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 مقدمه. 1

اقتصادی متعدد و متنوع هستند. الگوهای توسعه 

از جهت بررسی اصول، قواعد، منابع و مبانی مکاتب 

ای از توان طیف گستردهتوسعه اقتصادی می

الگوهای توسعه اقتصادی را در جهان مشاهده نمود 

که هر یک از آنان به دنبال محقق کردن اهداف 

خود هستند و طیف و یا گروه خاصی را در رأس 

ه ـعنوان مثال در مکاتب شناختنشانند. به می

سم، توسعه اقتصادی زمانی ای نظیر لیبرالیشده

شود که کسی حق دخالت در مالکیت، محقق می

زندگی خصوصی و مداخله در ثروت دیگری را 

حقوق طبیعی ندارد. در توسعه اقتصادی لیبرالی، 

اند که ما به کنندۀ شرایطیموردنظر الک مجسم

منظور محافظت و نگهداری از زندگی خود، در لوای 

قوانین طبیعی اعطا شده از سوی خداوند به ما، به 

در لوای این قوانین، ما از حق آزادی آنها نیاز داریم. 

تواند در کس نمیو حقّ تحصیل مالکیت، که هیچ

 ،1387ی، شویم )گرآن مداخله کند، برخوردار می

اینکه در توسعه اقتصادی لیبرالی،  (. در نهایت21

خصوصی افراد است و  مالک، حفاظت از سرمایه

دار عمل هـه سرمایـنین در نهایت به نفع طبققوا

صادی ـه اقتـالق اصطالح توسعاطنماید. می

داری گویای شرایط حاکم بر این مکتب سرمایه

است. از طرفی دیگر، در مکتب مارکسیسم و یا 

اقتصادی سوسیالیسی، شرایط طرفداران توسعه 

معکوس است و با دفاع از مالکیت دولتی و مداخله 

نابودی داری خصوصی را عامل بازار، سرمایه در

کنند. در شکل شرایط زندگی بشر معرفی می

عث از مارکسیسم و یا موارد توسعه اقتصادی منب

 دولت فعال تر به آن یعنی دولت رفاه، دخالتنزدیک

 اجتماعی آسایش و اقتصادی رفاه تأمین منظور به

داشت  خواهد ناپذیراجتناب ضرورت افراد، همه

 (.199 ،1386)هاشمی، 

اسالم، شرایط  اما در اسالم و مکتب توسعه اقتصادی

متفاوت است و با رد دو ادعای فوق، اقتصاد را نه 

بخشی به فی ذاتی، بلکه ابزاری برای سامانهد

تمسک به تحقق دانند. معنویت و زندگی بشری می

احکام شریعت و استخراج مبانی توسعه اقتصادی از 

دل متون دینی و احکام شریعت، وجه ممیزه توسعه 

اقتصادی اسالمی با سایر مکاتب است. از جمله 

که در این زمینه بدان استناد  منابع مهم و اثرگذاری

البالغه است. زیرا در این کتاب شود، نهجمی

رت علی )ع( و همچنین ارزشمند، سیره عملی حض

راهکارهای مؤثر برای بهبود شرایط مادی زندگی 

اخروی مطرح شده است. انسانی برای نیل سعادت 

ها نیز در این کتاب ارزشمند مطرح اصول و مالک

شده است و برای جست و جوی توسعه اقتصادی 

ن کتاب استناد ـه ایـنظر مختلف باسالمی، از م

 گردد.می

البالغه در جهت اهمیت نهجبا در نظر داشتن 

تشریح توسعه اقتصادی در اسالم، پژوهش حاضر 

کند: محقق شدن توسعه ف را دنبال میاین هد

 اقتصادی اسالمی از منظر امیر مؤمنان، حضرت علی

البالغه مطرح )ع(، که بیش از همه در کتاب نهج

شده است. از نظر نوآوری نیز پژوهش حاضر از دو 

ی نسبت به تشریح ابعاد توسعه منظر سلبی و ایجاب

اقتصادی، نیازهای و مالزمات توسعه از نظر امام 

علی )ع( و همچنین تشریح تجارب تاریخی و سیره 
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عملی ایشان پرداخته است. بنابراین محقق شدن 

الگوی توسعه اقتصادی در اسالم را در چارچوب 

اصول و اهداف نظری و عملی به صورت توأمان در 

 گیرد. نظر می

با توجه به این هدف، سؤال پژوهش این است که 

محقق شدن الگوی توسعه اقتصادی در اسالم در 

ن و از جمله در کتاب دیدگاه امام اول شیعیا

البالغه شامل چه مواردی است؟ بر ارزشمند نهج

مبنای این سؤال، فرضیه مطرح شده این است که 

الگوی توسعه اقتصادی مطرح شده از سوی حضرت 

ع(، ابعاد مختلفی نظیر عدالت، فقرزدایی، علی )

رار ـرایی را مالک قـگتالش و کوشش و معنویت

دهد که نیازهای ضروری دوران معاصر نیز می

 هستند. 

های مختلفی، بحث توسعه اقتصادی و در پژوهش

های آن از دیدگاه امام علی استخراج مبانی و مؤلفه

)ع( مطرح شده است که از جمله در مقاله عیسوی 

( بررسی تطبیقی توسعه 1394و همکاران )

اقتصادی متعارف و دیدگاه امام علی )ع( چنین 

نتیجه گرفته شد که هدف توسعه کنونی ترویج 

لذت، ثروت و ایجاد رقابت برای مصرف است، اما 

ع( به دنبال فراهم توسعه در دیدگاه امام علی )

از کردن شرایط برای تحقق سعادت انسانی است. 

