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 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، ثکارشناسی ارشد علوم قرآن وحدی
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 چکیده

هاى هاى مؤثر تبليغ، به نشر ایدهگيرى از شيوههاست، هر مكتبى که بتواند با بهرهفرهنگ در عصر کنونى، که عصر نبرد

 خود بپردازد، در این عرصه پيشتاز خواهد بود و بر اندیشه جهانيان اثر خواهد گذاشت.

سياسی ومذهبی واقتصادی  وتهاجم فرهنگی  فرهنگ وسيره معصومين )عليهم السالم (نوعی تبليغ درمقابل

ساز چشم دوخت.در این مختصر دشمنان می باشد و براى شكستن این تهاجمات بایدبه این فرهنگ ناب و تاریخغيره...و

 معصومين )عليهم السالم می پردازیم.و ،ما به انعكاس سيره اقتصادی اسالم و پيامبر اکرم)ص(

 اقتصادی،رشوه،قناعت، عدالت .پيامبر اکرم)ص(، معصومين )عليهم السالم( ، سيره اسالم، کليدواژه ها:
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 مقدمه

ارائه کامل ترین و سالم ترین روش های اطمينان بخش تربيتی وفرهنگی واقتصادی، انسان را به سعادت حقيقی و 

ای زندگی جاودانه و رضای پروردگار متعال نزدیك می کند. این شيوه ها را می توان از زندگی و رفتار و گفتار اسوه ه

 به دست آورد. پيامبر اکرم)ص(و معصومين )عليهم السالم (حقيقی دین اسالم و پيشوایان راستين یعنی 

براى همه شيعيان و محبين آن حضرات یك فرض الهى پيامبر اکرم)ص(و معصومين )عليهم السالم ( عمل به سيره 

ى تحولى معنوى در جامعه گردد، پرداختن به تواند زیربنااست، ليكن آنچه بيش از همه در این ميان مطرح است و مى

 سيره آن حضرات به خصوص در امر اقتصاد وتربيت وفرهنگ است.

 تتقوا ،جایگزینِ ثرو -1

خاص و جدیدی آورد و با این نظام ارزشی، « نظام ارزشی »را به ارمغان آورد، با تعاليم خود « نظام توحيدی »اسالم که 

را به ارمغان آورد، با « نظام توحيدی »انقالب اسالم که »ارزش های زمان جاهليت را دگرگون ساخت و در واقع یك 

با این نظام ارزشی، ارزش های زمان جاهليت را دگرگون ساخت و خاص و جدیدی آورد و « نظام ارزشی »تعاليم خود 

مثال پيش از ظهوراسالم، مال، ثروت، نژاد و نسب، فرزند، رنگ پوست،  ;را بنيان نهاد« انقالب فرهنگی »در واقع یك 

 بودن ضد ارزش. ریاست قبيله و مرد بودن ارزش بود و زن 

ان می دهد که مشرکان مكه به بهانه های مختلف، به مخالفت با دعوت مطالعه و بررسی قرآن مجيد و تاریخ اسالم نش

 م صلی اهلل عليه و آله برخاستند.پيامبر اسال

 آیه والیت ،نماد اقتصاد علوی -2

ذی الحجه ؛ روزی که اميرمؤمنان علی عليه السالم با ایثار انگشتر خویش در حال نماز به یك نيازمند، گوی  22روز 

ن حاضر در مسجد ربود و شایسته تجليل و تقدیر حضرت حق قرار گرفت و به دریافت مدال آیه سبقت را از مسلمانا

 یت از سوی پيك وحی مفتخر گردید.وال

 جرا را این گونه روایت کرده است:عبداللّه بن عباس ما

دم. در آن حال، ابوذر روزی در کنار چاه زمزم نشسته بودم و برای مردم از پيامبر صلی اهلل عليه و آله حدیث نقل می کر

عَلِیٌّ قائِدُ »غفاری به نزد ما آمد و با صدای رسایی گفت: ای مردم! من از پيامبر صلی اهلل عليه و آله شنيدم که فرمود: 

