
 



هجري   قمري   مصادف   بـا       1353شهيد   آيت   اله   سيدمحمد   باقر   صدر   در   بيست   و   پنجم   ذي   القعده   سال   
از      »سيـد   حـيـدر   صـدر    «پدرش   .  هجري   شمسي   در   شهر   كاظمين   بدنيا   آمد   1313ميالدي   و      1934

از   مردان   برجسته   عـلـمـي   و         »عبدالحسين   آل   ياسين«دانشمندان   بزرگ   شيعه   عراق   و   مادرش   دختر      
 .مذهبي   عراق   بود

سيداسماعـيـل      «...شهيد   صدر   در   سه   سالگي   پدرش   را   از   دست   داد   و   تحت   سرپرستي   برادر   بزرگ   آيت   ا
فرا   گرفت   و   در   همان   )  منتدي   النشر( دروس   ابتدائي   خود   را   در   مدرسه   .  و   دائي   خود   پرورش   يافت »صدر

   12دوران   ابتدائي   بر   فراز   منبري   كه   در   صحن   كاظمين   قرار   داشت   به   ايراد   خطبه   مي   پـرداخـت   او   در     
سالگي   براي   گذراندن   دوره   عالي   حوزه   به   نجف   اشرف   رفت   و   در   محضر   شيخ   محمدرضا   آل   يـاسـيـن،      

   25سالگي   به   درجه   اجتهاد   رسيد   و   در   سـن       17او   در   سن   .  آيت   اله   سيد   اسماعيل   خوئي   شاگردي   نمود
سالگي   تدريس   خود   را   در   دروس   عالي   براي   دانش   پژوهان   حوزه   آغاز   كرد   و   از   عالـي   تـريـن   كـرسـي        

 . تدريس   برخوردار   گشت
 .هـ   ق   حزب   الدعوه   االسالميه   را   تأسيس   نمود   1377او   در   سال   

كتاب   در   زمينه   هاي   مختلف   علوم   ديني   و   اجتماعي   به   رشته   تحرير   در   آورد   كـه       24شهيد   صدر   بيش   از   
االبنك     -4االسالم   يقودالحياه     -3االسس   المنطقيه   الاستقراء     -2اقتصادنا     -1:  برخي   از   آنان   عبارتند   از

فدك   في   التاريـخ      -8العالم   الجديد   االصول    -7فلسفتنا    -6يحوث   حول   الواليه    -5الربوي   في   االسالم   
الفتاوي   الواضحه   مطالعات   و   پژوهش   هاي   شگرف   و   عـمـيـق   او   در        -10) ع(بحوت   حول   المهدي    -9

مسائل   كالن   مثل   هستي   شناسي   ،   انسان   شناسي،   معرفت   شناسي،   فلسفه   تاريخ،   واليت،   پاسـخ   گـوي     
 .بسياري   از   شبهات   پژوهشگران   مي   باشد

حاوي   نظرات   اقتصادي   او   بر   مباني   فقهي   اسالم   بوده   و   اين   كتاب   نخستين   تـالش    »اقتصاد   ما   «كتاب   
 . علمي   براي   استخراج   و   تدوين   نظام   اقتصادي   اسالم   از   احكام   شريعت   است

استاد   اقتصاد   دانشگاه   قاهره   به   ديدار   سيدمحمدباقر   صـدر   در    » محمد   شوقي   الفنجري«زماني   كه   دكتر   
منزلش   در   نجف   اشرف   رفت   از   او   پرسيدكه   دانش   آموخته   دركدام   يك   ازدانشگاه   هاي   جـهـان   اسـت؟      
سيدمحمدباقر   پاسخ   داد   كه   در   هيچ   دانشگاهي   تحصيل   نكرده   و   تنها   در   مساجد   نجف   تحصـيـل   كـرده      

 . حقا   كه   مساجد   نجف   بهتر   از   دانشگاه   هاي   اروپاست: دكتر   شوقي   به   وي   گفت. است
هجري   شمسي   به   دستور   صدام   حسين   وي      1359فروردين      19هجري   قمري   مطابـق   با      1400در   سال   

 .جمادي   االول   به   شهادت   رسيدند   22و   خواهرش   بنت   الهدي   دستگير   و   در   
اين   جزوات   بعد   از   سي   سال   از   چاپ   اول   مجددا   چاپ   و   در   اختيار   صاحب   نظران   و   دوسـتـداران   ايـن      *  

 .شهيد   بزرگوار   قرار   مي   گيرد

 مختصري   از   زندگينامه   شهيد   صدر
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سپاس   پرودگار   جهان   آفرين   را   سزاست،   و   درود   و   سالم   بر   ساالر   آفريدگان،   محمد   و   هاديان   راستين   
 .از   دودمان   پاكش

آورم،   ملتي   بزرگ   كه   با   جهاد   و   بعد   از   اين   سرآغاز،   وقتي   سخن   از   ملت   مسلمان   ايران   به   ميان   مي
مانندش،   تاريخ   اسالم   را   از   نو   نوشته   و   به   جهان   يك   نمونه   زنده   از   خون   و   شهادت،   و   قهرماني   بي

روزگار   نخستين   اسالم   را   با   حماسه   و   شجاعت   و   ايمان   نشان   داده   است،   احساس   غروري   بزرگ،   مرا   
 .برددر   خود   فرو   مي

انديشم،   احساساتي   عميق   و   پاك   همه   و   نيز   هنگامي   كه   به   يك   لحظه   تاريخ   ساز   اين   ملت   عظيم   مي
هاي   اسالم   بطور   كلي،   لحظه   اي   كه   اين   ملت،   بلكه   در   تاريخ   ملتگيرد   و   آن   لحظهوجودم   را   فرا   مي

روزي   كه   اين   ملت   مجاهد،   به   رهبري   امام   خميني   قيام   كرد   تا   رأي   مثبت   خود   را   به   .  تاريخ   ساز   بود
را   در   »  جمهوري   اسالمي«اش   به   اسالم،   بار   ديگر   نداي   جمهوري   اسالمي   دهد   و   در   كنار   ايمان   قلبي

رأيي   كه   قبالً   با   دادن   قربانيها   و   انواع   ايثارها   و   جهادها   آنرا   تأييد   .  ظاهر   نيز   پاسخ   مثبت   داده   باشد
به   جمهوري   اسالمي   تجسم   بخشيد،   و   »  آري«هاي   پيشين   خود   را   در   كلمه   و   همه   حركت.  كرده   بود

تواند   آنان   را   از   اي   كه   ميمرحله.  هاي   اسالمي   آغاز   كردبا   اين   كلمه،   مرحله   جديدي   را   در   تاريخ   ملت
كشي   انسانها،   به   پرستش   خالصانه   خداي   بزرگ   كه   بنياد   هاي   جاهليت،   به   نور   توحيد،   و   از   بهرهتاريكي

 .حقيقي   آزادي،   عدالت   و   برابري   بدان   وابسته   است،   رهبري   كند
از   سوي   امام   خميني،   چيزي   جز   استمرار   دعوت   انبياء   و   ادامه   نقش   »  جمهوري   اسالمي«طي   شعار   

 .باشددر   پايداري   حكم   خدا   بر   روي   زمين   نمي) عليهما   السالم(محمد   و   علي   
در   حقيقت،   سخني   است   از   عمق   دلهاي   امتي   كه   براي   خود   جز   در   زير   سايه   »  جمهوري   اسالمي«

شناسد   و   حاضر   نيست   بار   ذلت   و   زبوني   و   بيچارگي   و   محروميت   و   اسالم،   عظمت   و   افتخاري   نمي
هايي   كه   همه   گرفتاري.  آمدها   و   گرفتاريهاي   ناشي   از   تسلط   كافران   استعمارگر   را   تحمل   كندديگر   پي

