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سازوکارهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در نظام 
حکومتي امام علي )عليه السالم(

سيد محمد حسين سرکشيکيان

دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 

تاریخ دریافت: 22/�/87        تاریخ پذیرش:�2/�/88

چکيده
نظام حکومتي و تدابير حقوقي امام علي)ع( به دليل ش��خصيت خردمدار امام و نيز قلمروي 
گسترده و متکثر تحت حاکميت ایشان � که تا پيش از زمامداري امام به انواع جرایم و انحرافات 
اجتماعي و اقتصادي آلوده ش��ده بود � مي تواند الگوي مناس��بي جهت برنامه ریزي در راستاي 
اولویت بخش��ي، کنترل و یا کاهش جرایم در کش��ور ما باش��د. امام علي)ع( با اولویت بخشي به 
جرایم اقتصادي و انجام اقدامات پيش��گيرانه، تأس��يس نهادهاي نظارت��ي، اتکا به گزارش هاي 
مردمي و در نهایت اس��تفاده از ابزارهاي س��رکوبگرانه، به مبارزه اي گسترده با مفاسد اقتصادي 
موجود در جامعه خود دس��ت زد. در کنار این مبارزه، تفاوت قائل ش��دن ميان جرایم اقتصادي 
اش��خاص خصوص��ي و جرایم ناش��ي از عملکرد واليان و امرا و اطرافي��ان آنها نکات قابل تأملي 
است که مي تواند الگویي مناسب براي سياستگذاران و برنامه ریزان نظام عدالت کيفري باشد. 
در این نوش��تار برآنيم تا به بررس��ي ابعاد مختلف برنامه هاي امام در مبارزه با مفاس��د اقتصادي 

بپردازیم.  
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کليد واژه ها: 

مفاس��د اقتصادي، اولویت بخش��ي، اقدام��ات پيش��گيرانه، اقدامات س��رکوبگرانه، اقدامات 
نظارتي.

�. مقدمه
حضرت امير و خط مش��ي ایش��ان در تش��کيل و نحوه اداره حکومت اسالمي همواره بهترین 
الگو براي سياس��تمداران و رهبران جوامع اس��المي بوده اس��ت. قلمروي گسترده حکومت امام 
و طيف گس��ترده مردمي که در این س��رزمين ها زندگي مي کردند و نيز نحوه عملکرد خلفاي 
پيش��ين موقعيتي خاص را به وجود آورده بود كه امام را در معرض اتخاذ سياس��تي براي مهار 
ناهنجاري هاي اجتماعي و اقتصادي به وجود آمده قرار مي داد. مطالعه سياست ها و روش مبارزه 
ام��ام ب��ا این ناهنجاري ها � که در رأس آنها مفاس��د اقتصادي جامعه بود � مي تواند مالک عمل 

مؤثري براي سياست جنایي کشورهایي باشد که داعيه حکومتي اسالمي دارند. 
کش��ور ما نيز به عنوان کش��ور اسالمي و شيعي، نظام حکومتي حضرت امير را الگوي رفتارها، 
سياس��ت ها و برنامه هاي خود قرار داده اس��ت. بي تردید براي حرکت بهتر در زمينه مهار فس��اد 
در نظام اقتصادي کشور، باید به بررسي سيره امام علي)ع( در این زمينه بپردازیم تا با الگو قرار 

دادن خط مشي ایشان به حرکتي مؤثرتر در زمينه مفاسد اقتصادي دست یابيم. 

2. تبيين اوضاع و احوال
در آغ��از حکومت امام علي، فس��ادانگيزي هاي برخي از ام��را، به هم ریختگي اوضاع اقتصادي 
کشور و نيز دست درازي گسترده به بيت المال، پایه هاي محبوبيت حکومت دیني در بين اقشار 
مختلف جامعه را سست کرده بود. تبعيض و نابرابري جاي عدالت نشسته بود و از حقوق مردم 
در بيت المال کسر مي شد و بر دارایي هاي بعضي از صحابه و خاندان خلفا و اطرافيان آنها افزوده 

مي شد.
ب��ه دليل قدرت طلبي هاي گس��ترده اي که بوی��ژه در دوران خليفه دوم صورت گرفت، جامعه 
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اسالمي عالوه بر سرزمين حجاز، شامل امپراطوري گسترده ایران، شمال آفریقا و شامات و بين 
النهرین شده بود. )دانشنامه امام علي، 1380، ج6: 125( این ملت ها، هر کدام فرهنگي متفاوت 
داش��ت و اجراي احکام دیني در هر یک از آنها با مش��کالتي همراه بود و لذا حاکمان بخش هاي 
مختلف، ش��اهد بروز انحرافات و جرایم خالف مذهب و تعاليم دیني بودند. از س��وي دیگر، نظام 
حکومتي خليفه پيشين با برتري بخشي به صحابه پيامبر و دادن سهم بيشتر از بيت المال به آنها 
و تقسيم مقام هاي حکومتي بر اساس روابط خویشاوندي، سبب به وجود آمدن جامعه اي فاسد 
و پرتبعيض شده بود. )پيشين : 148( بنابراین مي توان گفت یکي از اصلي ترین مسائلي که در 
سرزمين گسترده تحت حاکميت امام به چشم مي خورد، مفاسد اقتصادي بود. سؤالي که با آن 
مواجهيم این است که امام چه سياستي را براي مقابله با این پدیده شوم در نظر گرفت؟ در نظام 
حکومتي اميرالمؤمنين و در جامعه گس��ترده اي که از حجاز ش��روع مي شد و تا انتهاي مرزهاي 
ایران را در مي نوردید، پرداختن به کدام دسته از جرایم اولویت داشت؟ آیا بازوي کيفري نظام 
حکومتي امام علي، توان خود را صرف رس��يدگي به جرایم خرد � نظير مواجهه با کجروي هاي 
ت��ازه مس��لمانان � معطوف مي کرد یا با اولوی��ت دادن به بي عدالتي اقتصادي موجود در جامعه، 
بيش��تر توان خود را صرف مبارزه با این گونه مفاس��د مي کرد؟ به بياني دیگر در جامعه جدید و 
گس��ترده اس��المي که مفاس��د اجتماعي، اخالقي و اقتصادي وجود دارد، مبارزه با کدام قسم از 
این مفاس��د از اولویت برخوردار اس��ت و پس از اولویت بخشي به نوع خاصي از جرایم، سياست 

اتخاذي و نحوه مبارزه باید چگونه باشد؟ 
در تمامي نظام هاي عدالت کيفري، جامعه با مجموعه اي گس��ترده از بي نظمي ها، انحرافات 
و جرایم مواجه اس��ت، در حالي كه امکانات آنها نيز به نس��بت حجم جرایم و انحرافات محدود 
اس��ت. نيروي انس��اني در اختيار حاکميت و همچنين بودجه ها و امکانات اجرایي محدود، نظام 
عداالت کيفري را مجبور مي کند تا به یک انتخاب دس��ت بزند و از ميان حجم گس��ترده جرایم 
و انحراف��ات موجود، رس��يدگي به پراهميت ترین ها را در اولوی��ت قرار داده و تالش هاي خود و 
نيروهایش را بر روي آن دس��ته از جرایم متمرکز س��ازد. امام در امپراطوري گس��ترده اسالم که 
به او س��پرده ش��ده بود، دقيقًا چنين شرایطي داشت و باید در ميان حجم گسترده ناهنجاري ها 
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مهمترین و تأثيرگذارترین آنها را مهار مي ساخت. 