شنده کافران. هر کس الْبَرَرَةِ وَقاتِلُ الْكَفَرَةِ مَنْصُورٌ مَنْ نَصَرَهُ مَخُذُولٌ مَنْ خَذَلَهُ؛ علی عليه السالم رهبر نيكوکاران است و ک

 «او اهانت کند، خوار خواهد گشت. او را یاری کند، یاری خواهد شد و هر کس به

آن گاه ابوذر سخنانش را چنين ادامه داد: ای مردم! روزی از روزها با رسول خدا صلی اهلل عليه و آله در مسجد نماز ظهر 

ی خواست، کسی به او چيزی نداد. او دستانش را به سوی را خواندم. بعد از نماز، نيازمندی بلند شد و از مردم یار

آسمان بلند کرد و عرضه داشت: خدایا! تو خود گواه باش در مسجد رسول اللّه صلی اهلل عليه و آله از مسلمانان یاری 

نماز بود  خواستم، امّا کسی به من پاسخ مثبت نداد. در این موقع، علی عليه السالم در گوشه ای از مسجد در حالِ رکوعِ

که با انگشت کوچكِ دست خود که انگشتری در آن بود به سائل اشاره کرد و سائل نزدیك آمد و انگشتر را از دست آن 

حضرت بيرون آورد. رسول خدا صلی اهلل عليه و آله که در حال نماز شاهد این ماجرا بود، وقتی نمازش را تمام کرد، رو 

اوندا! برادرم موسی از تو درخواست نمود که: پروردگارا! به من سعه صدر به سوی آسمان نمود و عرضه داشت: خد

عنایت کن و کارهایم را سهل و آسان نما و گره از زبانم بگشا و سخنانم را روان و راحت گردان! و همچنين موسی عليه 
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ادرم مرا نيرومند گردان و او را در السالم تقاضا کرد که: خدایا! برادرم هارون را وزیر و یاور من قرار بده! و به وسيله بر

 فرما! کارهایم شریك

آن گاه پيامبر صلی اهلل عليه و آله فرمود: خداوندا! من نيز محمد پيامبر و برگزیده تو هستم. خدایا! از تو درخواست می 

وزیر و پشتيبان من وان کنم که سينه ام را گشاده گردانی و کارهایم را آسان کنی و از ميان خانواده ام، علی را به عن

 قرار دهی!

ابوذر در ادامه گفت: هنوز دعای پيامبر صلی اهلل عليه و آله تمام نشده بود که حضرت جبرئيل نازل شد و گفت: یا 

نُوا الَّذیَن اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّه ُ وَرَسُولُهُ وَالَّذینَ ءامَ»محمد! بخوان! پيامبر صلی اهلل عليه و آله پرسيد: چه بخوانم؟ گفت بخوان: 

همانا رهبر و سرپرست شما خداست و رسول او و کسانی که ( »55؛) مائده/«یُقيمُونَ الصَّلوةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکوةَ وَهُمْ راکِعُونَ

 (212، ص3مجمع البيان، ج«) ایمان آورده اند؛ آنان که نماز اقامه می کنند و در حال رکوع زکات می پردازند.

ه از منابع شيعه بسياری از اهل تسنن نيز نقل کرده اند و آیه شریفه را درباره اميرمؤمنان علی عليه این روایت را گذشت

السالم می دانند. عالمه فرزانه مرحوم سيد عبدالحسين شرف الدین در کتاب ارزشمند المراجعات می نویسد: صاحب 

ه اتفاق مفسران نسبت می دهد و بر این باور است کنزالعمال نزول این آیه در مورد خاتم بخشی علی عليه السالم را ب

که در این زمينه کسی به غير از علی عليه السالم مورد نزول این آیه نيست. عالمه سيد شرف الدین ادامه می دهد که 

نها این اجماعِ تفسيری را به غير از صاحب کنزالعمال، عده ای دیگر از دانشمندان اهل سنت نقل کرده اند که از جمله آ