 .آنها   ناشي   از   رها   كردن   اسالم   و   فراموش   نمودن   رسالت   عظيم   تاريخي   آن   در   زندگي   امروز   است
در   مقابل   اسالم   هيچ   راه   ديگر   قابل   سلوك   .  راه   و   رسم   اسالم   براي   ما،   يكي   از   دو   راه   انتخابي   نيست

. باشد،   زيرا   اسالم   حكم   و   فرمان   خدا   در   روي   زمين،   و   دستور   غيرقابل   تغيير   جوامع   بشريت   استنمي
 :فرمايدقرآن   مي

هيچ   مرد   و   زن   مؤمني   را   در   مقابل   فرمان   خدا   و   پيامبرش   در   موردي   كه   آنها   اظهار   نظر   كنند،   حق   «
 .»گزينش   از   سوي   خود   نيست

با   اين   حال   خواست   امام   اين   بود   كه   ملت   مسلمان   ايران،   بار   ديگر   اراده   و   شايستگي   خود   را   براي   
 .تحمل   بار   اين   امانت   بزرگ   الهي   با   هوشياري   و   قاطعيت   ابراز   دارد

به   عنوان   برنامه   زندگي   و   »  جمهوري   اسالمي«بي   شك   شما   مردم   مسلمان   ايران،   با   انتخاب   
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و   به   واقعيت   زندگي،   .  چارچوب   حكومت   ايران   عزيز،   يكي   از   بزرگترين   وظائف   الهي   خود   را   انجام   داديد
 .اي   كه   پيامبر   اكرم   به   آن   دست   زد   و   تمام   زندگي   خود   را   براي   آن   به   كار   گرفتو   حقيقت   تجربه

و   »  ناكثين«،   براي   رسيدن   به   آن   با   )ع(و   درست   همان   طرح   حكومتي   كه   امام   اميرالمؤمنين
 .جنگيد» قاسطين«

آخرين   قطره   خونش   را   در   راه   آن   نثار   كرد   شما   تحقق   )  ع(و   عيناً   همان   روح   انقالبي   كه   امام   حسين
 .بخشيديد

شما   مردم   ايران   با   انتخاب   بزرگ   خود،   خونهاي   پاكي   را   كه   سيزده   قرن   پيش   در   ميدان   كربال   براي   
 .هدفي   عالي   ريخته   شده   بود،   به   ثمر   رسانديد

اين   يك   امر   طبيعي   است   كه   تمدن   غربي،   انتخاب   هوشيارانه   شما   را،   كه   اسالم   را   به   عنوان   برنامه   
ايد،   با   بنيادهاي   فكري   و   ايدئولوژيكي   تمدن   خويش   مخالف   بيابد،   و   آن   را   آژير   زندگي   خود   برگزيده

و   بايد   چنين   باشد   كه   آنها   رأي   قاطع   شما   در   طرد   .  خطر   و   بانگ   مخالفت   و   مقاومت   در   برابر   خود   بداند
هاي   شاه   از   تسلط   بر   مملكت   و   نقض   و   طرد   حاكميتش   را،   مخالفت   صريح   با   مصالح   سياسي   و   انديشه

 .استعماري   خود   تلقي   كنند
هاي   اروپايي   و   آمريكايي   از   ديرباز   اين   پندار   غلط   را   به   وجود   آورده   بود   كه   آري   تمدن   غربي   براي   انسان

حساب   اسالم   را   به   طور   كامل   تصفيه   كرده،   و   توانسته   است   مسلمين   را   از   نظر   نظامي،   سياسي،   و   
ها   و   فرهنگي   وادار   به   ترك   اسالم   واقعي   كند،   و   به   جاي   آن،   آداب   و   رسوم   انسان   غربي   را   در   برنامه

چنانكه   بطور   كلي   عمالً   هر   دو   جناح   غربي   و   شرقي   اين   تمدن،   .  هاي   زندگي   مسلمانان   بنشاندشيوه
هاي   خود   نايل   شد   كه   دين   را   از   اروپا   به   پيشرفت:  گويدجناح   غربي   اين   تمدن   مي.  دين   را   كنار   گذاردند
،   براي   اينكه   »ها   استدين   افيون   ملت«:  كندو   جناح   شرقي   آن   رسماً   اعالم   مي.  زندگي   جدا   ساخت

 .ملتها   بتوانند   براي   آزادي   خود   مبارزه   كنند،   بايد   دست   از   دين   بردارند
شما   مردم   ايران   به   صورت   تواناترين   مردم   جهان   درآمديد   كه   در   مقابله   با   اين   هر   دو   دروغ   مسخره   قيام   

 .شما   از   متن   زندگي   و   تجارب   حياتي   خود،   آنها   را   رد   كرديد. كرديد
اش   را   دوري   از   اسالم،   و   گرفتاري   تسلط   هاي   واقعيمانع   ترقي   ملت   مسلمان   ايران،   و   سد   راه   پيشرفت

هاي   آن   به   وسيله   اين   نظام   به   نظام   شاهنشاهي،   و   توجيه   و   تفسيرهايي   كه   از   افكار   جاهلي   و   ارزش
آمد   شناختيد   و   تنها   نيرويي   كه   ملت   را   به   انقالب   و   شكستن   اين   طاغوت   فراخواند،   فقط   دين   عمل   مي

آن   هم   دين   اسالم   كه   شما   ملت   مسلمان   ايران،   آن   را   به   عنوان   برنامه   زندگي   و   تنها   راه   سازندگي،   . بود
 .در   اين   روزها   پياده   خواهيد   كرد

 :آيا   اسالم   برنامه   زندگي   است

 :گويندشود،   ميزدگان   نابخرد   زياد   تكرار   مياين   جمله   ها   از   ناحيه   طرفداران   غرب   و   غرب
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اسالم   دين   است   نه   پيروزي،   عقيده   است   نه   برنامه   زندگي،   و   به   تعبير   ديگر   رابطه   بين   انسان   و   
بخشد   ولي   صالحيت   آنرا   ندارد   كه   بنياد   يك   انقالب   اجتماعي   در   كشور   قرار   پروردگار   را   تحكيم   مي

 .گيرد
دانند   كه   اسالم،   عبارت   از   يك   حركت   انقالبي   است   كه   در   آن،   زندگي   از   عقيده   جدا   ها   نمياين   بيچاره

باشد،   زندگي   اجتماعي   و   محتواي   روحي   در   اسالم،   دو   عنصر   متفاوت   از   هم   نيست   و   از   اين   رو   در   نمي
 .»اسالم   هميشه   يك   انقالب   اجتماعي   و   رواني   بوده   است«طول   تاريخ،   

 .شودبا   توحيد   اسالم،   انسان   از   بندگي   غير   خدا   آزاد   مي. توحيد،   جوهر   عقيده   اسالمي   است
زدايد،   و   هاي   انحرافي   را   از   گذرگاه   تاريخ   انسان   ميهر   گونه   پرستش»  ال   اله   اال   اهللا«قبول   كلمه   

شود   آنگاه   به   عنوان   نتيجه   طبيعي   اين   آزادگي،   انسان   موفق   مي.  سازدانسان   را   از   درون   آزاد   مي
يعني   آزادي   دروني،   انسان   را   در   .  هاي   جهان   و   همه   ذخاير   آن   را   از   مالكيت   غير   خدا   آزاد   سازدثروت

 .نمايدخارج   نيز   از   هر   نوع   وابستگي   به   غير   خدا   آزاد   مي
 :گويداي   مي،   اين   دو   حقيقت   را   به   هم   مربوط   ساخته   ضمن   خطبه)ع(امام   اميرالمؤمنين