3. تدابير و اولویت هاي امام در رسيدگي به جرایم
پس از بيعت مردم با امام، ایش��ان رس��يدگي به معيش��ت مردم و بازس��ازي توان اقتصادي 
شهروندان و مبارزه با کساني که از موقعيت و منصب خود سوء استفاده هاي مالي مي کردند را 

در دستور کار خود قرار دادند: 
"بدانيد آنچه از زمين و س��ایر اموال به دیگران اعطا ش��ده به بيت المال باز مي گردانم... حتي 
اگر ببينم که این اموال به مهر زنان رفته و در ش��هرها پراکنده ش��ده، باز آنها را به حالت اول 

برمي گردانم". )نهج البالغه، خطبه 39 و ابن شهر آشوب، 2: 110(
امام، پس از مبارزه با ثروت و منصب هاي بادآورده اعراب ذي نفوذ و بازگرداندن اموال آنها به 
بيت المال، برابري اجتماعي و اقتصادي را در مورد عرب و عجم در دستور کار سياست هاي خود 

قرار مي دهد و بدین ترتيب نظم، عدالت و رضایت را در ميان مردم زنده مي کند:
»آگاه باشيد که هر کس که دعوت خدا و رسول را اجابت و ملت ما را تأیيد کند و دین ما را 
بپذیرد و قبله ما را قبله خود بشناس��د، از حقوق اس��المي برابر برخوردار مي شود.« )یعقوبي، 2: 
94( امام نه تنها مهاجران و انصار را از زیاده خواهي منع كرد، بلکه مقابل توقع شهروندان عرب 

و برتري جویي هاي آنان نسبت به عجم، مقاومت نمود و این طور استدالل کرد:
»قرآن را خوانده و در آن خوب نگریس��ته ام؛ ولي ندیده ام که در آن براي فرزندان اس��ماعيل 
)اعراب( بر فرزندان اس��حاق )غير اعراب( حتي به اندازه بال پش��ه اي برتري باشد.« )بالذري، 2: 

)141
بدین س��ان، امام با توزیع عادالنه بيت المال، ابتدا زیرس��اخت هاي جامعه را � که سس��تي  و 
گسستگي آن باعث به وجود آمدن بسياري از جرایم در جامعه مي شود � ترميم كرده و مستحکم 
مي سازد و در کنار آن، از ابزارهاي سرکوبگر جزایي در ميان صاحبان قدرت � که به دليل مقام 
خود به اموال بيت المال دس��ت درازي مي كردند � اس��تفاده مي کند. به طور مختصر مي توان 
گفت امام از س��ویي به ترميم س��اختارها و بس��ترهاي اقتصادي جامعه در راستاي پيشگيري از 
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جرم مي پردازد و از سوي دیگر به مقابله کيفري با سوء استفاده از اموال عمومي اقدام مي كند. 
سياست اتخاذي امام از سویي پيشگيرانه است و از سوي دیگر سرکوبگرانه. در خصوص مبارزه 
امام  با مفاسد اقتصادي که در این نوشتار به دنبال آن هستيم، مي توان برنامه ها و سياست هاي 

امام را  در سه محور طبقه بندي و بررسي کرد.

الف( اقدامات پيشگيرانه
- شفافيت در ميزان دارایي

فس��اد از جمله جرایمي اس��ت كه معمواًل در خفا و به طور پنهاني اتفاق مي افتد. اگرچه در 
جامعه اي كه فس��اد در آن ش��يوع داش��ته باشد این امكان وجود دارد كه فساد به طور علني نيز 
اتفاق بيفتد، اما قاعده كلي آن است كه هر قدر شفافيت بيشتري در ارائه خدمات عمومي وجود 
داشته باشد، امكان ارتكاب فساد كمتر خواهد شد. به عبارت دیگر، نظارت عمومي مي تواند در 
كاهش احتمال وقوع فس��اد مؤثر باش��د. )بهره مند، 1388: 149( امام با انتخاب س��بک زندگي  
متفاوت نسبت به خلفا و امراي پيش از خود و با نظارتي که بر رفتارهاي اقتصادي خانواده خود 
دارد و نيز با محروم س��اختن فرزندان الیق خود از س��مت ها و مناصب حکومتي، گام نخست را 
در مبارزه با مفاسد اقتصادي برمي دارد. امام در ميان مردم به نحوي زندگي مي کند که ميزان 
دارایي ه��ا و ام��وال خود و خانواده اش در معرض دید همگان قرار دارد. ایش��ان در مورد ميزان 

دارایي خود در قبل و بعد از حکومت مي گویند:
»دخلت بالدکم باشمالي هذه و رحلتي و راحلتي ها هي فان خرجت من بالدکم بغير ما دخلت 

فانني من الخائنين«
»با این لباس ها وارد سرزمين شما شدم و بار و بنه ام همين است که مي بينيد. اگر از سرزمين 
ش��ما با چيزي جز آنچه آمده بودم بيرون روم، پس من از خيانتکاران خواهم بود« )ابن ش��هر 

آشوب، 1379، 2(.
امام علي )ع( هرگونه افزایش در دارایي هاي خود را در طول دوره زمامداري از مصادیق خيانت 
در امور مسلمين مي شمارند )فانني من الخائنين( بنابراین زندگي حاکم اسالمي باید به گونه اي 
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باش��د که از ش��فافيتي شيشه اي در مقابل چشمان حساس و کنجکاو مردم برخوردار باشد و از 
هر گونه سوء ظن و افترایي مبرا باشد. 

البته باید به این موضوع توجه داش��ت که نظارت بر دارایي هاي مقامات حکومت باید چيزي 
بيش از یک شعار باشد و توسط یک نظام نظارتي قوي هدایت شود. همان چيزي که در این مقاله 
خواهيم گفت و در نظام حکومتي امام توسط مأمورن خاصي که به طور مخفيانه به سرزمين هاي 
مختلف س��فر مي كردند و از زندگي مس��ؤوالن گزارش تهيه مي کردند، دیده مي شد. امروزه و به 
تناس��ب پيچيده ش��دن ش��رایط اجتماعي و راهکارهاي گرایش به فساد، و همچنين با توجه به 
پيشرفت فناوري و نرم افزارها و سخت افزارهاي نظارتي، باید با استفاده از سازوكار هاي پيشرفته 
و هوشمند، به نظارت بر ميزان دارایي هاي مسؤوالن و خانواده آنها پرداخت؛ به صورتي که ميزان 
دارایي و نقل و انتقاالت اموال آنها به صورت شفاف در مقابل دید مردم قرار گيرد و بدین سان، 
امکان و یا شائبه هرگونه فسادانگيزي در باب منافع و دارایي هاي عمومي از بين برود. این دقيقًا 
همان ش��رایطي اس��ت که در دوران زمامداري حضرت امير بر جامعه حاکم بود؛ یعني فاصله اي 
ميان ثروت و دارایي مس��ؤوالن و ذهن و چش��م مردم وجود نداشت و لذا کسي حتي سوء ظني 

نيز نسبت به ثروت اندوزي امام، یاران و خانواده شان پيدا نمي کرد. 