محور است. در این منظر، توسعه علوی، معنویت

وان آشنایی با ـ( با عن1392والیی )ـه مـمقال

البالغه علی )ع( در نهجهای اقتصادی امام اندیشه

نیز محورهای اقتصادی مدنظر حکومت علوی 

گیرد که می تبیین شده است. نویسنده نتیجه

محقق شدن رفاه افراد جامعه، از بین بردن فقر و 

جلوگیری از انباشت ثروت برای اقلیتی خاص و 

مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله محورهای اندیشه 

( با 1381اقتصادی علوی است. در مقاله اصغری )

مدیریت اقتصادی امام علی )ع( تحقق »عنوان 

شاکله مدیریت  ، عدالت را«بخش عدالت اجتماعی

ره عملی امام علی )ع( ـه سیـاقتصادی با توجه ب

داند که جامعه معاصر تشنه عدالت است. در می

های اقتصادی مقاله امام علی )ع( دولت و سیاست

(، به بحث تضاد و تقابل دولت و بخش 1380)

دهد و با خصوصی در اقتصاد معاصر توجه نشان می

ن نتیجه ـ)ع( بدیعملی امام علی ه ـررسی رویـب

رسد که اقتصاد مطلوب بر مبنای کار و تالش و می

های مختلف حمایت دولت و نظارت بر بخش

اجتماع قابل حصول است. دولت علوی به دنبال 

رفاه عمومی است و در این مسیر نباید تضادی میان 

منافع مردم و دولت باشد. در منابع و آثار فقهی 

( 1414دررالکلم ) ررالحکم ودیگری از جمله در غ

نیز محورهای مختلف اقتصاد در آمدی تمیمی 

البالغه مورد توجه قرار گرفت. این رویکرد بیش نهج

تن روایات و احادیث و واکاوی از پیش با در نظر گرف

در سایر کتب از جمله البالغه انجام گرفته است. نهج

( نیز محورهای 1380اثر شهید صدر ) در اقتصادان

می با تکیه بر اندیشه عدالت به بحث اقتصاد اسال

گذاشته شده است که به طور مشخص از اندیشه 

اقتصادی امام علی )ع( به عنوان الگوی عملی 

 شدن عدالت اقتصادی بحث شده است.اجرایی 

ه عنوان ـوانند بـتهای مطرح شده میپژوهش

درآمدی بر مبحث حاضر محسوب شوند. با این پیش
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ورهای توسعه ضر، محتفاوت که در پژوهش حا

 شود.البالغه دنبال میاقتصادی از منظر نهج

 

 . مالحظات اخالقی2

نگارش مقاله حاضر با در نظر گرفتن اصول دقیق و 

 گیری از منابع انجام شده است.علمی جهت بهره

 

 ها. مواد و روش3

پژوهش حاضر از نوع بنیادی و شیوه گردآوری 

البالغه انجام و نهج اطالعات با استناد به منابع فقهی

 ها نیز استنباطی است.شده است. شیوه تحلیل داده

 

 ها. یافته4

سیره امام علی )ع( که هم در عمل و هم در اثر 

البالغه قابل مشاهده است، الگویی بهای نهجگران

برای توسعه اقتصادی از منظر مکتب اسالم است. 

و زیرا هم سازوکارهای اداره امور اقتصادی جامعه 

. در هم رویکردهای اخالقی در آن برجسته است

توان به یکی از بیان این جامعیت و اشراف می

مؤمنان اشاره نمود. امام در ابتدای فرامین امیر

فرمان جامع حکومتی خودبه مالک اشترنخعی، 

چهار وظیفه مهم حکومت را برای استاندار مصر 

وِها، عدُ جِهادَ جبایةَ خِراجها، و" فرماید:ترسیم می

اهداف این فرمان  "بالدها عمارۀ استصالح اهلها، و و

 عبارتند از:

ن، اـمنـا دشـهاد بـج -2ا، هاتـالیـول مـوص -1

 .آبادسازی شهرها -4م، اصالح امور مرد -3

با توجه به این چهار اصل اساسی که در بخش اول 

ترین فرمان امام، جامع در البالغه آمده،نهج 53ه نام

مین رفاه، رسیدگی به که تأ شودروشن میبخوبی 

کلی مسائل  آبادانی و بطور معیشت مردم و عمران و

اقتصادی از چه جایگاهی در حکومت علوی 

 (. به عالوه263 ،1381ماندگار، برخوردار است )

ها، دستورات، تدابیر و اینکه بررسی کارنامه، برنامه

های اقتصادی امیرمومنان حضرت علی سیاست

ی منطبق با اصول و مبانی و السالم که جملگعلیه

اسالم و اقدامات نظری و عملی رسول گرامی  اهداف

دهنده سلم است نشان و آله اهلل علیه واسالم صلی

های ارزشمند آن حضرت در ابعاد بسیار تالش

و پویایی جامعه  گسترده اقتصاد و عزت و اقتدار

مبارزه  منین واسالمی و آرامش و رفاه و آسایش مؤ

با فقر و محرومیت است. این خصایص به خوبی 

محور و الهی را بنیان توسعه اقتصادی عدالت

هایی در اختیار تواند درسدهند که میتشکیل می

های آینده قرار دهد و در راستای رشد و  نسل

سازی، تابلوی بالندگی جامعه اسالمی و تمدن

های ایدهحاکمان اسالمی قرار گیرد. به عنایت به 

البالغه است مختلف اقتصادی استخراج شده از نهج

توان گفت توسعه اقتصادی اسالم در که می

برگیرنده تمامی ابعاد وجودی انسان اعم از دنیوی 

و اخروی و پاسخگوی نیازهای جامعه بشری و 

سرچشمه حیات طیبه انسانی و باعث تعالی و 

و  تکامل و معاش و معاد و بستر آرامش و امنیت

عدالتی و عدالت و پرهیز از اختالفات طبقاتی و بی

باشد. مراجعه به آیات ها میتبعیض در همه زمینه

ه اطهار ـالبالغه و روایات ائمقرآن کریم و نهج

ورانی را نشان ـالسالم جامعیت این دین نعلیهم

دهد. یکی از محورهای عمیقی که حضرت علی می
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خود  کید وواره تأالسالم در جبهه اقتصادی همعلیه

نمود دیب میعمل کرده و جامعه را نیز بدان تأ نیز

آداب عمیق اسالمی و دینی و اخالقی و اسالمی 

بوده است. محور دیگر، برقراری عدالت به عنوان 

نشانه و معرف اصلی توسعه اقتصادی اسالمی است. 