 .بندگان،   همه   بندگان   خدايند،   و   اموال،   همه   از   آن   خداست«: العباد   عباد   اهللا   و   المال   مال   اهللا
كند   كه   موانع   وعوائق   راه   خدا   به   چه   شكل   و   صورتي   جلوه   كند،   اسالم   همه   آنها   را   ريشه   كن   فرق   نمي

حاصل   باشد،   و   خواه   به   شكل   ها   و   امور   ترسناك   و   افسانه   پوچ   و   بيسازد،   خواه   به   شكل   بتمي
هاي   فردي   بداند،   خواه   بشكل   قدرتهاي   جمعي   هاي   سياسي   در   پهنه   زمين   خود   را   مطيع   طاغوتقدرت

و   خواه   براي   منافع   طبقاتي   به   نام   مردم   پيدا   شود   و   .  هاي   گروهي   معرفي   كندخود   را   مطيع   طاغوت
بخواهد   جلو   رشد   طبيعي   مردم   را   بگيرد،   و   قالده   اطاعت   و   پرستش   خود   را   به   گردن   آنها   بياندازد،   اينها   

 .ايستدهاي   پرستش   غيرخدا   است   و   اسالم   با   قاطعيت   جلوي   همه   اينها   ميهمه   صورت
اند،   يك   انقالب   از   اين   رو   اسالمي   كه   همه   پيامبران   براي   پياده   كردن   آن   بپا   خاسته،   مبارزه   كرده

 .كشي   و   بردگي   استاجتماعي   عليه   ستمگري   و   طغيان   و   انواع   بهره
اند،   تمام   توجه   خود   را   و   نيز   از   اين   رو   همه   پيامبراني   كه   بردارنده   اين   پرچم   هدايت   و   مشعل   نور   بوده

اند،   همان   محروماني   كه   خدايان   به   گروههاي   عظيم   محرومان   و   مستضعفان   اجتماعي   معطوف   داشته
هاي   رواني   اي   و   دروغين   جمعيت   آنها   را   از   هم   پراكند   و   آنها   را   دچار   پريشان   فكري   و   نابسامانيافسانه

 .كشان   و   استثمارگران   تاريخ   گرديدندساخت   تا   شكار   خوبي   براي   بهره
چيزي   كه   هست   انقالب   پيامبران   از   هر   انقالب   اجتماعي   ديگر   در   تاريخ   اين   امتياز   را   دارد   كه   انسان   را   

 .سازداز   درون،   و   جهان   هستي   را   از   برون،   همزمان   با   هم   آزاد   مي
-مي»  جهاد   اصغر«و   نام   آزادي   دوم   را   »  جهاد   اكبر«و   ما   بنا   به   اصطالح   اسالمي   نام   آزادي   اول   را،   

 .توان   تحقق   بخشيدگذاريم،   زيرا   هدف   بزرگ   خودسازي   يا   جهاد   اكبر   را   جز   در   قالب   جهاد   اصغر   نمي
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 :گيريماز   آنچه   گفته   شد   نتيجه   مي
كشي   ديگر   در   جاي   آن   بگذارد،   و   نيامده   كشي   را   بردارد   و   بهرهاوالً   اسالم   نيامده   است   تا   يك   بهره

 .است   تا   يك   شكل   خاصي   از   طغيان   را   بركند   و   در   جاي   آن،   شكل   ديگري   را   قرار   دهد
گيري   در   وجود   هاي   كثيف   بهرهكشي،   او   را   از   ريشهاسالم   همزمان   با   آزاد   ساختن   انسان   از   بهره

 .خودش   نيز   آزاد   ساخته،   ديدگاه   او   را   از   جهان   و   زندگي   دگرگون   گردانيده   است
 :خداي   بزرگ   گويد

اراده   و   خواست   «و   نريد   ان   نمن   علي   الذين   استضعفوا   في   االرض   و   نجعلهم   ائمه   و   نجعلهم   الوارثين   
 .»ما   بر   اين   است   كه   بر   مستضعفان   زمين   منت   نهاده،   آنان   را   پيشوايان   و   وارثان   زمين   قرار   دهيم

 .دقت   كنيد   چگونه   دو   عمل   انقالبي   هر   دو   پهلو   در   پهلوي   يكديگر   صورت   گرفته   است
 .گردندشوند   و   همزمان   با   اين   عمل   آنها   وارثان   زمين   نيز   ميمستضعفان،   پيشوايان   مي

كشان   و   مستثمران،   و   در   دست   گرفتن   زمان   امور   از   اين   دو   امر   جانشيني   مستضعفان   به   جاي   بهره
 .شوددست   مستكبران،   هر   دو   با   هم   همزمان   انجام   مي

امام و پيشوا شدن آنان، يعني پاك شدن از درون، و تا مرتبه پيشوايي و انسان نمونه بلند پايه شدن،                     
باال   رفتن،   از   اين   رو   هيچگاه   عمل   تحول   انقالبي   به   دست   پيامبران،   مانند   عمل   تغيير   و   تحول   ارباب   

-يعني   اينطور   نيست   كه   تنها   جاي   بهره. داري   به   پرولتاريا،   نيستداري،   يا   سرمايهو   رعيتي،   به   سرمايه
 .كشي   و   از   هرگونه   ستمگري   بشري   استكش   عوض   شود،   بلكه   كار   انبياء   يك   تصفيه   نهايي   از   بهره

اند،   تا   زمام   خالفت   قرآن   كريم   در   آيه   ديگر   اوصاف   اين   مستضعفان   كه   نامزد   انقالب   انبياء   گرديده
 :گويدزمين   به   آنها   سپرده   شود   را   تعيين   كرده،   مي

الذين   ان   مكناهم   في   االرض   اقاموالصلوه   و   اتوالزكاه   و   امروا   بالمعروف   و   نهوا   عن   المنكر   وهللا   عاقبه   
آنها   كساني   هستند   كه   اگر   روي   زمين   جاي   گزينشان   كرديم،   نماز   به   پا   دارند   و   زكات   بدهند،   «االمور   

 ».و   امر   به   معروف   و   نهي   از   منكر   نمايند   و   پايان   كارها   بخداوند   وابسته   است
كشي   به   عكس   بسياري   از   انقالبات   اجتماعي   ديگر،   رنگ   طبقاتي   به   ثانياً   مبارزه   انبياء   با   ستم   و   بهره

خود   نگرفته   است،   زيرا   مبارزه   پيامبران،   يك   انقالب   انساني   است،   و   قبل   از   هرچيز   براي   آزاد   ساختن   
اش   رو   بنائي   است   از   انقالب   دروني   و   عمقي   گيرد   و   جنبه   انقالب   اجتماعيانسان   از   درون،   صورت   مي

ناميده   »  جهاد   اصغر«،   انقالب   براي   آزادي   انسان   از   درون   را   به   نام   )ص(تا   جايي   كه   پيامبر   اكرم
 .است

اسالم   با   عمل   آزادي   دروني،   و   با   تحقق   بخشيدن   به   شرايط   جهاد   اكبر،   توانست   در   دلهاي   انسانهاي   
نيك سيرت، درهاي همه گونه خيرات و عطاياي نيك را بگشايد و تا جاييكه يك نفر ثروتمند در                     

كش   ديروز،   با   ستمديده   كنار   فردي   بينوا   در   هنگام   خطر   رويارويي   با   ستم   و   طغيان   بايستد   و   بهره
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 .امروز   در   يك   قالب   انقالبي   واحد   با   هم   در   آميزند   تا   در   مقابل   ستمگر   صف   واحدي   تشكيل   دهند
 .جامه   عمل   بپوشد» جهاد   اكبر«يابد   كه   ارزش   بلند   انساني   با   اين   همگرايي،   وقتي   تحقق   مي