- زندگي کردن در سطح مردم

گذشته از آنکه امام خود شيوه ساده زیستي را برگزیده بود، به حاکمان و رعایاي خود نيز مدام 
سفارش مي کرد تا ميان خود و مردم فاصله نينداخته و سبک زندگي خود را به گونه اي انتخاب 
کنند که موجب به س��توه آمدن تنگدس��تان نشود. امام در یکي از خطبه هاي خود مي فرمایند: 

»ان اهلل فرض علي ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس کيال یتبيغ بالفقير فقره«
»خداوند بر پيشوایان حق واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند تا فقر و نداري 

تنگدست را به هيجان نياورد و به طغيان نکشاند« )نهج البالغه، خطبه 209(.
از دیدگاه امام اگر ثروت نزد هيئت حاکمه جمع شود، تنگدستان به ستوه و طغيان خواهند 
آمد. از س��وي دیگر زندگي کردن در رفاه و به دور از دغدغه هاي مردم ش��هر از نظر امام نوعي 
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ناجوانمردي حاکم در حق افراد جامعه است، براي مثال امام در نامه اي سرزنش آميز براي یکي 
از کارگزارن خود، با انتقاد از تن  در دادن به مهماني ثروتمندان و غفلت از همنش��يني با مردم 

عادي به سبک زندگي خود اشاره کرده، مي نویسند:
»آیا به این بس��نده کنم که مرا اميرمؤمنان خوانند و در ناخوش��ایندهاي روزگار شریک آنان 

نباشم« )نهج البالغه، نامه 45(.

- دقت در نحوه انتخاب کارگزاران

در ميان تمامي نامه ها و توصيه ها و خطبه ها، نامه 53 خطاب به مالک اش��تر از اهميتي ویژه 
برخوردار است. این نامه آموزنده هم از لحاظ مدیریتي و هم از لحاظ حقوقي قابل توجه است. 
آن حضرت در این نامه هم به پيش��گيري از وقوع فس��اد و جرم توصيه كرده اند و هم به نحوه 

برخورد با فاسدان و غارتگران بيت المال اشاره نموده اند. 
امام در قسمت هایي از نامه در مورد نحوه انتخاب کارگزارن مي فرمایند:

»فاس��تعملهم اختب��ارا« یعني کارگ��زاران حکومتي ات را ابتدا بيازما و س��پس به کار بگير. 
همچنين توصيه مي کنند که »در مورد نحوه انتخاب آنها با دیگران مشورت نما«.

حضرت در مورد شرایط کارگزاران دولتي چنين مي فرمایند:
»کارگ��زاران دولت��ي را از مي��ان مردمي با تجربه و با حيا از خاندان هاي پاکيزه و با تقوا که در 
مسلماني سابقه درخشاني دارند انتخاب کن، زیرا اخالق آنان گرامي تر و آبرویشان محفوظتر و 

طمعشان کمتر و آینده نگري آنان بيشتر است.«
در جاي دیگر در مورد خطر انتخاب کارگزاران زیرک و خيانتکار مي فرمایند:

»پ��س در انتخاب آنان هرگز به فراس��ت و خ��وش بيني و خوش گماني تکيه مکن؛ زیرا افراد 
زرنگ، راه جلب نظر و خوش بيني زمامداران را با ظاهرس��ازي و خوش خدمتي خوب مي دانند 
درحالي که وراي این ظاهر جالب هيچ گونه امانتداري و خيرخواهي وجود ندارد« )نهج البالغه، 

نامه53(.
چنانکه مي بينيم امام بر گزاره هایي نظير زیرکي، ظاهرسازي، خوش خدمتي و در کنار آن، خطر 
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حسن ظن نابجا و فرصت سازي براي این گونه افراد تأکيد دارد؛ چراکه در واقع جرم اقتصادي با 
نوعي فرصت طلبي مجرمانه و نيز با درجه هوش و صالحيت حرفه اي و شغلي مرتکبان و ميزان 
اعتماد افراد به آنها مالزمت دارد. این گونه بزهکاران براي جامعه بسيار خطرناکند، زیرا از قوانين 
مطلع هس��تند و اس��تعداد و س��ازگاري اجتماعي باالیي دارند و افرادي انفجاري هستند)ابرند، 
1387(. همچنان که امام نيز پيش بيني مي کنند، رس��م امانتداري ندانس��ته و  به دنبال کسب 

سود و پول هنگفت و اندوختن ثروت به نفع خود و ضرر دیگران هستند. 
بنابرای��ن یک��ي از مهمترین اقدامات پيش��گيرانه در مورد کارگزاران دق��ت در نحوه انتخاب 
آنهاس��ت. در آیين انتخاب کارگزاران، تجربه )که همان علم انجام کارشناس��انه امور است( باید 

با ویژگي امانتداري درهم آميزد تا سازمان از خيانت آنان در امان بماند.

- پرداخت حقوق کافي و بي نياز کردن کارگزاران

در نظ��ام سياس��ي امام، ص��رف انتخاب کارگزاران از ميان افراد با تق��واي جامعه براي رهایي 
از دس��ت درازي به بيت المال کافي نيس��ت، بلکه باید زندگي این افراد را به نحو مطلوبي تأمين 

کرد:
»س��پس روزي ف��راوان بر آن��ان ارزاني دار، که با گرفتن حقوق کافي در اصالح خود بيش��تر 
مي کوش��ند و با بي نيازي دس��ت به اموال بيت المال نمي زنند و اتمام حجتي اس��ت بر آنان...« 

)نهج البالغه، نامه 53(.
امام با انجام این اقدام پيش��گيرانه � یعني بي نياز س��اختن کارگزاران از حوایج معمول زندگي 
� احتمال دس��ت درازي آنان را به بيت المال به ش��دت کاهش مي دهد. در کالم دیگري از امام 
نيز بخوبي مي توان حق و حقوق مش��خص و شایس��ته اي که به کارگزاران اختصاص مي یافته را 

مشاهده کرد:
»بدان براي تو در این زکات نصيب مشخص و حق معيني است... همان گونه که ما حق تو را چنان 

که باید و شاید مي دهيم تو هم باید به حقوق آنان وفادار باشي« )نهج البالغه، نامه 26(.
امام از کارگزان خود مي خواهد همچنان که سهم آنها از زمامداري به صورت فراوان و مناسب 
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پرداخت مي شود، آنان نيز در دادن حق و حقوق مردم کوتاهي نکنند و به همان سان که حوایج 
خود را برطرف شده مي بينند، حوایج مردم را نيز برطرف سازند. 

- استفاده از ابزار تشویق

در کنار ابزارهاي تنبيهي و در راس��تاي دروني کردن اخالق حرفه اي کارگزاران، باید از ابزار 
تش��ویق نيز اس��تفاده کرد. بنابراین با وجود پرداخت حقوق کافي به کارگزارن و در نظر گرفتن 
مزایایي ویژه براي آنها، براي آنكه انگيزه خدمت رساني به مردم در ميان آنها افزایش پيدا کند، 

امام به مالک فرمان مي دهند که در کنار ابزار تنبيه، از تشویق نيز استفاده کند:
»هرگز نباید نيکوکار و بدکار نزد تو یکس��ان باش��ند که ميل نيکوکار را در نيکي کم مي کند 
و بدک��ردار را ب��ه ب��دي وا مي دارد. هر یک از آنه��ا را مطابق کاري که انجام داده اند پاداش و جزا 

بده«)نهج البالغه، نامه 53(.
بدین س��ان کارگزاران با برنامه و مس��ؤوليت پذیر، متوجه هوشياري نظام و توجه آن به نحوه 
عملکرد آنها مي شوند و انگيزه بيشتري براي ادامه فعاليت  پيدا مي کنند. در کنار آنها نيز کساني 
که مایلند تا از طریق رفتن به راه خطا به دارایي بيش��تري دس��ت یابند، از سویي انتخاب مسير 
مجرمانه را با مجازات همراه مي بينند و از سوي دیگر طمع رسيدن به پاداش مسير درست نيز 

آنها را بدرستي و انجام امور مردم تشویق و ترغيب مي کند. 

