشان در این میدان ،بسیار گسترده و همراه با دقت و قاطعیات باود .اماام
هماواره مایکوشاید هماۀ اجازای دولاات و دساتاندرکاران اماور ،بار مزاور زااق
زرکات کنناد و از چااارچو زکومات اسااالمی خاارج نشااوند کاه اگاار ایان اتفاااق
نمیافتاد با برخوردی قاطعانه مواجه میشدند.
نتیجهگیری

مؤلفاههای اصالی مادیریت اقتصاادی امااام علای از منظار نههج البالغهه باه سااه
خااردهنظااام تولیااد ،توزیااع و مصاارف تقساایم ماایشااوند کااه در هریاا از ایاان
خردهنظامها ،برنامههای اجرایی آن زضرت و چگونگی نظاارت ایشاان ،از دیادگاه
شارزان مورد تزلیل و بررسی قرار گرفت .نتای به دسات آماده در هار بخاش را
میتوان در سه بخش خالصه کرد:
الف) مهمترین اهداف دنبال شده در بخش برنامهریزی عبارتاند از:
 .9تأمین منابع مالی از طریق دریافت خاراج و زکاات  .2رعایات عادالت و
فقرزدایی از جامعه و تقسیم مساوی بیتالمال
 .3رعایاات قناعاات و زناادگی متعااادل از جاناا همااه ،باااأخص مساائو ن
زکومتی
 .9توجه به نیاز زقوقبگیران دولتی و تأمین زندگی آنها
 .5عمران و آبادانی.
در همۀ این موارد ،رعایت مصالح افراد در اولویت قرار دارد.
) مهمترین اهداف مد نظر در بخش نظارت نیز عبارتاند از:
 .9گرفتن مالیات عاد نه از اقشار جامعه
 .2نظارت بر تقسیم مساوی بیتالمال و مبارزه با پدیدۀ شوم رانتخواری
 .3برخاورد بااا مااردم همااراه بااا انصاااف ،اعتماااد و ازتاارام و اولویاات دادن
مصالح آنان در مصرف بیتالمال
 .9مقابلااه بااا مفاسااد اقتصااادی در بااین کااارگزاران زکااومتی بااا روشهااایی
همچون تذکر کتبی ،زسا رسی بیتالماال و برخاورد قاطعاناه باا مفسادان
اقتصادی و در میاان تجاار باا روشهاایی همچاون نظاارت بار قیمتهاا و
جلوگیری از ازتکار.
ج) پس از بررسی شروح نهج البالغه دربارۀ مبزث مدیریت اقتصاادی ،چناین باه
دست آماد کاه شارح پیهام امهام امیرالمهؤمنین اثار آیاتهللا مکاارم شایرازی از ساایر
شروح در اینباره جامعتر و کاملتر است .این شرح با توجه باه نثار روان ،نزدیا
 .1نننننننننن ،نامه .20

تر بودن باه عصار کناونی ،بهارهمنادی از شاروح دیگار و همچناین مطابقات دادن
مبازث باا دغدغاههای روز ،منبعای مناسا باه شامار مایرود و در کناار آن نیاز
شرح فی ظالل نهج البالغه نوشته شیخ جواد مغنیه نیاز تاا زادودی از برخای از ایان
امتیازات برخوردار اسات و بارای رجاوع ،نسابت باه دو شارح دیگار در اولاویتی
با تر قرار دارد.
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