هاي   كشي   نيست   كه   ارزش   انسان   را   از   ريشهپويد،   آن   فرد   بهرهبايد   دانست   كسي   كه   راه   انبياء   را   مي
ها   هاي   خود   اين   ارزشآوردن   آن   با   كوششمالكيت   ابزار   توليد   و   تسلط   بر   زمين   بجويد   تا   براي   بدست

كشان   ديگر   بدرآورد   و   خود   را   بر   ديگران   ترجيح   دهد،   تا   در   نتيجه،   طبيعت   اين   را   از   دست   بهره
كشانند   كه   در   اين   مبارزه   كشان   گرداند   و   بگوييم   بهرهدرگيري،   او   را   ملزم   به   وابستگي   به   طبقه   بهره

كنند،   بلكه   فرد   انقالبي   در   راه   پيامبران،   كسي   است   كه   ايمان   به   ارزش   پايگاه   انسان   را   معين   مي
كند   كه   او   شتابان   به   سوي   اهللا   حركت   كند   و   اين   حركت   تمام   انسانيت   دارد،   و   ارزش   انسان   ايجاب   مي

هاي   او   را   در   راه   بدست   آوردن   ارزشهاي   انسانيت   بكار   گيرد   و   اورا   بصورت   نيرويي   بي   امان   كوشش
شود   و   كشي   كه   عامل   نابودي   ارزشهاي   انساني   ميآورد،   آن   گونه   بهرهدر   مي»  بهره   كشي«عليه   

 .گردداش   ميباعث   دگرگون   سازي   انسانيت   از   مسير   اصلي
گردد   و   او   را   به   تكاثر   اموال   و   هاي   بزرگش   ميكشي   كه   مانع   رسيدن   انسان   به   هدفهماه   بهره

 .دارداندوختن   زر   و   سيم   مشغول   مي
تواند   اين   انقالب   پيامبرگونه   را   پيروز   سازد،   ميزان   موفقيت   اين   انسان   در   جهاد   اكبر   تنها   عاملي   كه   مي

 .اشاست   نه   موفقيت   اجتماعي   و   وابستگي   طبقاتي
 خالفت   انسان

بعد   از   اينكه   اسالم   مبدا   مالكيت   را   از   خداي   بزرگ   دانست،   بر   مبناي   اين   اصل،   نقش   انسان   را   در   
هاي   روي   زمين،   نقش   خليفه   امانتداري   از   جانب   او   معين   ساخت،   و   انسان   را   بر   منابع   ثروت   در   ثروت

جهان   براي   تدبير   امور   اين   عالم   و   اداره   مسايل   مربوط   به   آن   طبق   اصل   مالكيت   خدا   مورد   امانت   قرار   
 :گويدخداي   بزرگ   مي. داد

از   آنچه   خداوند   شما   را   جانشين   گذشتگان   قرار   داده   است   و   شما   «وانفقوا   مما   جعلكم   مستخلفين   
 .»ايد   انفاق   كنيدخليفه   آن   شده

 .»و   از   مال   خدا   كه   به   شما   داده   است   به   آنها   بدهيد«و   آتو   هم   من   مال   اهللا   الذي   اتاكم   
 :استخالف   و   جانشيني   انسان   دو   مرحله   دارد

در   اين   باره   .  باشدجانشيني   انسان   بطور   كلي   به   عنوان   جامعه   بشريت   صالح   مي:  نخستين   مرحله
 :فرمايدخداوند   مي

اموال   خود   را   كه   خداوند   مسوليت   نگهداري   آنرا   «و   ال   توئوا   السفهاء   اموالكم   التي   جعل   اهللا   لكم   قياماً   
 .»بدست   شما   سپرده   است   به   نابخردان   مدهيد

دهد   تا   گويد،   و   به   جماعت   بشري   هشدار   مياين   آيه   شريفه   از   اموال   سفيهان   و   نابخردان   سخن   مي
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دهد،   با   اينكه   در   اينجا   اموال   را   به   جماعت   بشري   نسبت   مي.  اموال   خود   را   به   دست   نابخردان   نسپارند
اي   از   افراد   آنهاست   تا   نشان   دهد   اموال   در   اين   جهان   براي   برپايي   زندگي   اموال   متعلق   به   پاره

اي   كه   در   آن   هدفهاي   الهي   اجتماعي   و   استفاده   از   آن   در   راه   زندگي   سعادتمندانه   جامعه   است،   و   جامعه
تواند   تحقق   دهنده   اين   و   از   آنجا   كه   سفيه   و   نابخرد   نمي.  از   جانشيني   انسان   روي   زمين   تحقق   پذيرد

ها   را   از   بازگذاشتن   دست   آنها   براي   تصرف   در   اموالشان   ممنوع   هدفها   باشد،   خداوند   جماعت   انسان
 .فرموده   است

ها   از   كفار   به   بينيم   قرآن   كريم   و   فقه   اسالمي   هرگونه   ثروت   طبيعي   را   كه   مسلماناز   سوي   ديگر   مي
به   معني   بازگشت   است   و   مقصود   »  في«كلمه   .  كنداز   آن   تعبير   مي»  في«دست   آورده   باشند   با   كلمه   

ها   همه   در   اصل   از   آن   همه   باشد   يعني   ثروتاش   مياز   آن   در   اينجا   بازگشت   ثروت   به   صاحب   اصلي
 .ها   بوده   و   ملك   عموم   است،   و   جانشيني   انسان   از   خدا   جانشيني   جامعه   انساني   استانسان

از   اين   رو   جماعت   بشري   با   هر   فرد   انساني،   به   حكم   اين   جانشيني   در   برابر   خداي   بزرگ   مسئول   است   
 .كندو   حدود   اين   مسئوليت   را   آيه   زير   معين   مي

اهللا   الذي   خلق   السموات   و   االرض   و   انزل   من   السماء   ماء   فاخرج   به   من   الثمرات   رزقاً   و   سخرلكم   الفلك   
لتجري في البحر بامره و سخرلكم االنهار و سخر لكم الشمس و القمر دائبيين و سخرلكم الليل و                     

 النهار   واتيكم   من   كل   ماسألتموه   و   ان   تعدوا   نعمه   اهللا   ال   تحصوها   ان   االنسان   لظلوم   كفار
خداوند،   كسي   است   كه   آسمانها   و   زمين   را   آفريد   و   از   آسمان   آبي   فرود   آورد   و   بوسيله   آن   از   «

ها   را   براي   شما   تحت   فرمان   قرار   داد   تا   در   دريا   محصوالت   زمين   روزي   براي   شما   فراهم   آورد   و   كشتي
تا   آنها   را   بهر   سو   بخواهيد   (به   امر   او   در   سير   و   حركت   باشند   و   نهرها   را   بدست   شما   مسخر   گردانيد   

و   خورشيد   و   ماه   را   كه   هر   دو   كوشا   هستند،   و   شب   و   روز   را،   مسخرتان   كرد   و   از   هرچه   ).  روان   سازيد
هاي   خدا   را   شماره   كنيد   قادر   به   شمردن   آنها   آنرا   درخواست   كرديد   به   شما   داد   و   اگر   بخواهيد   نعمت
 .»ها   استنيستيد   همانا   انسان   بسيار   ستمگر   و   كفران   كننده   نعمت