کن کردن آن، مبارزه با فقرزدایی و ریشه

ات قومی و طبقاتی و در استثمارگران و نفی امتیاز

یک کالم عدالت و اخالق برای همه به عنوان شاکله 

نظام اقتصادی و توسعه اقتصادی در اسالم به شمار 

 رود. می
 

 . بحث5

. معنویت و انگیزه الهی مبناي توسعه 5-1

 علوي 

مبنای آغازین توسعه در نزد امام علی )ع(، عدم 

و دلبستگی به دنیا و نفی هدف بودن توسعه 

ر یکی از پیشرفت است. این موضوع به خوبی د

دهد. امام علی )ع( با انذار ها خود را نشان میخطبه

ی دنیا ا»دارد: و بیدار کردن مردم چنین بیان می

از من دور شو، و خود را به من ننمایان. آیا درصدد 

آنی که در دل و جان من برای خود جایگاهی 

ت غیر مرا بیابی؟! هرگز چنین چیزی ممکن نیس

تو  تونیستم، و بین من وبفریب زیرا که من نیازمند 

، 1379البالغه، )نهج« هیچ راه بازگشتی نیست

دیدگاه  (. در این77ترجمه جعفر دشتی، حکمت 

اصل ابزاری بودن توسعه از توسعه اقتصادی، 

که به خوبی در حدیث شود برداشت می

« دنیا کشتزار آخرت است» «هرَاالخِ هُعَزرَ مَنیا َلدُّاَ»

(، نمایان است. بنابراین 169 ،1371)دیلمی، 

)ع( هرگز هدفی  توسعه اسالمی و مدنظر امام علی

های رود. بنابراین جنبهغایی و نهایی به شمار نمی

معنوی و خودسازی در الگوی توسعه اقتصادی 

مدنظر امام علی )ع( به عنوان یک مؤلفه اساسی 

 مورد توجه است.

رت علی ـصادی حضـهای اقتر و سیاستـتدابی

ها و کلمات ها و نامهکید بر خطبهسالم با تأالعلیه

البالغه و سیره و سنت و استنادات و قصار در نهج

جا مانده از عصر علوی بیانگر این مطلب است آثار به

ها که در مسائل اقتصادی نیز همچون تمامی عرصه

هی و در جهت های آن حضرت، الهدف و انگیزه

هایی شایسته و بایسته از اسالم ارائه الگو و شاخص

جویان عالم آن برای همه آزاداندیشان و حقیقتو قر

باشد. در این باره از و چراغ روشن برای مومنان می

: اجَْعلوا فرمایندنقل شده که می حضرت على )ع(

التَّزَوُّدَ مِن ـ اجتهادَکُمْ فی هذِه الدُّنیا عبادَ اللّهِـ

یومِهاالقَصیرِ لیومِ اآلخِرِه الطّویلِ؛ فإنَّها داُر عَمٍَل و 

اآلخِرهُ دارُالقَرارِ و الجَزاءِ؛ بندگان خدا! بکوشید تا از 

 اش دراز وآخرت که دوره چند روزه دنیا براى

است، توشه برگیرید؛ چه، دنیا سراى عمل طوالنى 

 ،8، 1407، )کلینی است و آخرت سراى بقا و جزا

حضرت ای دیگر، در خطبه (. یا اینکه194-174

بر باقی بودن دنیای دیگر و فانی بودن  على )ع(

إنّما الدُّنیا داُر مَجازٍ » کنند:دنیای مادیات تأکید می

و اآلخِرهُ داُر قَرارٍ، فَخُذُوا مِن مَمَرّکُملِمَقَرِّکُم؛ همانا 

س، از دنیا سراى گذر است و آخرت سراى ماندن؛ پ

 اقامتگاهتان توشه برگیرید خود براىگذرگاه 

 خطبه ،1379ترجمه جعفر دشتی،  البالغه،نهج)

203). 
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اقتصادی علوی آن است که  از خصائص توسعه

نشاند و امور خودسازی و معنویت را در رأس می

های گذرا در مادی را تنها به عنوان نیازها و دغدغه

اموال به دو صورت توسعه و گسترش گیرد. نظر می

 ،است: یک وقت هدف از ازدیاد ثروت حفظ آبرو

چنین  ،هاستخدمت به دیگران و انجام نیکی

بلکه مورد تشویق قرار  ،ای هرگز مذمت نشدهتوسعه

 ،پرستیلذت ،ولی اگر هدف حرص ،گرفته است

چنین توسعه و ازدیاد ثروتی  ،شهوت و... باشد ،جاه

 نکوهشد مذمت و خردمندان مور از نظر اسالم و

یتنافسون فی »فرماید: است. حضرت علی )ع( می

در به ؛ یتکالبون علی جیفه مریحهدنیا دنیه و 

گیرند و آوردن دنیای پست از هم سبقت میدست

« پردازندبر سر مردار متعفنی با هم به نزاع می

(. بنابراین توسعه 151خطبه  ،1379البالغه، )نهج

ی )ع(، گامی فراتر از عل اقتصادی در مکتب حضرت

احصاء شدن در امور دنیوی و مادی است. گذرا 

بودن امور دنیوی و تالش برای کسب معنویت، 

 خصیصه آغازین توسعه اقتصادی علوی است.

إّنما الدنیا »: انداین باره فرموده در حضرت على )ع(

مُنتهى بَصَرِ األعمى، ال یُبصُِر مِمّا وراءَها شیئاً 

یَنفُذُها بَصَرُهُ و یَعَلمُ أنّ الداَر وراءَها، والبَصیرُ 

فالبصیرُ مِنها شاخِصٌ و األعمى إلَیها شاخٌِص و 

البصیرُ مِنها مُتزوِّدٌ و األعمى لها مُتزوِّدٌ؛ همانا دنیا 

آخرین دیدرس انسان کور است و فراتر از آن را 

شخص بینا و با بصیرت نگاهش را از  بیند، امانمى

 داند که سراى حقیقى دربرد و مىىدنیا فراتر م

وراى این دنیاست. پس بینا از دنیا دل برکَند و کور 

ن روى آورد. شخصِ بابصیرت از آن توشه بر به آ

« آورددارد و کور براى آن توشه فراهم مىمى

 خطبه ، ترجمه جعفر دشتی،1379البالغه، نهج)