 شجی در بحث امامت شرح تجرید است.امام قو

سيد شرف الدین در توضيح سخن می گوید: اگر این حقيقت )نزول آیه والیت در شأن علی عليه السالم ( یك مسئله 

بدیهی و روشن نبود، ما به نقل تمام اقوال و آراء در این زمينه اقدام می کردیم؛ امّا به لطف الهی در این سخن شك و 

 (231دی نيست و خوشبختانه تمام دانشمندان مسلمان به آن اعتراف دارند.) المراجعات، صتردی

 ظم و برنامه ریزی در اموراقتصادین -3

را  اوليای بزرگ اسالم، رعایت نظم و برنامه ریزی در کارها را از جمله مهمترین مسائل در زندگی انسان شمرده، آن

 مورد تاکيد قرار داده اند.

اوصيكما »الم در ضمن وصيت خود، خطاب به امام حسن و امام حسين عليهما السالم می فرمایند: علی عليه الس

( شما وهمه فرزندانم و هر کس که 24)نهج البالغه، نامه  ;وجميع ولدی واهلی ومن بلغه کتابی بتقوی اهلل ونظم امرکم

 .« ی کنم م در کارهایتان سفارش منامه ام به او می رسد را به ترس از خدا و نظ

برای هر انسانی شایسته است در همه کارهای زندگی ،به خصوص امور اقتصادی برنامه منظمی داشته باشد تا بتواند از 

عمر خویش بهترین بهره را ببرد . یكی از نشانه های نظم این است که انسان اوقات شبانه روز را بر نيازمندیهای خویش 

نظم است، محكمتر سازد و از بی نظمی که ضایع کننده عمر و بر باد دهنده تقسيم کند و زیر بنای زندگی را که 

للمؤمن ثالث ساعات، فساعة یناجی فيها »استعدادهاست، دوری کند . امام علی عليه السالم در این باره می فرمایند: 

یكون شاخصا اال فی ربه وساعة یرم معاشه وساعة یخلی بين نفسه وبين لذتها فيما یحل ویجمل . وليس للعاقل ان 

( برای مؤمن ]در شبانه روز[ سه ساعت 392)همان، حكمت  ;ثالث، مرمة لمعاش او خطوة فی معاد او لذة فی غير محرم

]و زمان[ وجود دارد، زمانی که در آن با پروردگار خویش مناجات می کند و زمانی که هزینه زندگی را تامين می کند و 

تهایی که حالل و مایه زیبایی آن است . خردمند را نشاید جز آن که در پی سه چيز زمانی برای واداشتن نفس به لذ
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 .« شاخص باشد، تامين زندگی یا گام نهادن در راه آخرت یا ]به دست آوردن[ لذتهای حالل 

در نظم و برنامه، سامان دهنده زندگی و وسيله ای برتر برای رسيدن به اهداف بزرگ است . با برنامه ریزی صحيح 

 مر  وخسران اقتصادی جلوگيری کردزندگی می توان ساعات عمر را پربار و از اتالف ع

 و امتياز برابری حقوق  -2

لی مالكم و علی ما عليكم )موسوعة امام علی بن ابيطالب عليهما »اميرالمؤمنين علی عليه السالم به صراحت می فرماید: 

 .« شماست و بر من است آنچه که بر شماست  برای من است آنچه که برای ;( 125، ص 2السالم، ج 

این حدیث، برابری همگان در برخورداری از امكانات جامعه و لزوم پاسخ گویی ایشان در برابر وظایف را روشن ساخته 

است . البته، از سایر فرموده های موال استفاده می شود که حاکم جامعه اسالمی هرچند در حقوق با دیگران برابر است 

اده از دیگران حقی بر خود قائل نيست، از نظر تكليف، خود را بيش از دیگران برای خدمت به جامعه و اعالی کلمه و زی

حق و اقامه عدل مسئول و مكلف می داند . به همين دليل است که از استانداران می خواهد که زندگی خود را با 

 ضعفای جامعه بسنجند، نه با مرفهان و برخورداران .