اين   آيه   شريفه   قرآن،   بعد   از   اينكه   متعرض   مواد   مورد   استخالف   انسان   از   منابع   ثروت   جهان   و   نيروها   
كند   يكي   ستمگري   و   ديگري   كفران   اشاره   به   دو   نوع   انحراف   مي.  شودهاي   فراوان   آن   ميو   نعمت

 .نعمت
ها   نسبت   به   افراد   جامعه   است،   و   مقصود   از   ستمگري   سوء   توزيع   ثروت   و   ناهمساني   در   تقسيم   نعمت

مقصود   از   كفران   .  شونداي   ديگر   مرتكب   مياي   از   افراد   جامعه   نسبت   به   پارهاين   ستمي   است   كه   پاره
نعمت يعني كوتاهي جامعه انساني در به ثمر رساندن نيروها و استعدادهاي خدادادي، يا به تعبير ديگر 
خودداري   از   اكتشافات   و   اختراعات   در   طبيعت   كه   عالوه   بر   اين   بايد   آنرا   خودداري   از   سير   الي   اهللا   

 .خواند   و   اين   درست   ستمي   است   كه   جامعه   انساني   نسبت   به   خود   روا   داشته   است
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در   اينجا   مفهوم   ديگر   نيز   دارد   و   آن   تعيين   دو   )  ستمگر   و   كافر   نعمت(استعمال   كلمه   ظلوم   و   كفار   
 .وظيفه   سنگين   در   مقابل   مستخلف   يعني   خداي   خليفه   تعيين   كننده

يكي   از   اين   دو،   مسئوليت   اجراي   عدالت   در   توزيع   ثروت   است   يعني   الزم   است   هرگونه   تصرفي   كه   در   
شود،   با   خالفت   عامه   انسان،   معارض   و   مزاحم   نباشد   و   ثروت   مورد   استخالف   جماعت   بشري   انجام   مي

 .همانسان   كه   در   همه   جاي   خلقت،   رعايت   حق   خالفت   ضروري   است
باشد،   يعني   رشد   ثروت   از   طريق   بكار   گرفتن   مسئوليت   ديگر،   عدالت   در   حفظ،   نگهداشت،   و   رشد   مي

گيري   و   استثمار   نيروهاي   جهان   و   آباداني   زمين   و   بهره   اي   از   نيروهاي   انسان   در   راه   بهرهمجموعه
 .هاي   خداداديگيري   از   نعمت
 :مرحله   دوم

دومين   مرحله   جانشيني،   جانشيني   افرادي   است   كه   مالكيت   آنها   از   نظر   فقهي   و   قانوني   شكل   مالكيت   
از   اينرو   در   آيه   كريمه   اموال،   اضافه   .  شودگيرد   و   فرد   جانشين   جماعت   بشري   ميخصوصي   به   خود   مي

 .»اموالكم«به   مردم   شده   است   
بنابراين   هيچگونه   مالكيت   خصوصي   ثروت   كه   بتواند   مزاحم   خالفت   جامعه   انساني   و   حق   عمومي   

 .جامعه   گردد،   نيابد   وجود   داشته   باشد
و تا وقتي مالكيت خصوصي عبارت باشد از جانشيني افراد، از سوي جماعت بشري، واضح است كه                   
فرد هميشه، مسئول جمع است و در تمام تصرفاتش فرد بايد پاسخگوي جامعه بشري باشد و                       
هرگونه   تصرفش   بايد   با   مسئوليتي   كه   در   برابر   خداي   بزرگ   دارد   و   مسئوليتي   كه   خالفت   عامه   به   

 .گذارد   هماهنگ   باشدعهده   او   مي
بديهي   است   هرگاه   نماينده   قانوني   جماعت   بشري،   تصرفاتش   در   مال   و   ثروت   باعث   اضرار   جمع   
موكالن   خود   گردد،   و   موجب   تعدي   و   تجاوز   به   ديگران   شود،   و   راهي   براي   جلوگيري   از   زيان   و   تجاوز   
او   به   ديگران   جز   گرفتن   اموال   از   دستش   نباشد،   در   اينصورت   بايد   مالكيت   شخصي   را   از   دستش   

 .در   داستان   سمره   بن   جندب   انجام   داد) ص(گرفت   همانسان   كه   پيامبر   اكرم
در   چند   روايت   آمده   است   كه   سمره   بن   جندب   را   درخت   خرمائي   بود   كه   راهش   از   درون   خانه   مردي   از   

مرد   .  كردسمره   بي   اجازه   مرد   انصاري   به   سوي   درخت   خرمايش   رفت   و   آمد   مي.  گذشتانصار   مي
شوي   برخوردهايت   ناگهاني   و   در   حالي   است   كه   انصاري   گفت   اي   سمره   هميشه   بي   خبر   بر   ما   وارد   مي

 .دوست   نداريم   در   آن   حال   كسي   بر   ما   وارد   شود،   هر   وقت   خواستي   وارد   شوي،   اجازه   بگير
 .گيرمسمره   گفت   در   رهگذري   كه،   تنها   راه   من   براي   رسيدن   به   درخت   خرماي   من   است   اجازه   نمي

كسي   را   نزد   او   فرستاد   و   او   را   نزد   خود   ) ص(برد   پيغمبر) ص(مرد   انصاري   شكايت   او   را   نزد   پيامبر   اكرم
اش،   بي   خبر   گويد   تو   بر   او   و   خانوادهاحضار   كرد   و   به   او   گفت   فالن   مرد   انصاري   از   تو   شكايت   دارد،   مي
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 .شود،   اجازه   بگيريخواهم   اگر   بر   او   وارد   ميگذري،   من   از   تو   ميو   اطالعش   مي
فرمود   دست   )  ص(پيغمبر!  او   گفت   يا   رسول   اهللا   در   رهگذرم   بسوي   درخت   خودم   چگونه   اجازه   بگيرم؟

پيغمبر   اكرم...  پذيرماز   آن   درخت   بردار   در   عوض   درخت   خرمايي   در   فالن   جا   براي   تو   باشد،   گفت   نمي
 .تو   مردي   زيان   رساني   و   مؤمن   را   حق   و   زيان   رساندن   بر   هيچكس   نيست: فرمود) ص(

 .دستور   داد   درخت   را   از   ريشه   كنده   و   نزد   او   بيندازند) ص(سپس   پيغمبر
هاي   مجموعه   بشري   در   خالفت   عامه،   ايجاب   در   اينجا   شايسته   است   اشاره   كنيم   براساس   مسئوليت

عدالتي   كه   پيغمبران   .  كند   نوع   عدالتي   رعايت   شود   كه   آنرا   بايد   وجه   اجتماعي   عدالت   الهي   ناميدمي
فرياد   آنرا   برداشتند،   و   رسالت   آسماني   به   عنوان   اصل   دوم   از   اصول   دين   مستقيما   پهلوي   توحيد   به   آن   

 .جا   داده   است
اهتمام   به   عدل   الهي،   و   جدا   كردن   آن   به   عنوان   اصلي   مجزا   و   مستقل   در   بين   ساير   صفات   خداوند   از   
علم،   قدرت،   شنوائي،   بينائي   و   غيره   تنها   به   اين   دليل   است   كه   اين   اصل   داراي   يك   مدلول   اجتماعي   

 .دار   و   عميقي   دارداست   و   با   روح   انقالبهاي   پيامبران   در   خارج،   يك   رابطه   ريشه
 .توحيد   از   ديدگاه   اجتماعي   يعني   مالكيت   از   آن   خدا   است   نه   براي   ديگر   خدايان   دروغين

و   عدل   يعني   اين   مالكيت   يگانه،   به   حكم   عدالتي   كه   دارد   هيچكس   را   بر   ديگري   و   هيچ   گروهي   را   بر   
ها   را   به   جامعه   صالح   و   سزاوار،   منتقل   ها   و   ثروتدهد،   بلكه   همه   نعمتجهت   نميگروه   ديگر   امتياز   بي