 چنانکه در اسالم به رشد وهمبر این اساس،  .(133

های به گسترش زمینه، تکامل معنوی توجه شده

چون معنویت و  ،اقتصادی نیز تأکید شده است

اند. فرهنگ و معنویت مادیت با یکدیگر عجین شده

تواند زمینه رفاه و رشد اقتصادی آن می ،یک جامعه

چنانکه رشد و رفاه اقتصادی هم ،را فراهم کند

باشد.  ساز تعالی فرهنگ و معنویتتواند زمینهمی

باید توجه داشت که اسالم در نهایت رشد اقتصادی 

را وسیله شکوفایی استعداد و شخصیت معنوی 

 داند.انسان می
 

. ریشه کردن نمودن فقر و ترویج رزق 2-5

 حالل 

یکی از اصول توسعه اقتصادی در اسالم این است 

کار و کوشش براى استقالل اقتصادى همواره بر که 

اظهار احتیاج و فقر نهى شده  توصیه و تأکید و از

بنابراین یکی از  (.311 ،1416)حر عاملی،  است

عمده مسائل حساس و هم در توسعه اقتصادی در 

اسالم، دور شدن از مفاهیمی نظیر رزق و عدم فهم 

باشد. فقر در اسالم به واقعی معیشت انسانی می

طور مشخص، ناتوانی انسان در برابر خدای متعال 

نیازهای اساسی و  امور اقتصادی، رفع است، اما در

ای برای رسیدن به سعادت دنیوی انسانی و مقدمه

 و اخروی است. بنابراین رفع فقر اهمیت دارد. 

در تقابل با فقر، ترویج روزی و رزق حالل دارای 

سوره مبارک  6اهمیت فراوانی است. خداوند در آیه 

ْرضِ إِالّ َعلَى َو ما مِْن دَابَّة فِی األَ»فرماید: هود می
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اللّهِ رِزْقُها وَ َیعَْلمُ ُمسْتَقَرَّها وَ ُمسْتَوْدَعَها کُلٌّ فی 

رزق به معنی عطاء و بخشش مستمر  1«کِتاب مُبین

است، و از آنجا که روزی الهی عطای مستمر او به 

شود. این نکته موجودات است به آن رزق گفته می

نیز الزم به تذکر است که مفهوم آن تنها در نیازهای 

شود بلکه هرگونه عطای مادی و مادی خالصه نمی

 ،1374شیرازی، گردد )مکارممعنوی را شامل می

16.) 

توان گفت کلمه با غور و تفحص در آیه شریف می

معنای به طوری که در کتب لغت آمده به « دابه»

چند اندک داشته حرکتی هر هر موجودی است که

باشد، و بیشتر در نوع خاصی از جنبندگان استعمال 

شود، اما قرینه مقام آیه اقتضاء دارد که عموم می

کند که کل منظور باشد. بنابراین این آیه بیان می

هایی که در زمین هستند رزقشان بر عهده جنبنده

ست پس خدای تعالی دانا و باخبر از خدای تعالی ا

)طباطبایی، ال آنها است هر جا که باشند احو

از سوره  31خداوند در آیه  (. همچنین220 ،1374

وَ التَقْتُلُوا أَوْالدَکُْم خَشْیََة »فرماید: مبارکه اسراء می

إِمْالق نَحُْن نَْرزُقُهُمْ َو إِیّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُْم کانَ خِطًْأ 

 2«کَبِیراً

ادن در روزی و کند که توسعه داین آیه بیان می

تنگ گرفتن آن دست خداوند متعال است و هر 

کسی را به اقتضای حاالت ظاهری و نیات باطنی او 

کند در نتیجه روزی داده و وسعت و محدود می

های خودتان را از فشار فرمودند که اوالد و بچه

                                         
نیست مگر اینکه روزی او بر ای در زمین ترجمه آیه: هیچ جنبنده 1

داند همه اینها در کتاب خداست! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می

 آشکاری ثبت است.

تنگدستی و فقر نکشید، و توجه داشته باشید که ما 

کنیم تأمین میشما را داده و روزی آنها و 

 (.186 ،1380)مصطفوی، 

بنابراین توسعه اقتصادی مطلوب در مکتب علی )ع( 

به نحوی نیست که برای رفع فقر و مشکالت 

حل اساسی نمود. راه« فرزندکشی»روزمره، اقدام به 

های مشروع مندی از شیوهدر کار و تالش و بهره

اقتصادی برای کسب روزی حالل است. با این حال، 

فقر و مشکالت ناشی از آن بسیار حائز اهمیت  رفع

است. تحقق توسعه اقتصادی زمانی قابل حصول 

ای و بنیادین، فقر را است که بتوان به صورت ریشه

از ساحت جامعه زدود. در این باره از رسول گرامی 

اسالم )ص( نقل شده است که فرموده است: 

ر را کف آیدمی وقتی فقر«. »ران یکون کفراًکادالفق»

، 6، 1389)متقی هندی، « آوردنیز با خود می

البالغه، فقرزدایی در همین راستا، در نهج(. 492

که برای تحقق توسعه  یکی از مسائلی است

در اقتصادی نیازمند توجه جدی به آن هستیم. 

البالغه چنین بیان شده است: نهج 163حکمت 

«. هاستبزرگترین مرگ فقر، -الموت االکبر الفقر»

زدایی و این رویه بدان معناست که محرومیت

دستگیری از مستمندان، یکی از اهداف توسعه 

اقتصادی است و در صورت نادیده گرفتن این رویه، 

توان توسعه اقتصادی بر آن نهاد. همچنین در نمی

ه ـاین باره محورهای تالش به محرومان را ب

. دانندهای اقتصادی توانگران نیز مرتبط میفعالیت

-ترجمه آیه: و فرزندانتان را از ترس فقر، نکشید! ما آنها را روزی می 2

 دهیم مسلماً کشتن آنها گناه بزرگی است!
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های پندآموز چنین امیر مؤمنان در یکی از حکمت

 فرمایند: ان اهلل سبحانه فرض فی اموال االغنیاءمی

بمامُتَّعَ به غنّیٌ، واهلل  االّ فماجاع فقیرٌ اقوات الفقراء،

خدای سبحان  همانا«. »تعالی سائلُهم عن ذالک

 داده است. داران قراراموال سرمایهروزی فقرا را در 

به بهای  جز ماندیری گرسنه نمیفقپس هیچ 

آنان درباره گرسنگی  کامیابی توانگران؛ و خداوند از

، 1379البالغه، )نهج« پرسید گرسنگان خواهد

  (.328حکمت 

بدین ترتیب با در نظر گرفتن رفع فقر در جامعه و 

توجه به رزق و  روزی حالل، یکی از ابزارهای ایجاد 

 آن از آثار و فقرعدالت اجتماعی و اقتصادی زدودن 

 )ع( دیدگاه امام علی جامعه است. به همین سبب از

جامعه مسلمانان و غیرمسلمانان باید  تمامی افراد

مین نیازهای اولیه معیشت خویش در وضعیت تأدر 

اقتصادی مطلوب و مناسب شرافت وکرامت انسانی 

 گردد.  جامعه برقرار باشند و رفاه عمومی در خود

دار زمانی که خالفت را عهده)ع( در  حضرت علی

آغاز کرد. بر مبنای  ای را با فقرشد، مبارزه گسترده

محورانه ایشان، در شرایط نابرابر، دیدگاه عدالت

محرومین احساس حقارت کرده و شخصیت آنان 

ه آنان ـوجب تقلید کورکورانـشود و مدار میلکه

 461ه فحص 225ه خطب ای که دربه گونهگردد. می

نیازی نگهدار و با بیآبرویم را با  خدایا" فرمود:

و همچنین  "دار مفرماتنگدستی شخصیت مرا لکه

 ترجمه دشتی فرمود: 664ه فحص 163در حکمت 

به  الفقر الموت االکبر: فقر، مرگ بزرگ است. و"

ای فرزند من از " فرزندش محمدابن حنفیه فرمود:

 ه ببر،ترسم. از فقر به خداپنادیو پلید فقر بر تو می

عقل را  که همانا فقر، دین انسان را ناقص و

به همین سبب  "سرگردان و عامل دشمنی است.

 )ع( نه تنها در مخرب فقر در جامعه، علی آثار

زدایی را در گفتار، بلکه در عمل، فقر و محرومیت

آنگونه  اجتماعی خود پیاده کرد.اصالحات برنامه 

 رفاه بسر کسی در کوفه نیست که در»که فرمودند: 

خورند و حتی طبقات پایین نان گندم می نبرد؛

 (. 99 ،1417)ابن شهر آشوب، « سرپناه دارند

تنها اختصاص به  در عرصه عمل نیز فقرزدایی نه

به همه  )ع( مرکز خالفت داشت، بلکه علی

المال اموال بیتفرمانداران خود دستور داده بود از 

دستان قرار تهی ونیازمندان  مندان وعائلهیار در اخت

 را به نزد آن حضرت بفرستند دهند و اضافه آن

 (.608 ،67ترجمه دشتی، نامه  ،1379البالغه، )نهج

خدا را درباره طبقه »فرماید: ایشان همچنین می

تنگدستان و نیازمندان و بینوایان و  محروم از

گیران که در میان آنان هم افراد قانع و هم زمین

حقی را که خداوند برای آنان،  سائل هست، پاسدار

شی از ـرده است؛ بخـسپ وـه تـاش را بنگهبانی

مبادا فرو رفتن  المال را به آنان اختصاص بده.بیت

، 1379البالغه، آنان باز دارد )نهج در نعمت، تو را از

)ع( عدالت اقتصادی  علی ساندین(. ب528، 53نامه 

و توازن  کردن رفاه عمومی و فقرزداییرا با پیاده 

اقتصادی و عدم تمرکز ثروت در دوران خالفت خود 

(. 57-58 ،1385)منتظر القائم، رد ـک رارـبرق

 های مذکور همگی نشانگر ابعاد توسعهمؤلفه

اقتصادی و راهکارهای تحقق آن در جامعه اسالمی 

شوند. زیرا امروزه بحث اصلی در توسعه محسوب می

اقتصادی و الگوهای توسعه، رفع فقر و محرومیت، 
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برنامه اجرایی برای پیاده کردن عدالت، کاهش 

شکاف طبقاتی، رفع معضالت اقتصادی و اجتماعی 

های مختلف و تالش برای ایجاد رفاه برای بخش

جامعه است. این رویکرد هم به لحاظ عملی و هم 

البالغه آشکار الگویی ترسیم شده در نهج به صورت

 است. 
 

. عدالت؛ محور توسعه اقتصادي در 3-5

 جامعه 

 تحقق توسعه برای الزم شرط و نیازپیش تعدال

 ،1395)ابدی و همکاران،  رودمی به شمار اقتصادی

ویژگی مخصوصاً در توسعه اقتصاد  (. این75-76

اسالم و مکتب امام علی )ع(، برجسته و نمایان 

بنابراین تصور توسعه اقتصادی از نظر امام  است.

علی )ع( بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعی و 

سازوکارهای تحقق آن، عبث و نافرجام است. زیرا 

حکومت عدل علی، شاخصه اصلی برای معرفی 

نظر مکتب اسالم است. روایات  اقتصاد مورد

متعددی که همگی ناشی از سیره عملی حضرت 

علی )ع( در راه برقراری عدالت و گسترش چتر 

دهنده برای همه اقشار جامعه است، نشان عدالت

اهمیت موضوع عدالت در نزد امام بزرگوار است. 

 )ع( برای رونق اقتصادی و علینقل شده است که 

 ردم ازـآسایش م رفاه ورای ـبکارگیری اموال ب

کرد و خزانه دولت خودداری می در آوری آنهاجمع

کرد و آن را با المال را پاک میروزهای جمعه بیت

گذارد آن می رکعت نماز در شست. سپس دوآب می

گفت: روز قیامت برای من گواهی دهید می و

  (.31 ،1374)ثقفی، 

به لحاظ عملی نیز، یکی از محورهای تمایز 

داری حضرت علی )ع( در مقایسه با حکومت

« عدالت»بوده است که حکومت سایر خلفا این 

ناپذیر دوران امامت حضرت علی خصیصه جدایی

خلیفه )ع( بوده است. توضیح اینکه در آن زمان، 

دوم، دیوان را براساس سوابق اسالمی افراد و ترکیب 

ای قرار داده بود. قریش بر غیرقریش، مهاجر قبیله

بر انصار، عرب بر غیرعرب و موالی ترجیح داشتند؛ 

 )ص( بدین صورت نبود. که در زمان پیامبر در حالی

و  های عثمان، فاصله فقیرکنار بخشش این رویه در

غنی را غیرقابل تحمل کرد. خمس غنائم، مالیات و 

فتح شده که به همه مردم های جزیه سرزمین

های گروه تحمل داشت، تنها در اختیار افراد و

(. و 236 ،1392)نصیری، گرفت خاص قرار می

منافع طیف زیادی از مردم آن زمان از خدمات و 

بودند.  بهرهحاصل از درآمدهای حکومت بی

براساس منابع و اسناد تاریخی، عثمان خلیفه سوم 

تا  200د حدو-را  مسلمین، یک پنجم غنائم آفریقا

وسفیان که به مروان بخشید. به اب -دینار زاره 500

زار ه 200ی یکی از متنفذین آن زمان بود، هدایا

درهمی اعطا کرد. یک هشتم ثروت عبدالرحمن ابن 

داماد عثمان( پس از مرگش عوف )برادرخوانده و 

میان چهار همسرش تقسیم شد و به هریک هشتاد 

(. در 52-55، 1397)البالذری، هزار دینار رسید 

نمود عینی  عدالتی و حتیبیاین صورت، احساس 

بر عده  ایهای خلفا در راستای سلطه عدهسیاست

دیگر و نادیده گرفتن محرومان بوده است. بدیهی 

داری عدالت توسط علی )ع( و مبنا است که پرچم
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توانست نظر مساعد قرار گرفتن برابری همگان، نمی