- تصفيه کامل تمامي کارگزارن دولت قبلي 

از آنجا که واليگري و اميري در دوره هاي قبل از امام، بيش از هر کس دیگر شایس��ته اقوام و 
نزدیکان خليفه بود و شایسته ساالري در انتخاب آنان هيچ نقشي نداشت، امام تصميم گرفتند 
که به یک تصفيه اساس��ي در مورد کارگزاران خود دس��ت بزنند؛ چرا که با وجود سابقه طوالني 
در وفاداري به آرمان هاي اس��الم، به نظر مي رس��يد اندیش��ه سوء اس��تفاده از قدرت را دارند، به 
همين دليل بود كه امام تمام کارگزاران دولت عثمان را  به جز اشعري برکنار کردند )یعقوبي، 

.)77 :2 ،1379
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- توصيه نامه هاي پيشگيرانه امام به فرماندهان و امراي سرزمين هاي مختلف اسالمي

یکي از اصول حاکم بر پيشگيري از جرایم اقتصادي، اصل مداخله از طریق پيشگيري و تشریح 
اخالق حرفه اي به مقامات دولتي اس��ت. این اصل در بند س��وم ماده 8 کنوانس��يون مریدا )که 
مهمترین کنوانسيون موجود در مورد جرایم اقتصادي است( نيز گنجانده شده است.  این اصل 
حاوي آموزش و آگاهي بخشي به مسؤوالن نسبت به نحوه عملکرد، نظارت، جرایم و مجازات هاي 
ناشي از تخلفات اقتصادي است. از نظر جرم شناسان، امروزه فرض بر بي اثر بودن مجازات است 
و اینكه بهتر اس��ت تا ميان حرفه ها اطالع رس��اني ش��ود تا با درکي بهتر، کمتر به ارتکاب جرایم 

دست بزنند )ابرند، 1387(.
نامه ه��اي پيش��گيرانه ام��ام ب��ه فرماندارانش، در واقع در راس��تاي ترویج اخ��الق حرفه اي، 
آگاهي بخشي و نيز تهدید کارگزاران در مورد اقدام غيرحرفه اي و تخلف از خدمت و انجام وظيفه 
اس��ت. در تمامي نامه هاي امام به فرماندارانش��ان لحني تند و قاطع از ایشان در مورد جلوگيري 
از هرگونه مال اندوزي و دس��ت درازي به اموال عمومي به چش��م مي خورد. در این نامه ها، امام با 
توجه به شناختي که از شخصيت و روحيات فرماندار خود داشته، به نحوي نامه نگاري مي کند 
و او را م��ورد عتاب قرار مي دهد که از فس��ادانگيزي در اموال م��ردم بپرهيزد. این اقدامات امام 
در جایي که هنوز جرمي رخ نداده و تنها ش��ائبه  و گاهي احتمال بس��يار اندکي در مورد چنين 
اقدامي وجود دارد، اقداماتي پيش��گيرانه محس��وب مي ش��ود که مي توان آنها را توصيه نامه هاي 

پيشگيرانه امام براي مقابله با فسادانگيزي حاکمان دانست.
در این توصيه نامه ها، نکته هایي نظير خش��ونت در نحوه س��خن گفتن با کارگزاران، تهدید به 
خوار کردن و بي آبرو نمودن آنها و دستور مبني بر لزوم صرفه جویي در استفاده از اموال و جلوگيري 
از اسراف مشاهده کرد. در تمام آنها نيز امام مهمترین تأکيد خود را در سخن گفتن با امرا و واليان 
خود بر یک نکته متمرکز مي کند: بيت المال و یادآوري آنكه این مال، امانت مردم است در دست آنها. 
توصيه نامه هاي پيشگيرانه امام را مي توان در دو قسمت جداگانه بررسي کرد: یکي آگاهي بخشي هاي 
حضرت در مورد اقداماتي که انجام آنها تخلف و یا جرم محسوب مي شود )پرورش اخالق حرفه اي( 

و دیگري آگاه ساختن کارگزاران از مجازات اقدامات مجرمانه خود. 
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1. پرورش اخالق حرفه اي کارگزارن

چنان که در قس��مت هاي مختلف این نوش��تار � و در نامه هاي مختلف امام � دیده مي ش��ود، 
ایش��ان به مناس��بت ها و ش��يوه هاي مختلف، به مواردي که انجام آنها از س��وي کارگزار تخلف 
محس��وب مي ش��ود، اش��اره کرده اند. اس��راف در اس��تفاده از اموال بيت المال، باز نهادن دست 
نزدیکان در استفاده از آن ، برداشت توجيه نشده از اموال عمومي، نداشتن حسابرسي منظم در 
مورد خزانه مس��لمين، رانت و رانت خواري و ... نمونه هایي هس��تند که در نامه هایي كه در این 
نوش��تار آمده بخوبي مي توان آنها را مش��اهده کرد. امام در راس��تاي ترویج اخالق حرفه اي و با 
تذك��ر چني��ن مواردي تالش مي کند تا کارگزاران خود را نس��بت به جرایم و تخلفات اقتصادي 

آگاه سازد. 
رشوه یکي از مهمترین این مثال هاست. همچنانکه در جامعه ما نيز رایج است، یکي از آفات 
کارگ��زاري و امي��ري در دوره هاي قبل از امام، دریافت رش��وه از دیگران تحت عنوان هدیه بود. 
ام��ام در چندی��ن نامه خود خطاب به کارگزارانش دریافت ه��ر گونه هدیه اي را خيانت در امور 
مس��لمين اع��الم نموده و آنها را از این کار منع ک��رده بود و تهدید به برخورد مي کرد. )صدوق، 
1392: 310( اگر کارگزاري مالي را تحت این عنوان دریافت مي کرد، مال از او گرفته مي ش��د 

و به بيت المال بازگردانده مي شد و صرف منافع عام مي گردید.
مثال دیگر در این مورد، مقوله رانت و رانت خواري است که ماهيت ضدارزش و تبعيض آميز 
آن مانند دیگر جرایم اقتصادي روش��ن نيس��ت. دهمين قس��مت از نامه 53 امام )ع( به مالک 
اشتر در واقع آگاهي بخشي حاکميت به یکي از کارگزاران در مورد آسيب هاي رانت و زیان هاي 

اقتصادي آن و در واقع تقویت اخالق حرفه اي یکي از بزرگترین حکمرانان منطقه است:
»همانا زمامداران را خواص و نزدیکاني اس��ت که خودخواه و چپاولگر هس��تند و در معامالت 
انصاف ندارند، ریش��ه س��تمکر ایشان را با بریدن اسباب آن بخشکان و به هيچ کدام از اطرافيان 
و خویش��اوندانت زمين را واگذار مکن و به گونه اي با آنان رفتار کن که قراردادي به سودش��ان 

منعقد نگردد که به مردم زیان رساند، مانند آبياري مزارع و یا زراعت مشترک« 
یکي از اصول مدیریتي امام، توجه ویژه به خانواده و اطرافيان خود و س��ایر زمامداران اس��ت. 
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به گونه اي که پيشتر هم گفتيم، تأکيد امام بر آن است که به صورت ویژه بر عملکرد اطرافيان و 
نزدیکان نظارت شود، درباره نقض حق برابري از بيت المال با شدتي بيشتر با آنان برخورد شود، 
از رسيدن به مناصب دولتي محروم شوند و ... . در این جا نيز مي بينيم که امام به فرماندار خود 
سفارش مي کند از اسباب خاص انتفاع آنها � که یکي از راه هاي آن انعقاد قرارداد و سپردن امور 

مردم به آنهاست � پيشگيري کند. 