 .گرداندنمايد   و   آنها   را   خليفه   ديگران   ميمي
 :هدفهاي   خالفت

گذارد   و   جماعت   بشري   را   روي   زمين   جانشين   خدا   وقتي   اسالم   كار   خود   را   براساس   خالفت   مي
دهد   و   به   اين   وسيله   دگرگوني   بزرگي   اي   براي   اين   خالفت   قرار   ميكند،   هدفهاي   شايستهمعرفي   مي

هاي   رسيدن   به   اهداف   آيد   كه   در   نتيجه   آن،   در   وسايل   و   شيوهدر   تصور   هدفها   و   ارزيابي   آنها   پديد   مي
 .دهدنيز   تغييري   عظيم   رخ   مي

داند   گيري   هدفهاي   آن،   الزم   مياسالم   براي   ايجاد   اين   دگرگوني   در   ارزشهاي   زندگي،   و   اندازه
اش   به   ما   بدهد،   و   يك   جو   رواني   مساعدي   در   جامعه   خالفت   تصويري   متناسب   با   هدفهاي   مطروحه

 .صالح،   به   وجود   آورد   تا   بشريت   بتواند   به   اين   هدفهاي   عالي   رسيده   و   آنها   را   به   اجرا   درآورد
كن   ساختن   روحيه   افزون   طلبي،   ثروت   اسالم   براي   مبارزه   با   اين   انديشه   غلط   از   زندگي   و   ريشه

آوري   و   افزودن   ثروت   را   به   عنوان   هدف   زندگي،   محكوم   كرده   اندوزي   و   رقابت   و   تنافس   در   جمع
و   نقش   ثروت   را   در   اعطاي   جاودانگي   به   انسان   و   دادن   يك   نوع   وجود   حقيقي   بيشتر   از   آنچه   .  است

 .كندهست،   به   شدت   انكار   مي
َكالَّ   )  3(يحسب   أَنَّ   ماَله   أَْخلَده   )  2(الَّذي   جمع   ماالً   و   عدده   )  1(ويلٌ   لكُلِّ   همزَةٍ   لُمزَةٍ   :  گويدقرآن   مي
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 )7(تَطَّلع   علَى   الْأَْفئدةِ       الَّتي) 6(نار   اللَّه   الْموقَدةُ   ) 5(و   ما   أَدراك   ما   الْحطَمةُ   ) 4(َليْنبذَنَّ   في   الْحطَمةِ   
داري،   آنكس   كه   مالي   فراهم   آورد   و   سرگرم   شمارش   گردد،   او   پندارد   كه   واي   بر   هر   عيبجوي   هرزه«

مال   اوست   كه   او   را   جاودان   سازد،   نه   اينطور   نيست   او   به   آتش   سوزان   درافتد،   و   تو   چگونه   تواني   تصور   
 !»...خدا   آنرا   برافروخته،   و   تا   اعماق   دل   را   برافروزد. »خشم«آن   آتش   سوزان   را   كني،   آتشي   كه   

َكالَّ   َلو   )  4(ثُم   َكالَّ   سوف   تَعلَمونَ   )  3(َكالَّ   سوف   تَعلَمونَ   )  2(حتَّى   زرتُم   الْمقاِبرَ   )  1(أَلْهاكُم   التَّكاُثرُ   
 )7(ثُم   َلَترَونَّها   عينَ   اْليقينِ   ) 6(َلَترَونَّ   الْجحيم   ) 5(تَعلَمونَ   علْم   اْليقينِ   

انديشه   مال   و   فرزند   بيشتر   شما   را   از   ياد   خدا   غافل   كرده   است،   تا   آنجا   كه   به   مالقات   گورها   رفتيد،   «
و   شما   به   زودي   خواهيد   دانست،   باز   )  كه   آدمي   براي   مال   اندوزي   آفريده   شده   باشد(نه   اينطور   نيست   
دانستيدو   شما   به   زودي   خواهيد   دانست،   نه   اينطور   نيست،   شما   اگر   بطور   يقين   مي.  هم   اينطور   نيست

و   سوگند   كه   البته   دوزخ   را   مشاهده   خواهيد   )  شديدبجاي   مال   اندوزي   سرگرم   وظيفه   اصلي   خود   مي(
 ».كرد   آنگاه   آنرا   با   ديده   يقين   خواهيد   نگريست

    يوم   يحمى)  34(سبيلِ   اللَّه   َفبشِّرْهم   بِعذابٍ   أَليمٍ        و   الَّذينَ   يْكنزُونَ   الذَّهب   و   الْفضَّةَ   و   ال   ينْفُقونَها   في
بِها   ِجباههم   و   جُنوبهم   و   ظُهورهم   هذا   ما   َكَنزْتُم   لأَنُْفسكُم   فَذُوُقوا   ما   ُكْنتُم        نارِ   جهنَّم   َفُتْكوى     عَليها   في
 ):35(َتْكنزُونَ   

و   آن   كسان   كه   زر   و   سيم   اندوزند   و   در   راه   خدا   انفاق   نكنند،   آنان   را   به   عذابي   سخت   و   دردناك   مژده   «
بده،   روزي   كه   آن   سيم   و   زر   در   آتش   گذاخته   شود،   و   بر   پيشاني   و   پهلو،   و   پشت   آنها   داغ   نهاده   شود   كه   

 .»ايداينست   آنچه   براي   خود   اندوختيد،   بچشيد   آنچه   را   اندوخته
كند،   بلكه   به   جاي   اين   هدفهاي   اسالم   تنها   با   هدفهاي   جاهليت   و   ارزشهاي   آن   در   زندگي   مبارزه   نمي

 .نهد   تا   در   راه   تحقق   آنها   در   زندگي   گام   برداردپست،   هدفهاي   متعالي   مي
الَّذي   َخَلقَ   الْموت   و   الْحياةَ   )  1(ء   قَديرٌ     كُلِّ   شَي     َتبارك   الَّذي   ِبيده   الْمْلك   و   هو   على:  گويدقرآن   مي

   زيزُ   الْغَُفورالْع   وه   الً   ومنُ   عسأَح   كُمأَي   كُمُلوبي2(ل:( 
بزرگوار   خدائي   كه   ملك   هستي   به   دست   قدرت   اوست   و   او   بر   هر   چيز   توانا   است،   خدايي   كه   مرگ   و   «

 ».زندگي   آفريد   تا   شما   را   بيازمايد   كدام   يك   در   عمل   بهتريد   و   او   مقتدر   و   بخشنده   خطاهاست
گويد   تريد   ميكنيد   قرآن   به   جاي   اينكه   بگويد   كدام   يك   در   مال   فزونتر   و   در   ثروت   جاودانهمالحظه   مي

 .آل   برتريد   تا   بتوانيد   عمل   خود   را   بهتر   انجام   دهيددر   عمل   بهتريد   يعني   كدام   يك   داراي   هدف   و   ايده
خداوند جماعت بشري را كه انبيا دست اندر كاران تربيت و سازندگي آنند، تشويق به مسابقه در                      

 .ميدان   اين   هدف،   و   تالش   براي   بدست   آوردن   سبقت   در   عمل   صالح   فرموده   است
 »!بلي،   اينجا   ميدان   پيشتازي   و   مسابقه   است«): 26(ذلك   َفْليَتناَفسِ   الْمَتنافسونَ       و   في