 طلبان را در پی داشته باشد. سلطه

ود، ـخست خـرانی نـ)ع( در سخن امام علی

سیره پیامبر را مطرح  های مالی برگرفته ازسیاست

کردند. برتری مهاجر و انصار بر دیگران را معنوی 

خواند و فرمودند: هرکه دعوت خدا و رسول را 

بپذیرد و به قبله مسلمانان نماز گزارد، از تمامی 

شود و حدود اسالم درباره همه مند میحقوق بهره

همین جا آغاز شد و  ها ازاجرا خواهد شد. مخالفت

که به سنت  ض به این روش،امام در برابر افراد معتر

کردند، فرمود: آیا روش و سنت عمر استناد می

)ابن روش عمر!  پیامبر خدا شایسته پیروی است یا

از همان آغاز،  ین(. بنابرا384، 1 ،1342حیون، 

ساالری، محور اداره جامعه و عدالت و شایسته

اقتصادی در اسالم و از جمله  شاخصی برای توسعه

در نزد شیعیان مطرح شد. از منظر تاریخی نیز 

مورخان بر این باور بودند که علت جدا  بسیاری از

)ع( و پیوستن به  شدن برخی اعراب از امام علی

ی در تقسیم گفتند: علکه می صف مخالفان این بود

کند و عرب را بر عجم اموال مالحظه اشراف را نمی

 ،2، 1960)یعقوبی، دهد موالی آنها برتری نمیو 

 (. این رویه به طور مشخص هم نشانگر اهمیت183

ای عدالت در تنظیم مناسبات اقتصادی و هم نشانه

برای معرفی الگوی توسعه اقتصادی در جامعه 

رفتن مالحظات اسالمی است که بدون در نظر گ

ای، عدالت و شایستگی را فردی، قومی و قبیله

ای تقسیم مواهب اجتماعی و اقتصادی قرار مبن

 دهد. می

بر مبنای عدالت اقتصادی به عنوان شاخصه اصلی 

داری در نزد امام علی )ع( است که نسبت حکومت

های عمومی اقدام و توصیه به تقسیم برابر ثروت

دهند چه شواهد تاریخی نشان میشده است. چنان

 کار ه شیبانی،که نامه امیرمؤمنان به مثقله ابن هبیر

های گزارش در منطقه اردشیرخره )از سرزمین

 کرد و شیراز و را بنا فارس که اردشیر بابکان آن

 43ه ـنام )ع( در کازرون بخشی از آن بود. علی

البالغه خطاب به او فرمودند: بدان مسلمانانی نهج

برند، حقشان از این غنایم تو و ما بسر می که نزد

آیند و باز گرفتن آن( نزد تو مییکسان است. )برای 

البالغه حضرت نهج 70ه گردند. همچنین در ناممی

مردم مدینه که به  فرمایند: )درباره گروهی ازمی

معاویه پیوستند(، عدالت را شناختند و دیدند و 

که مردم، نزد  را دریافتند و دانستند شنیدند و آن

جویی گریختند به سوی برتری ما در حق برابرند. اما

 و امتیازطلبی. پس دور باشند از رحمت خدا!

ه اقتصادی بر همین مبنا است که در بیان توسع

توان گفت که دلیل مدنظر امام علی )ع( می

پذیرفتن خالفت از سوی امام علی )ع( این بود که 

اگر نبود  اگر گردآمدن مردم نبود، و»فرمایند: می

شد و  تحج که با اعالم نصرت مردم، بر من اتمام

جا اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان گرفته آن

شوند: گروهی که مردم به دو گروه تقسیم می

اند و کرده "ترش"اند، پرخور که از بس خورده

ها نبود، من افسار گرسنه و محروم. اگر اینگروهی 

انداختم و اش میمرکب خالفت را روی شانه

« نداشتمه کارش ـردم و کاری بـکرهایش می

 ،3، ترجمه جعفر دشتی، خطبه 1379، البالغه)نهج
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ترین اصول در (. بنابراین عدالت یکی از اساسی11

علوی و اسالمی است که رعایت  توسعه اقتصادی

نکردن آن، موجب ظلم است و توجه به آن یعنی 

توجه به اموری که خداوند سفارش نموده است و 

محور برای و توسعه عدالت آن چیزی جز عدالت

دن ثمره همگان نیست. توسعه اقتصادی بدون چشی

ای نامتوازان و در عدالت برای همگان، توسعه

گیرد منافع خاص فردی و گروهی قرار می راستای

 و هرگز مقبول توسعه اسالمی و علوی نیست. 