2. آگاهي بخشي در مورد مجازات ها

گذش��ته از جرایم، مس��ؤوالن باید نسبت به ميزان و نحوه شدت عمل حاکميت در برخورد با 
تخلفات آنان نيز آگاهي داشته باشند تا با سنجش ميزان خطر جرم خود و با دیدن شدت عمل 
حاکميت در برخورد، از خطا و تجاوز به اموال عمومي چشمپوش��ي کنند. امام با عنایت به این 
مطلب، در شرایطي که هنوز هيچ گونه تخلفي از جانب فرمانداران صورت نگرفته، نامه هاي تند 

و تهدیدآميزي خطاب به آنها نوشته اند:
2. زی��اد بن ابيه جانش��ين فرماندار بصره بود. ابن عب��اس از طرف امام فرماندار بصره بود و بر 
حکوم��ت اه��واز و ف��ارس و کرمان و دیگر نواحي ایران نظارت داش��ت. امام در یکي از نامه هاي 

خود به زیاد بن ابيه مي نویسند:
»و اني اقسم باهلل قسما صادقا لئن بلغني انک خنت من في ء المسلمين شيئا صغيرا او کبيرا 

الشدن عليک شده تدعک قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل االمر« )نهج البالغه، نامه 20(.
»همانا به خدا سوگند مي خورم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومي خيانت کردي کم 
یا زیاد چنان بر تو سخت گيرم که کم بهره شده و در هزینه عيال، درمانده و خوار و سرگردان 

شوي«
نامه امام )ع( بس��يار کوتاه اس��ت؛ اما از چنان صالبتي برخوردار اس��ت که راه را بر هرگونه 
نافرماني و پيمان شکني و دست درازي به بيت المال مي بندد. این منش امام )ع( در نامه نوشتن 
و صحبت کردن با حاکمان نش��ان دهنده قاطعيت و نيز حساس��يت مسئله بيت المال است؛ چرا 
که از دیدگاه ایش��ان، بيت المال مس��لمين امانتي در دس��ت حاکم است و اگر این چنين سخن 
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نگوید نمي تواند جلوي غارت آنان را بگيرد.
- پس از پایان جنگ جمل و نبرد با زیاده خواهان از بيت المال، امام )ع( نامه اي به اشعث ابن 

قيس فرماندار آذربایجان مي نویسند:
»همانا پست فرمانداري براي تو وسيله آب و نان نبوده بلکه امانتي در گردن تو است. باید از 
فرمانده و امام خود اطاعت کني تو حق نداري نسبت به رعيت استبداد ورزي و بدون دستور به 
کار مهمي اقدام کني، در دست تو اموالي از ثروت هاي خداي بزرگ و عزیز است و تو خزانه دار 

آني تا به من بسپاري؛ اميدوارم براي تو بدترین زمامدار نباشم« )نهج البالغه، نامه 5(. 
لحن تهدیدآميز ایشان در پایان نامه باز هم نشان از قاطعيت و انعطاف پذیر نبودن در زمينه 

بيت المال دارد. 
 

ب( تدابير نظارتي امام
نظارت بر كارگزاران خدمات عمومي و خصوصي توس��ط نهادهاي نظارتي باعث پاس��خگوتر 
ش��دن این افراد ش��ده و امكان ارتكاب فس��اد را كاهش خواهد داد. چنانچه براي ارائه  دهندگان 
خدمات، این احساس ایجاد شود كه تحت كنترل نهادهاي نظارتي هستند و در صورت تخلف، 
جرایم آنها كش��ف و ضمانت اجراهاي رس��مي و غيررس��مي اي در مورد آنها اتخاذ خواهد شد، یا 
از ارتكاب فس��اد منصرف ش��ده یا این كه حداقل ارتكاب آن هزینه هاي بيشتري براي آنها در بر 

خواهد داشت )بهره مند، 1388: 151(.

- شيوه نظارت بر فعاليت هاي کارگزاران

با وجود به کار گماردن کارگزاراني کارکش��ته، متقي، بي نياز و بس��يار با اعتماد، و نيز با وجود 
تم��ام تدابي��ر پيش��گيرانه صورت گرفته، هنوز ه��م نگراني هاي امام )ع( نس��بت به حفظ اموال 

بيت المال ادامه دارد و براي پيشگيري چنين امر مي کند:
در نامه اي به مالک بن کعب یکي از فرمانداران خود به وي دس��تور مي دهد که ش��خصي را 
به جاي خویش گذاشته، خود با شماري از یارانش به سواد عراق برود و درباره کارگزاران حضرت 
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رفتار و عملکرد آنان در فاصله بين دجله و عذیب تحقيق کند؛ سپس به محل حکومت خویش 
باز گردد و گزارش رفتار کارگزارن را به وي بدهد. )یعقوبي، 1379ج 2: 204(

در حال حاضر و در مباحث مربوط به نظارت و مهار فس��اد، نهادهایي در کش��ورهاي مختلف 
دنيا به  عنوان بازرسان ویژه فعاليت مي کنند. این نهاد از افراد یا انجمن هایي با اختيارات بسيار 
كلي تشكيل شده كه به آنها امكان مي دهد طيف وسيعي از شكایات را دریافت نموده و رسيدگي 

كنند. جاسوسان، در نظام حکومتي امام علي، همين نقش را ایفا مي کردند. 
ام��ام، نه تنها خود در به کارگماردن بازرس��ان وی��ژه جهت نظارت بر عملکرد کارگزارن اصرار 
دارد، بلکه از امراي نواحي مختلف نيز مي خواهد تا بر کارگزاران زیردس��ت خود جاسوس��اني 

بگمارند: 
»سپس رفتار کارگزاران را بررسي کن و جاسوساني راستگو و وفا پيشه بر آنان بگمار«

در صورتي که مسؤوالن خود را زیر ذره بين و تحت تسلط و نظارت نامحسوس مقامات مافوق 
خود بدانند، بر ميزان  امانتداري آنها افزوده مي شود: 

»مراقبت و بازرس��ي پنهاني تو از کار آنان س��بب امانتداري و مهرباني با رعيت خواهد بود« 
)نهج البالغه، نامه 53(.

با توجه به سيره امام در نظارت و وارسي نامحسوس مقامات حکومتي جامعه، به نظر مي رسد 
وظيف��ه حکومت اس��المي � در درجه اول � نظ��ارت قدرتمندانه بر عملکرد کارگزارن حکومتي 
است. با توجه به این الگو باید در جامعه خود، به جاي گماردن بازرس و لباس شخصي ها در بين 
مردم و تجسس در امور شخصي افراد، به سيره پيامبران و ائمه، از لباس شخصي ها و جاسوسان 

ویژه براي حاکمان استفاده کنيم.