براي   اينكه   اين   هدف   جديد   بر   پايه   اصيل   و   استواري   قرار   گيرد،   اسالم   با   ديدگاه   جديدي   به   صحنه   
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سازد   و   به   جاي   جاودانگي   مال   و   ثروت   نگرد   و   آنرا   به   جهاني   فراتر   از   جهان   محسوسات   مربوط   ميمي
براي   رسيدن   به   آن   عالم   نامحسوس،   سخن   از   جاودانگي   عمل   به   ميان   آورده،   روي   جاودانگي   اعمال   

هاي   عملي   كه   از   اعماق   دل   انسان   كند   تا   براي   رهسپاري   به   سوي   آن   عالم   از   رشتهسخت   تكيه   مي
 .يابد،   بقاء   شخص   را   در   آن   عالم   حقيقت   تضمين   كندآورد   و   تبلور   ميعامل   سر   بر   مي

از   اينرو   در   انسان   احساسي   و   فهمي   آفريده   شده   تا   بقاء   و   جاودانگي   خود   را   در   عمل   صالح   بداند   نه   در   
و   مفهوم   انفاق،   انفاق   عمل   با   مال   در   راه   خدا   را   از   تصور   نابودي   و   .  افزودن   مال   و   اندوختن   ثروت

و   از   .  متالشي   شدن   عمل   و   مال   انسان   و   محو   آينده   او   بيرون   برده   و   به   انديشه   بقاء   آن   را   مبدل   سازد
 .مفهوم   دادن   تنها   بدون   گرفتن،   آنرا   بيرون   برده،   تا   اندوخته   را   براي   آينده   درخشانش   تلقي   كند

داند،   نگرد،   انفاق   را   تضمين   بقاء   انسان   و   جاودانگي   او   مياسالم   با   ديدگاه   جديدي   كه   به   انفاق   مي
دادني   در   مقابل   گرفتن،   و   تجارتي   ثمر   بخش   كه   بتواند   رشد   كند   و   بازرگان   را   از   نظر   روحي   و   از   ديد   

 .آينده   ثروتهايش،   گسترش   دهد،   و   بيفزايد
نْ   شَيم   ما   أَنْفَْقتُم   ُفه ُ   وْخلي   وفَه   گذاردآنچه   را   شما   انفاق   نماييد   خداوند   براي   شما   بجاي   مي«:  ء« 

 »دهندهر   كس   كار   نيكي   انجام   دهد،   ده   برابر   به   او   پاداش   مي«: منْ   جاء   بِالْحسَنةِ   َفَله   عْشرُ   أَمثالها
اگر   شما   به   خدا   وام   دهيد،   وامي   نيكو،   خداوند   به   چند   برابر   «:    إِنْ   تُْقرُِضوا   اللَّه   َقرْضاً   حسناً   يضاعْفه   َلكُم

 »به   شما   باز   دهد
كُلِّ   سْنبَلةٍ   ماَئةُ   حبةٍ   و   اللَّه        سبيلِ   اللَّه   كَمثَلِ   حبةٍ   أَْنبَتت   سبع   سنابِلَ   في    مثَلُ   الَّذينَ   ينْفُقونَ   أَموالَهم   في

ليمع   عواس   اللَّه   و   شاءنْ   يمل   فضاعكساني   كه   اموال   خود   را   در   راه   خدا   انفاق   كنند،   كار   آنها   مانند   «:  ي
از   آن   هفت   خوشه   رويد   و   هر   خوشه   محتوي   صد   دانه   باشد،   و   )  كه   در   زمين   افشانده(اي   است   دانه

 ».گرداند   و   خداوند،   وسعت   دهنده   و   آگاه   است) افزون(خداوند   براي   هر   كس   بخواهد   چند   برابر   
و   اين   همان   جنبه   اجتماعي   انقالبي   معاد   است   به   عنوان   پنجمين   اصل   از   اصول   دين،   بنابراين   مسئله   
معاد   در   زمينه   انقالب   اجتماعي   پيغمبران،   نقش   مهمي   به   عنوان   سنگ   زير   بناي   عقيدتي   انسانها،   ايفا   

هاي   زندگي   آنان   صالحيت   پيدا   هايي   تربيت   شده   پيامبران   كه   براي   اهداف   و   ارزشانسان.  كندمي
 .كرده   باشند

وقتي ما بدانيم كه پيامبر گرداننده انقالب و پيام آور آن از آسمان است، و امامت به معني وصايت                      
يابد   تا   جايي   كه   امت   را   به   سرحد   است   يعني   مرحله   انتقالي   كه   بوسيله   آن،   رهبري   انقالب،   تداوم   مي

گردد   كه   اصول   كارآيي   انقالبي   مطلوب   برساند،   اينها   را   كه   بدانيم   با   كمال   وضوح   بر   ما   مسلم   مي
اي   كه   در   زمينه   اعتقادي   جوهر   اسالم   و   محتواي   اساسي   رسالت   آسماني   است،   در   عين   حال   پنجگانه

به بهترين شيوه و برترين چهره اجتماعي، ميتواند انقالب اجتماعي پيامبران را تجسم بخشد و                     
خطوط   و   نقشه   انقالب   آنان   را   براي   بشريت   ترسيم   كند،   و   طرح   خالفت   عامه   آنان   در   روي   زمين   را،   
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 .در   اختيار   نهد
 اسالم   پايدار   و   زندگي   متغير   و   رو   به   كمال

گويند   چگونه   ممكن   است   بتوان   در   آخر   قرن   بيستم   مشكالت   شود   وسوسه   گران   ميغالباً   شنيده   مي
زندگي   اقتصادي   را   براساس   اسالم   قرن   هفتم   حل   كرد   با   اينكه   در   روابط   اجتماعي   و   اقتصادي   بعد   از   

ها   امروز   ما   را   با   قريب   چهارده   قرن،   گسترش   و   پيچيدگي   هايي   پديد   آمده   و   در   نتيجه   اين   دگرگوني
 .مشكالتي   مواجه   كرده   است

هاي   زنده   خود،   هميشه   قادر   خواهد   پاسخ   اين   تشويش   و   نگراني   اينست   كه   اسالم   در   ضمن   چارچوب
بود   زندگي   را   رهبري   كرده   مسائل   آنرا   تنظيم   كند،   زيرا   اقتصاد   اسالمي   يعني   اجراي   احكام   ثروت   در   

 :و   اين   احكام   مشتمل   بر   دو   نوع   پديده   است. اسالم
هاي   پايدار   و   آنها   عبارت   از   احكامي   است   كه   به   روشني   در   كتاب   و   سنت   در   ارتباط   با   يكي   پديده

 .زندگي   اقتصادي   به   آنها   تصريح   شده   است
هايي   است   كه   تنها   در   مرحله   خاصي   از   فرازهاي   هاي   متغير   و   آنها   عبارت   از   پديدهو   ديگري   پديده

 .گيردهاي   پايدار   قرار   نميكند   و   در   قلمرو   پديدهزندگي   از   رهنمودهاي   كلي   اسالمي   استفاده   مي
-توان   رهنمونهايي   كلي   بدست   آورد   تا   براساس   آن   رهنمونها،   حكم   پديدههاي   پايدار   ميولي   از   پديده

 .هاي   متحول   را   متناسب   با   مرحله   مورد   نظر   مشخص   نمود
رسد   كه   اين   اقتصاد   اسالمي   يا   به   عبارت   ديگر   اقتصاد   جامعه   اسالمي   وقتي   به   كمال   مطلوب   خود   مي

دو   پديده   متحول   و   پايدار   طوري   در   هم   فرورود   و   بهم   درآميزد   كه   داراي   يك   روح   و   يك   هدف   
 .مشترك   گردد