 

. تالش و کوشش؛ محور توسعه اقتصادي 5-4

 و کسب ثروت 

یت مولد و رونق توسعه اقتصادی بدون انجام فعال

امام پذیر نیست. کسب و کار برای آحاد مردم امکان

ن لَم یَصبِر َعلى کَدِِّه لَ»د: الّسالم فرمودنعلى علیه 

کار  هرکس بر رنج کسب و«. »صَبَرَ عََلى اإلفالسِ 

تمیمی )« باید رنج ندارى را تحمّل کند صبر نکند،

بنابراین تالش و جهاد کاری  (.451 ،1395آمدی، 

عامل رستگاری اوست و تنبلی و فروافتادگی عامل 

رنج انسان است. از این منظر، توسعه پویا و هدفمند 

نیازمند تالش و کوشش انسانی و بدون حرکت و 

معناست. در لیت مؤثر اقتصادی، توسعه امری بیفعا

ساعات »)ع( فرمودند:  همین راستا، امام علی

یندار سه بخش است؛ در بخشی با )زندگی( د

کند؛ در بخشی دیگر به پروردگارش راز و نیاز می

دهد؛ و بخشی دیگر را در اش سامان زندگی

)محمدی گذراند های حالل و شایسته میخوشی

اخیر در واقع شاکله  (. قسم76 ،1382ری شهری، 

بخشی به نظام اقتصادی جامعه است که سامان

روستا، شهر و یا در  ممکن است در خانواده،

نهادهای اقتصادی باشد. از این منظر، کار و تالش، 

پایه اصلی توسعه اقتصادی از منظر امیر مؤمنان در 

ر امام شود. این رویه به خوبی در تعبینظر گرفته می

سزاوار نیست »فرمایند: میعلی )ع( نمایان است که 

ها باشد که خردمند جز در یکی از این حالت

ساماندهی زندگی، گام برداشتن برای آخرت و یا 

 (.390حکمت البالغه، نهج)« های حاللخوشی

های فعالیت با ترویج کار و تالش در عرصه

های اقتصادی، توسعه مبتنی بر تولید و توانایی

گیرد. این رویه به خوبی در بیانات جمعی شکل می

)ع( در عهد  امام علیامیر مؤمنان آشکار است. 

اش به مالک اشتر: این است آنچه را بنده خدا، نامه

ه مالک پسر حارث اشتر در پیشوای مومنان، بعلی، 

اش به وی فرمان داد؛ آنگاه که او را بر عهدنامه

ها، نبرد با حکومت مصر گمارد: گردآوری مالیات

 دشمنان، بهبود زندگی شهروندان و آبادانی شهرها.

توان گفت نخستین قدم می (.53، نامه البالغهنهج)

در راه توسعه اقتصادی، کشاورزی است، زیرا تنها 

زمانی که آدمی در سرزمینی به قصد زراعت و 

ذخیره کردن برای روز مبادای خود مستقر گردد و 

مین کند، فراغ تأ -ولو به طور نسبی- آتیه خود را

خاطر و احتیاج به فرهیختگی را احساس خواهد 

در پناه چنین امنیتی از  که آدمی کرد. هنگامی

حیث آب و هوا و خوراک قرار گرفت، به فکر 

افتد و پس از آن و مدرسه میساختن کلبه و معبد 

راع ابزارهایی را ـر ساختن و اختـاندک فکاندک

کند که نیروی تولید او را افزون سازد و فرصت می

آن را به دست آورد تا میراث فرهنگی و اخالقی نژاد 
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های آینده باقی بگذارد و این برای نسلخویش را 

جانبه در جامعه است که نقطه به معنای توسعه همه

 آغاز آن تالش و کوشش است. 

تر اینکه، تالش و کوشش از نظر کیفیت نکته مهم

نیز حائز اهمیت است و به عبارتی باید تالش 

اقتصادی در راستای ارتقای زندگی کیفی انسان 

های منسوب )ع( در حکمت صورت گیرد. امام علی

سرعت انجام کار مباش بلکه )به دنبال  به ایشان:

کیفیت نیکو را بجو؛ به درستی که از مردم نپرسند 

اند، همانا از خوبی در چند روز کار را به پایان برده

(. 103 ،1393کار سوال شوند )ابن ابی حدید، 

 مومنان ازامیر همچنین به نقل از ام حسن نخعی:

فتم کنی؟ گحسن چه میذشت و پرسید: ام کنارم گ

ترین بدان که از حالل فرمود .کنمریسندگی می

  (.382 ،1365)طوسی، کسب و کارها است 

دهند که توسعه در احادیث و روایات فوق نشان می

وابسته به  اسالم و مکتب علی )ع(، امری کیفی و

شرایط و تحوالت زمانی است. بنابراین اگر در آن 

کننده کار به عنوان اصلی تعیین« خوبی» زمان از

ست، سخن گفته شده و بر آن توصیه و تأکید شده ا

بایست با ابتناء بر امروزه نیز توسعه اقتصادی می

دانش و تحوالت روز و امور ارزشمند دنبال شود. در 

 مانیم. ین صورت از قافله تغییرات عقب میغیر ا

توسعه  ثر زیربنایبا این حال، کار و تالش مؤ

البالغه و سیره حضرت علی )ع( به اقتصادی در نهج

)ع(  به همین دلیل است که امام علیرود. شمار می

تجارت بپردازید که تجارت سبب  به»فرمایند: می

« نیازی شماست از آنچه در دست دیگران استبی

همچنین در جای دیگری  (.149 ،1407)کلینی، 

به بردگان آزاد  )ع( نیز نقل شده است که امام علی

رت کنید خداوند به شما برکت شده  فرمودند: )تجا

ه ـه از پیامبر خدا شنیدم کـتی که درسـب ؛دهد

زی ده قسمت است. نه قسمت آن در فرمود: رومی

)کلینی، تجارت است و یکی، از چیزهای دیگر( 

تأیید این روایات و احادیث،  (. در319 ،5، 1407

مهر تأییدی است بر دیدگاه  البالغه نیزنهج 53ه نام

محوری علی )ع( در راستای رتق و فتق امور توسعه

اش به عهدنامه و مسائل زندگی انسانی. ایشان در

اینک سفارش مرا در حق »فرمایند: مالک اشتر می

وران بپذیر و درباره آنان به نیکویی بازرگانان و پیشه

سفارش کن. چه کسی که مقیم باشد یا آنکه با مال 

خود از این سو به آن سو رود و با دسترنج خود سود 

کند. که آنان مایه منفعت و پدیدآورنده اسباب 

آن از جاهای دور اند و آورنده آسایش و راحتی

این بازرگانان مردمی آرامند که از  دست و دشوار...

دشمنی آنان هراسی نیست و آشتی جویند؛ که از 

آنان رسیدگی به کارهای  ترسی نیست.فتنه آنان 

بری و به سر می چه در آنجایی باشند که خود کن.