 بيت المال اهميت -5

در فرهنگ اسالم بيت المال و اموال عمومی در دست حاکمان نوعی امانت محسوب می شود و زمامداران در حكومت 

اسالمی موظفند در حمل و نقل و حفظ و نگهداری و تقسيم و تخصيص بيت المال، کمال کوشش را انجام دهند و در 

روش پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وآله در تقسيم بيت المال چنين  محافظت از این امانت سنگين، امانتدار خوبی باشند .

بود که در نخستين فرصت آنرا به دست اهلش می رساند و از نگهداری و طول دادن در تقسيم آن شدیدا خودداری می 

 .کرد

واهلل ما هو بكد یدی وال تراثی من الوالد ولكنها امانة اودعتها فانا »امير مؤمنان علی عليه السالم در این مورد فرمود:  

( به خدا سوگند! این مال )اموال حكومتی( حاصل دست رنج من و 12، ص 11)مستدرك الوسائل، ج  ;اؤدیها الی اهلها

 .« است و به من سپرده شده و من آنرا به اهلش می رسانم یا ميراث پدرم نمی باشد، بلكه این امانت 

مطمئنا علی عليه السالم این شيوه امانتداری در بيت المال را از پيامبر اکرم صلی اهلل عليه وآله آموخته بود . حضرت 

ت و چه بعد از رسول صلی اهلل عليه وآله همچنانكه در مدت عمر خود بعنوان امانتدار مردم معروف بود، چه قبل از بعث

آن، در آخرین لحظات حيات خویش بر این خصلت نيكو و پسندیده اصرار ورزیده و به مسلمانان رسم امانتداری و به 

 زمامداران آیين حكمرانی و عدالت گستری را می آموخت . 

 

 نتایج

حضرات یك براى همه شيعيان و محبين آن پيامبر اکرم)ص(و معصومين )عليهم السالم ( عمل به سيره   -1

تواند زیربناى تحولى معنوى در جامعه گردد، فرض الهى است، ليكن آنچه بيش از همه در این ميان مطرح است و مى

 پرداختن به سيره آن حضرات به خصوص در امر اقتصاد وتربيت وفرهنگ است.

است ورسيدگی به واسالم رشوه مورد مذمت قرارگرفته  پيامبر اکرم)ص(و معصومين )عليهم السالم (درسيره  -2

امور کارگزاران وعدالت وبرابری در همه امور به خصوص امور اقتصادی وبيت المال وتحت نظر داشتن کارگزاران توصيه 

 شده است.
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 در اسالم،تقوا ،جایگزینِ مال وثروت شدوآیه والیت ،واالترین نماد اقتصاد علوی می باشد.  -3

 

 منابع

 قرآن کریم.

 حمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، مطبعة علمية، قم، بی تا. ابن شهر آشوب مازندرانی، م -1

 تا.، بیبالذری، احمد بن یحيی ،انساب االشراف، دار الفكر،بيروت -2

 ش.1314حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشریعة، کتابخانه اسالميه، تهران،  -3

موسسه آل البيت عليهم السالم الحياء التراث،  دیلمی، حسن بن محمد،أعالم الدین فی صفات المؤمنين، -2

 ش.1311قم،

سيوطی، جالل الدین عبدالرحمن بن ابوبكر، تاریخ الخلفاء، تحقيق: محمد محيی الدین عبدالحميد، منشورات  -5

 ق.1211رضی، قم، 

 ش.1392شرف الدین، عبدالحسين، المراجعات، استوار،بی جا، -1

 ش.1332مجمع البيان، انتشارات فراهانی، تهران، طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، تفسير  -4

 ق.1351فيض االسالم، علينقی، شرح نهج البالغه، نشر آثار فيض، تهران،  -3

قرشی، باقر شریف ،تحليلی از زندگانی امام سجاد عليه السالم ، کنگره جهانی حضرت رضا عليه السالم،مشهد  -9

 ش.  1342 مقدس ،
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