- نظارت ویژه بر اطرافيان و عدم اعتماد به آنان

گذش��ته از نظارتي که حاکم باید بر کارگزاران خویش داش��ته باشد، این نظارت باید در مورد 
اعضاي خانواده و اطرفيان والي دو چندان باشد:

»اعوان و انصار خویش را سخت زیر نظر بگير. اگر یکي از آنان به خيانت دست زد و مأموران 
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مخفي تو به اتفاق چنين گزارش��ي دادند به همين مقدار از ش��هادت بس��نده کن و ...« )نهج 
البالغه، نامه 53(

چنان که مي بينيم درباره نزدیکان، س��ختگيري به حدي اس��ت که حتي نيازي به تش��ریفات 
نيس��ت و تردیدهایي که در مورد جرم س��ایر افراد صورت مي گيرد، در اینجا مورد بررس��ي قرار 

نمي گيرد. 

- نظام گزارش دهي مردمي 

یکي از مهمترین عوامل کش��ف جرم، اتکا و اس��تناد به گزارش هاي مردمي اس��ت. در نظام 
حکومتي امام نيز با وجود تمامي تدابير به کارگرفته ش��ده و جاس��وس هاي کارکشته، باز هم در 
مورد جرایم مربوط به یقه سفيدها، گزارش هاي مردمي یکي از مهمترین منابع نظارتي امام تلقي 
مي ش��دند. در حکومت امام، س��ه روش براي رسيدگي به شکایات مردمي از نهادهاي حکومتي 

وجود داشت:

1( گزارش مستقيم به امام

روش نخس��ت، گ��زارش و دادخواه��ي رودررو با امام بود. یکي از ش��واهد تاریخي این روش، 
برکناري منذر )یکي از کارگزاران حضرت( به دليل گزارش سود همداني است. سود نزد حضرت 
آمد و از عامل و کارگزار وي ش��کایت کرد و گزارش��ي از رفتار او به امام ارائه داد. حضرت پس از 
بررس��ي گزارش، نامه اي به وي نوش��ت و به س��ود داد که در آن کارگزار خویش را سرزنش و از 
کار برکنار کرد )نهج البالغه، نامه 71(. این نش��ان دهنده آن اس��ت که نظارت حضرت بر رفتار 
کارگزاران خود تنها از طریق رس��مي نبوده، بلکه به صورت غيررس��مي و با تکيه بر گزارش هاي 

افراد عادي و مورد اعتماد نيز بر عملکرد آنان نظارت داشته است. 

2( قضاي مظالم

یکي از نهادهاي قضایي نظام حکومتي امام، که عمدتًا مربوط به مفاسد و تخلفات اقتصادي 
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کارگزاران بود، نهاد قضاي مظالم بود. هدف از ایجاد این نهاد، تحقيق و تفحص در مورد تظلمات 
و شکایات مردم از کارگزاران حکومتي � اعم از اميران سپاه و عامالن خراج، بيت المال و سایر 
امور اداري و قضایي �  بود )مهاجرنيا، 1380: 158(. مردم چنانچه از کارگزاري شکایت داشتند، 
با مراجعه به این نهاد آن را مطرح مي كردند و مأموران مظالم به آن رسيدگي مي کردند. قضاي 

مظالم براي نخستين بار در نظام حکومتي امام علي پایه گذاري شد. )ماوردي، 1406: 78( 

�( بيت القصص

گذشته از دو روش فوق، براي نهادینه کردن فرهنگ گزارشدهي و گسترش سيستم نظارتي، 
امام نهادي به نام بيت القصص تأس��يس کرد که زمينه دریافت ش��کایات و تظلمات مردمي را 
فراهم مي آورد. کساني که به هر دليل نمي خواستند به صورت شفاهي بر ضد کارگزاران شکایت 
کنند، ش��کایت خود را مي نوش��تند و در آن مکان قرار مي دادند. بدین ترتيب امام از آن آگاهي 

مي یافت و به مأموران مخفي خود دستور پيگيري مي داد. 

- حسابرسي از خزانه هاي محلي

در یک نظام ضد فساد، حسابرسي ها و حسابرسان � همانند بسياري از تمهيدات پيشگيرانه 
� از طریق خطرناك و مشكلتر كردن فساد، از وقوع آن جلوگيري مي كنند. بنابراین حسابرسي 
یک فرایند نظارتي اس��ت که نقش پيش��گيرانه مؤثري را ایفا مي کند. ميزان گستردگي و درجه 
تفصيل حسابرس��ي ها متنوع اس��ت، اما در مجموع باید به طور كامل، دقت و س��المت اقدامات 
انجام ش��ده و سوابق نگهداري ش��ده را مورد ارزیابي قرار دهند. هدف اصلي از انجام حسابرسي، 
تأیيد سوابق، فرایندها و یا اقدامات نهادي است كه از استقالل كافي درباره موضوع حسابرسي 
برخوردار است؛ به گونه اي كه به اقدامات جانبدارانه مبادرت نمي ورزد و یا دچار تأثيرپذیري هاي 

ناشایست نمي شود. )بهره مند، 1388، 156(
امام نيز براي جلوگيري از ارتکاب اقدامات فس��ادانگيز و نظارت بر فرایند ورودي و خروجي 
خزانه هاي محلي، از نهاد حسابرس��ي در این زمينه اس��تفاده مي کرد، بدین ش��کل که یکي از 
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وظایف حاکمان مناطق محلي، ارس��ال گزارش ميزان ورودي و خروجي خزانه داري هاي محلي 
و ماليات ه��اي دریافت��ي از مردم و هزینه هاي پرداختي در منطقه بوده اس��ت. حاکمان وظيفه 
داش��ته اند که به صورت معين این گزارش ها را براي امام ارس��ال کنند )عالمرودش��تي، 1380، 
67(. در نامه هاي مختلف امام به کارگزارن مناطق مختلف، جمله »ارفع الي حسابک« )گزارش 

حساب ها و عملکرد خود را برایم بفرست( دیده مي شود.1
گزارش ه��ا ب��ه دقت مورد بررس��ي ق��رار مي گرفت و با آم��ار و ارقامي که توس��ط مأموران و 
حسابرس��ان ارس��الي حضرت صورت مي گرفت بازبيني مي ش��د و در صورتي که اختالفي ميان 
آنها بود، حضرت از کارگزار خود توضيح مي خواس��ت و اگر حس��اب سازي او به اثبات مي رسيد، 

بازوي کيفري نظام حکومتي امام به استقبالش مي رفت:
»اي زیاد! به خدا سوگند تو دروغ گفته اي و اگر خراج و مالياتي را که از مردم گرفته اي کامل 
نزد ما نفرس��تي بر تو بس��يار س��خت خواهيم گرفت و مجازات س��ختي خواهي دید« )بالذري،  

1416: 390 و یعقوبي، 1379: 204(.

ج( تدابير جزایي
پ��س از انتخاب هوش��مندانه و درس��ت کارگ��زاران، رعایت اصل اخالق حرف��ه اي، پرداخت 
حقوق کافي به آنها و نيز انجام س��ایر تدابير پيش��گيرانه، چنانچه بررسي هاي جاسوسان امام، یا 
گزارش هاي مردمي و یا محاس��به کارشناس��ان دیوان هاي محاسباتي حکایت از ارتکاب جرایم 

اقتصادي واليان داشت، اقدامات سرکوبگرانه امام نسبت به حاکمان آغاز مي شد: 
»پس از خدا بترس و اموال آنان )فقيران و یتيماني که مالشان به تاراج رفته بود( را بازگردان  
و اگر چنين نکني و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم تو را کيفر خواهم کرد که نزد خدا 
عذرخ��واه من باش��د و با شمش��يري تو را مي زنم که به هر ک��س زدم وارد دوزخ گردید« )نهج 

البالغه، نامه 41(.