، ترجمه 1379البالغه، )نهج« چه در شهرهای دیگر

دهنده ابعاد اخیر نشان فقره (.53دشتی، نامه 

جارت سالم حاصل ـمختلف توسعه است که از ت

شود. اینکه تجارت سالم باعث بهبود روابط میان می

برای تعامل، صلح و  شود و زمینه الزمافراد می

سازد. همچنین با ایجاد روحیه دوستی را فراهم می

گری و تفاهم، زمینه برای اسباب آرامش و معامله

نمایند. بنابراین ایجاد امنیت آسایش را فراهم می

برای تجارت و ایجاد بسترهای اقتصادی الزم برای 

تجارت، بخش مهمی از راهکارهای دستیابی به 
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گو وو سپس توسعه تعامل و گفتتوسعه اقتصادی 

ها با یکدیگر است. آنچه در اندیشه میان انسان

البالغه اقتصادی امام علی )ع( و با بررسی نهج

شود، این است که تجارت در صورتی استنباط می

که بر مبنای رفع نیازهای اساسی انسان و تالش 

برای خودسازی، تعامل سازنده، تجارت مشروع و 

های حالل صورت گیرد، قابل راهکسب ثروت از 

تواند سعه اقتصادی در صورتی میدفاع است. تو

الگویی برای سایرین باشد که بتواند مشکالت 

اجتماعی و روابط انسانی و اجتماعی را از طریق 

گو، صلح  وتعامل سازنده نیز حل نماید و گفتایجاد 

و دوستی را میان روابط انسانی حاکم نماید. 

ده از ـباط شـصادی استنـوی اقتـلگراین اـبناب

البالغه، الگویی مناسب برای تعامل اجتماعی هجـن

 باشد.میان افراد نیز می
 

 گیري. نتیجه6

السالم و سیره بررسی فرمایشات امام علی علیه

قق ـد در جهت تحـعلوی بهترین شاهد و سن

های های اسالمی و پیاده کردن سیاستآرمان

و سنت نبوی و در یک کالم قرآنی و احیای سیره 

محقق شدن الگوی توسعه اقتصادی است. دستیابی 

ذاشتن مالحظات به این الگو دشوار و نیازمند کنار گ

ای و گروهی است. این الگوی فردی، قومی، قبیله

معنوی، رفاه مادی را برای همه مردم و صرفنظر از 

گیرد که ای در نظر میهای قومی و قبیلهگرایش

لی آن نیز نشانگر همین رویه است. بدین تجربه عم

ترتیب محقق شدن الگوی توسعه اقتصادی علوی، 

گام مهمی در جهت توسعه و آبادانی و عمران و 

مین رفاه ها و تأها و عرصهتحوالت در تمامی زمینه

عمومی و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و عدالت 

اجتماعی و گسترش خدمات اجتماعی و مبارزه با 

حتکار و اسراف و تبذیر و رشوه و اختالس و مبارزه ا

ها و خرافات و همچنین پرهیز از تجمالت با بدعت

کنندگان و و تشریفات زائد و حمایت از تولید

کشاورزان و صنعتگران و عناصر کارآمد و منابع و 

المال مسلمین و تنظیم امور مالی و مصارف بیت

اقشار  اقتصادی جامعه و ادای کامل کلیه حقوق

مختلف مردم و خیرخواهی و دلسوزی مردم در 

 باشد.ها میها و زمینهتمام شرایط و صحنه

با در نظر گرفتن آنچه در عمل از امام اول شیعیان 

البالغه به عنوان سند مطرح شد و آنچه در نهج

آمد، نتیجه وسعه اقتصادی اسالمی به تحلیل درت

مولی ها و تدابیر اقتصادی گیریم سیاستمی

ها مسأله، دستور، متقیان علی علیه السالم دارای ده

نکته، مولفه و موضوع قابل توجه و حکم قابل 

تواند مبنایی برای دستیابی به مالحظه است که می

عدالت، توسعه متوازن و متعادل، جلوگیری از 

انباشت ثروت برای اقلیتی خاص و توجه به اقشار 

ه اقتصادی مستضعف باشد. از این منظر، توسع

علوی، برخالف آنچه در سایر الگوهای اقتصادی 

دنیوی که به دنبال رفع لذات دنیوی و زودگذر 

هستند، درصدد رفع نیازهای معنوی و رسیدن به 

اهداف واالتر یعنی سعادت دنیوی و اخروی است. 

ضمن اینکه هم از حیث بر عهده گرفتن امور 

ی بودن گذاری، ابزاراقتصادی و هم از حیث سیاست

قدرت سیاسی برای رفع نیازهای اقتصادی و 

اجتماعی جامعه اسالمی نیز در سیره عملی امام 
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علی )ع( قابل مشاهده است و هرگز برای رفع 

نیازهای اولیه انسانی از جمله نیازهای اقتصادی، هر 

شود. این موضوع در رفع ای توجیه نمیوسیله

ف و نیازهای مستمندان و خطاب قرار دادن اشرا

ای ثروتمندان و دوری از زد و بندهای قومی و قبیله

در زمان خالفت امام علی )ع( و دستورات ایشان به 

 مالک اشتر قابل توجه است. 

 

 . تقدیر و تشكر7

از تمامی کسانی که در نگارش مقاله حاضر تالش 

 کنم.تشکر می ،اندکرده
 

 . سهم نویسندگان 8

نویسندگان مقاله حاضر به صورت مشترک و بر 

مبنای همکاری جمعی نسبت به نگارش مطالب 

 اقدام نمودند. 

 

 . تضاد منافع9

 در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود ندارد. 
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Background and Aim: Economic development is the concern of all 

schools and political systems. Given the importance of economic 

development, the present study examines its realization from the 

perspective of Imam Ali (AS). 

Materials and Methods: The present study is of the basic type and 

method of collecting information with reference to jurisprudential sources 

and Nahj al-Balaghah. The method of data analysis is also inferential. 

Ethical considerations: The writing of this article has been done by 

considering accurate and scientific principles for using resources. 

Results: The realization of economic development requires the 

combination of opinion and action in the life of Imam Ali (AS) in the form 

of poverty and deprivation, justice, work and effort and human and moral 

development of society. Development can be a model for all when it 

promotes the spiritual and divine dimensions of human life and does not 

put worldly goals in opposition to human spiritual goals. This issue is 

evident in Nahj al-Balaghah as a model of economic development. 

Conclusion: Development from the perspective of Imam Ali (AS) is 

focused on worldly and otherworldly happiness. Work and effort are very 

important in terms of quality. Justice and elimination of deprivations and 

creating welfare and equality for all are the pillars of economic 

development. 
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