�. براي مثال بنگرید به نامه 40.
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- سختگيري بيشتر در برخورد با یاران نزدیک و اطرافيان

در گام اول مبارزه، امام با نحوه برخورد با عقيل پس��ر عمو و یکي از دخترانش��ان نش��ان دادند 
که در راه این مبارزه، دوست، خویشاوند و دشمن برایشان حکمي واحد دارند، براي مثال امام 
در یکي از نامه هاي خود خطاب به کسي که در مورد اموال بيت المال دست و دلبازي به خرج 

داده مي فرمایند:
»س��وگند به خدا اگر حس��ن و حس��ين چنان مي کردند که تو انجام دادي از من روي خوش 
نمي دیدند و به آرزو نمي رس��يدند تا آنكه حق را از آنان باز پس س��تانم و باطلي را  که به س��تم 

پدید آمده نابود سازم« )نهج البالغه، نامه 43(.
حتي در نظام سياست جنایي امام، سختگيري حاکميت با نزدیکان، اقوام و یاران، سختگيرانه تر 
و شدیدتر از سایر افراد است. امام در بخش هایي از عهد نامه مالک به او دستور مي دهند که اگر 

خيانت یکي از یاران نزدیکش بر او معلوم شد چنين رفتار کند: 
»و اگر یکي از آنان دست به خيانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تأیيد کرد به 
همي��ن مق��دار گواه��ي قناعت کرده او را با تازیانه کيفر کن و آنچه از اموال که در اختيار دارد از 
او باز پس گير س��پس او را خوار دار و خيانتکار بش��مار و طوق بدنامي به گردنش بيفکن.« )نهج 

البالغه، نامه 53(

- نوع مجازات هاي جرایم اقتصادي

مجازات هایي که امام براي دست درازي به اموال بيت المال در نظر مي گيرند چنين است:
- شالق و مجازات هاي بدني »فبسطت عليه العقوبه في بدنه«.

- برکناري کارگزار و باز پس گيري کليه اموالي که در اختيار گرفته است.
- خوار کردن و بي آبرو کردن  “و قلدته عار التهمه”.

قسمت انتهایي کالم امام در مورد خوار و بي آبرو کردن آنان، یکي از مباني استفاده از مجازات 
تش��هير در مورد دولتمرداني اس��ت که به جرایم اقتصادي روي مي آورند. این مجازات در ماده 
188 قانون آیين دادرسي کيفري ایران پيش بيني شده است. نکته قابل تأمل آنکه جلوتر هم به 
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آن اشاره خواهيم نمود، اینكه امام در مورد اشخاص غيردولتي که مبادرت به جرایم اقتصادي 
مي کنند، چنين مجازاتي را وضع نمي کنند و تش��هير را تنها در مورد کارگزاران و نيز اطرافيان 
و نزدیکان آنها که از اموال بيت المال و موقعيت به دس��ت آمده س��وء اس��تفاده مي کنند،جایز 

مي دانند. 

- دقت عمل در مورد گزارش هاي رسيده و عدم شتابزدگي در کيفر

با وجود آنكه جاسوس��ان امام از بين افرادي متعهد انتخاب مي ش��دند و امکان سوء استفاده و 
دروغ پردازي آنها کم بود، ولي صرف ارائه گزارش از س��وي جاسوس��ان و یا حسابرس��ان موجب 
آن نمي ش��د که حضرت واکنش نش��ان داده و کارگزار خود را توبيخ کند. امام پس از اظهارات 
جاسوس��ان، به بررس��ي دقيق گزارش آنان مي پردازد. ایش��ان در نامه اي تند خطاب به یکي از 
فرمانداران خود، بعد از توضيح اتهاماتي که به وي نسبت داده شده و مجازاتي که عمل وي در 
پي دارد مي نویس��ند: "اگر این گزارش ها درس��ت باشند..." )نهج البالغه، نامه 71( و در پایان نيز 
از فرماندار خود مي خواهند که "چون این نامه به دست تو رسد، نزد من بيا" تا در مورد اقدامات 

خود توضيح داده و از خود دفاع کند. 
یکي از توصيه هاي امام به واليان مناطق مختلف این است که به محض مشاهده تخلفات مالي 
نزدیکان و اطرافيانشان، بدون رعایت تشریفات خاص به جرایم آنها رسيدگي کنند. با این حال 
در اینجا نيز امام اجازه نمي دهد که صرف سوء ظن به آنها موجب برخورد با آنان شود، بلکه باید 
ادله اثبات به نحوي براي حاکم ایجاد علم كند. یکي از روش هاي امام جهت ایجاد علم، گماردن 
مأموران مخفي متعدد براي بررسي صحت یک اتهام است و در صورتي که تمام مأموران مخفي 

به آن شهادت دهند، علم حاصل مي شود و مي توان او را محاکمه كرد:
»اگر یکي از آنها )نزدیکان( دست به خيانت زد و مأمورین مخفي جلمه به آن گواهي دادند...« 

)نهج البالغه، نامه 53(.
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- توجه به کارآمدي مجازات و جنبه اصالح گرایانه آن

از نظر امام، تنبيه و مجازات باید درس��ت، به اندازه و متناس��ب با اقدام مجرم باش��د تا تأثير 
مثبت و بازس��ازانه داش��ته باشد: »افراط در سرزنش ميزان لجاجت را افزونتر مي سازد« )آمدي، 

.)16 :1377
ام��ام متناس��ب با نوع جرم ارتکابي و ویژگي هاي ش��خصيتي مجرمان ب��ه مجازات آنها اقدام 
مي کرد. بعضي را فقط با نوشتن نامه سرزنش آميز و بعضي را با برکناري از کار و بازپس گيري 

اموال و خوار کردن در ميان جمع )تشهير( و استفاده از مجازات هاي بدني تنبيه مي کرد.
ب��راي مث��ال، هنگامي که عثمان بن حنيف فرماندار بصره اش��تباه ک��رده و به تعبير امام، به 
مهماني ثروتمندان رفت و رعایاي فقير و گرس��نگان را از یاد برد، )عالمرودش��تي، 1380، 66(1  
با نوشتن نامه اي تند به سرزنش او پرداختند. با توجه به نوع جرم صورت گرفته از سوي عثمان 
و نيز به دليل رابطه اي که او با امام داش��ت، نوش��تن نامه اي با این جمالت سنگين و عتاب آميز، 
براي عثمان بس��يار ش��کننده و تأثير گذار بود. امام در مورد عثمان به همين حد بسنده کردند، 
در حالي ک��ه در م��ورد منذرب��ن جارود و برخي دیگ��ر از کارگزارن، اقدام ب��ه برکناري و اِعمال 

مجازات هاي بدني و تشهير نمودند. 

�. رویکرد امام در مبارزه با جرایم اقتصادي سرمایه گذاران

در سياس��ت جنایي امام علي)ع(، اس��تفاده از شداد و غالظ کيفري در مورد جرایم اقتصادي 
بر دو مبنا استوار است:

شدت عمل در برخورد با حاکمان و نيز عدم زیاده روي در برخورد با سرمایه گذاران
ام��ام در بخش هایي از نامه مش��هور خود به مالک، پ��س از آنكه در مورد بازرگانان و ضرورت 
وجود آنان در جامعه سخن مي گوید، به خطر وجود احتکار در جامعه و سوء استفاده و یکه تازي 

بازرگانان در عرصه فروش اشاره مي کند:
»این را هم بدان که در ميان بازرگانان کساني هستند که تنگ نظر و بدمعامله و بخيل و احتکار 

�. بنگرید به نامه 45 نهج البالغه خطاب به عثمان بن حنيف انصاري.
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کننده اند که تنها با زورگویي به س��ود خود مي اندیش��ند و کاال را به هر قيمتي که مي خواهند 
مي فروشند«

امام پيش از هر چيز، وجود این س��ودجویان را یکي از نش��انه هاي س��وء مدیریت و ناتواني 
زمامدار جامعه مي دانند: »این س��ودجویي و گرانفروش��ي براي همه افراد جامعه زیانبار و عيب 

بزرگي بر زمامدار است« 
بعد از برشمردن آسيب هاي وجود احتکار در مورد نحوه برخورد با آنان مي فرمایند:

»پس از احتکار جلوگيري کن که رسول خدا از آن جلوگيري مي کرد، باید خرید و فروش در 
جامعه اسالمي به سادگي و با موازین عدالت انجام گيرد؛ با نرخ هایي که بر فروشنده و خریدار 
زیاني نرس��اند. کس��ي که پس از منع تو احتکار کند او را کيفر ده تا عبرت دیگران ش��ود اما در 

کيفر او زیاده روي نکن«
نکته تأمل برانگيز قسمت آخر کالم امام، حاکي از آن است که در مبارزه با مفاسد اقتصادي 
و در سياس��ت هاي تعيين کيفر براي جرایم اقتصادي باید تمام ابعاد حاکم بر مس��ئله بررس��ي 
ش��ود و نحوه مبارزه نباید به گونه اي باش��د که به تش��كيالت اقتصادي جامعه آسيب وارد کند و 

سرمایه گذاري را کاهش دهد.
با مقایس��ه دس��تور امام نسبت به مجازات کارگزاران حکومتي و پس از آن، مجازات بازرگانان 
محتکر، مشاهده مي شود که امام در یک مورد به مجازاتي بسيار شدید توصيه مي کنند )حتي 
امر به تش��هير مي نمایند( و در جاي دیگر تنها توصيه به تنبيه ش��ده و اش��اره به اینكه هرگز در 
مجازات او افراط نش��ود. حتي اش��اره اي به خوار کردن آنها و اس��تفاده از مجازات هایي که براي 
دولتمردان توصيه کرده بودند، نش��ده اس��ت. به نظر مي رس��د علت این مسئله آن باشد که در 
مبارزه با سرمایه گذاران و بازرگانان، اگر مجازات هاي شدید و خشن وضع شود، سبب ترس آنها 
از س��رمایه گذاري و در نتيجه کاهش آن و خروج س��رمایه از کش��ور مي شود. این در حالي است 
که کارگزاران به اموال عمومي دستبرد زده اند و به ملت و دولت که آنها را امين دانسته اند پشت 

کرده و خيانت ورزیده اند.
بنابراین باید در نحوه مجازات س��رمایه گذاران ظرافت به خرج داد و آنچه مؤید این ادعاس��ت، 
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جمالتي اس��ت که امام در چند س��طر پيش از دستور خود مبني بر مجازات محتکران به مالک 
مي گوی��د. ایش��ان در ای��ن توصيه ها، به ل��زوم وجود بازرگانان در جامعه و نقش��ي که در تأمين 
وسایل زندگي و معاش مردم دارند اشاره مي کنند و آنها را منابع اصلي منفعت مي دانند.1 پس 
همچنان که حاکم در مورد جرایم اقتصادي س��ختگيري به خرج مي دهد، باید در مورد عوامل 
رونق دهنده به اقتصاد، امنيت ایجاد سرمایه گذاري و فراهم آوردن محيطي مناسب براي جذب 

و جلب سرمایه گذاران نيز سياستگذاري هاي الزم را اعمال كند. 

�.جمع بندي و نتيجه گيري

در نظام حکومتي امام علي)ع( مبارزه با فساد بر مبارزه با بسياري از دیگر جرایم، نظير جرایم 
خرد و جرایم اخالقي ارجحيت داشت، به گونه اي که آنچه امام و شالق و شمشيرش را به عرصه 
اجتماع مي کش��اند، نه هدایت و ارش��اد در زمينه جرایم خرد، که نظارت و کنترل و قطع تجاوز 

به بيت المال بود.
هر چند کارگزاران امام از افرادي مورد اعتماد و داراي سابقه اي روشن در علم و دین و تواناي 
انتخاب شده اند، با این حال، اعتماد خطرناک است و باید همواره تحت نظر باشند. این نظارت 
باید از سه طریق صورت گيرد: 1. گزارش هاي رسمي خود آنها و نظارت بر آن توسط افراد خبره 
2. گزارش هاي نامحسوس نيروهاي ویژه آموزش دیده و مورد اعتماد 3. گزارش هاي مردمي که 

به شيوه رودررو، یا از طریق نهادهاي بيت القصص و مظالم جمع آوري مي شد.
- یکي از مهمترین منابع اطالعاتي و نظارتي امام نس��بت به عملکرد امرا و واليان، فرس��تادن 
جاس��وس هاي م��ورد اعتماد و باتجربه ب��ه مناطق تحت حکمراني آنان بوده اس��ت. گزارش ها 
و ش��واهد تاریخ��ي حاکي از آن اس��ت که نظارت هاي خاص و تجس��س آميز ام��ام بر زندگي و 

فعاليت هاي مسؤوالن بوده و نه امور خصوصي و حتي عمومي شهروندان. 
-در صورتي که یکي از کارگزاران به اموال عمومي تجاوز کند و این مطلب به اثبات برس��د، 
امام به شدت با او برخورد مي کند و عالوه بر برکناري از سمت و مجازات هاي بدني، او را در 

�. “فانهم مواد المنافع”
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ميان مردم رسوا و بدنام مي کند )مجازات تشهير(، بااین حال، هنگامي که سرمایه گذاران و 
تاجران دچار مفاسد اقتصادي نظير اختالس و ... مي شوند، شدت مجازات هاي اعمال شده 
از سوي امام کاهش مي یابد؛ چرا که این افراد قطب اقتصادي را در اختيار دارند و مجازات 

نباید به گونه اي باشد که آنها را از ادامه فعاليت هاي اقتصادي خود منصرف سازد. 
-ام��ام در راه مبارزه با فس��اد، توجه ویژه اي به زندگي ش��خصي خ��ود، خانواده و اطرافيانش 
دارد و بدین ترتيب، نخس��تين گام ها را در مبارزه با فس��اد برمي دارد. در زندگي ش��خصي، 
صورت دارایي هایش براي مردم کاماًل شفاف و مشخص است. از سپردن اميري و واليگري 
و زمام��داري ب��ه فرزندان و نزدیکان خود پرهيز مي کند و در صورتي که یکي از اطرافيانش 
دچار لغزش در امور بيت المال شود، به جاي مسامحه با شدت بيشتري با او برخورد مي کند. 
عالوه بر همه اینها، به خود و حاکمان بالد مختلف امپراطوري گسترده خود اجازه نمي دهد 
تا از رانت استفاده کرده و معامالت پرمنفعت را به اطرافيان و  دوستان خود واگذار کنند. 
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