 :هاي   متحول   در   فقه   اسالمي   الزم   استبراي   بدست   آوردن   پديده
هاي   متحول   اتخاذ   شود،   و   با   رهنمونهاي   كلي   اسالمي   و   برنامه   اسالمي   پويايي   نسبت   به   پديده:  اوالً

 .درجه   شمول   و   داللت   و   حدود   آنها   شناخته   گردد
همه   خصوصيات   و   شرايط   اقتصادي   مرحله   مورد   نظر   را   شناخته،   روي   هدفهايي   كه   رهنمونهاي   :  ثانياً

 .هاي   تحقيقي   آن،   دقيقاً   بررسي   بعمل   آيددهد   و   روي   روشكلي   بدست   مي
هاي   متحول   و   ناپايدار   را   و   ميزان   قانوني   كه   پديده) واليت   فقيه(هاي   حاكم   شرع   حدود   صالحيت: ثالثاً

آورد،   فهميده   شود   و   كند   و   تحت   واليت   قابل   تصرفش   در   ميدر   چارچوب   صالحيت   حاكم   قانوني   مي
 .قوانين   آن   استخراج   گردد

و از اينجا است كه طرح نقشه براي زندگي اقتصادي در جامعه اسالمي، يكي از مهمترين فعاليتهايي              
است   كه   بايد   انديشمندان   اسالمي   آگاه   همراه   با   فقهاي   نوآور   و   اقتصاددانهاي   جديد   با   هم   در   تهيه   آن   

 .به   تبادل   نظر   پرداخته،   و   آنرا   به   انجام   رسانند
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اصول   كلي   رهنمونهايي   كه   بتوان   تصويري   كلي   از   اقتصاد   جوامع   اسالمي   از   آنها   بدست   آورده   
 :چيست؟

 :اين   اصول   كلي   عبارت   است

 اصول   كلي

 رهنمونهاي   اقتصاد   اسالمي

 جبهه   قانونگزاري: الف

اش   در   احكام   مقصود   از   اين   رهنمون   اينست   كه   اسالم   در   ضمن   تشريع   قانونهاي   ثابت   اقتصادي
كند   كه   از   مجموع   مصرح   و   منصوصي   كه   در   كتاب   و   سنت   متعرض   شده،   هدفهايي   را   مشخص   مي

بدست   آوردن   اين   هدف   خود   .  گرددگزار   به   اين   هدفهاي   مشترك،   آشكار   مياين   آثار   اهتمام   قانون
هاي   متغير،   ناپديدار،   ها   يا   براي   دستيابي   به   آنها   در   خارج   بايد   قانونقانون   ثابتي   است   براي   حفظ   آن
هاي   ثانوي   وضع   كرد   تا   تضميني   بر   بقاء   آن   هدفها،   و   يا   راهي   براي   متحول   و   يا   بتعبير   ديگر   قانون

 .اش،   باشدرسيدن   به   كمال   آنها   در   تحقق   خارجي
اي   از   اينگونه   احكام   مصرح   و   منصوص   را   براي   رسيدن   به   هدفهاي   مشترك،   از   نظر   در   زير   نمونه

 .ميگذرانيم
 .دانداسالم   مالكيت   خصوصي   را   نسبت   به   بخشي   از   منابع   ثروت   طبيعي،   مجاز   نمي-1
اسالم   حياذت   منابع   طبيعي   را،   تنها   براساس   دست   روي   آن   گذاشتن   و   تسلط   بر   آن   پيدا   كردن   -2

 .داند،   و   بطور   كلي   بدون   كار   براي   كسي   حقي   قايل   نيستبدون   احياء   را   مجاز   نمي
برداري   ساقط   اگر   عملياتي   كه   در   يك   منبع   طبيعي   صورت   گرفته،   متالشي   شود   و   آن   محل   از   بهره-3

گردد،   هر   فرد   ديگري   غير   از   عامل   نخستين   حق   دارد   آن   منبع   را   مجدداً   بكار   گيرد   و   از   آن   استفاده   
 .شودكند   و   براي   عامل   نخستين   هيچگونه   حق   ثابتي   حفظ   نمي

كاري كه براي احياي يك منبع طبيعي مانند زمين يا براي بكار گرفتن و بثمر رساندن آن مصرف     -4
شود،   ناقل   ملكيت   از   حق   عام   به   حق   شخص   او   نخواهد   بود،   تنها   حقي   كه   براي   عامل   است   محدود   

 .باشدبه   حد   احياء   اوست،   و   براساس   كارهايي   كه   روي   آن   انجام   داده   است،   مي
داري   يعني   مزدور   گرفتن   و   وسايل   كار   در   اختيار   قرار   دادن،   احياء   غير   مستقيم   به   صورت   سرمايه-5

اي   كه   گردد   و   به   شيوهكند،   و   شخص،   مالك   مواد   توليدي   نميايجاد   حقي   در   محصول   توليد   شده   نمي
 .تواند   ميوه   كار   را   منحصراً   براي   خود   بچيندداري   معمول   است   نمياكنون   در   ممالك   سرمايه

-داري   در   صنايع   استخراج   شده،   حق   مالكيت   كاالهاي   توليد   را   براي   سرمايهتوليد   به   شيوه   سرمايه-6
آورد،   براي   نمونه   يك   يا   چند   نفر   اگر   مزدي   به   كارگران   استخراج   نفت   دادند   و   وسايلي   دار   بوجود   نمي
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براي   استخراج   در   اختيار   آنها   گذاشتند،   نفت   استخراج   شده   ملك   پرداخت   كننده   مزد   و   مالك   وسايل   و   
 .داري   استوار   نيستشود،   يعني   صنايع   استخراجي   بر   پايه   سرمايهادوات   حفاري   و   استخراج   نمي

هاي   توليدي   ديگر،   براي   مالك   مالكيت   وسائل   توليد   در   صنايع   مختلف   و   وسايل   توليد   در   فعاليت-7
اي   از   مردم   پشمهاي   خود   را   وقتي   عده.  كندوسايل   و   ادوات   حقي   نسبت   به   كاالي   توليدي   ايجاد   نمي

ريسي   مكانيكي   به   ريسندگي   دادند،   مالك   ماشين   آالت   ريسندگي   حق   برداشت   از   در   وسائل   پشم
برداري   از   وسايل   و   ادواتش   به   او   تعلق   گرفته،   تنها   حقي   كه   از   بهره.  هاي   ريسيده   شده   را   نداردپشم

 .گيرداجرت   وسائل   و   ماشين   آالت   اوست   و   از   محصول   توليد   شده   از   آنها،   حقي   به   او   تعلق   نمي
برداري   تضمين   شده   باشد،   مالك   حق   سهمي   در   سود   حاصل   از   بكار   اگر   سرمايه   نقدي   در   كار   بهره-8

برداري   از   مال،   و   محروم   گرفتن   سرمايه   مزبور   را   ندارد،   زيرا   ربا   حرام   است   و   مجرد   مدت   براي   بهره
كند،   بلكه   ساختن   خود   از   استفاده   مستقيم   از   مال   در   آن   مدت،   حقي   را   در   سود،   بدون   كار،   ايجاد   نمي

تنها   موردي   كه   .  برداري   از   سود   در   اين   حال،   ويژه   كارگر   است   هر   چند   مالك   سرمايه   نباشدبهره
اسالم   اجازه   شركت   مالك   در   سرمايه   نقدي   را   در   ربح   داده،   مورد   تحمل   خطر   سقوط   سرمايه   و   كليه   

 .باشدهيچ   مسئوليت   براي   كارگر   ميآمدهاي   منفي   آن   از   طرف   مالك   سرمايه   بيپي
داري   كند،   يعني   بدون   پردازد   استفاده   استثماري   سرمايهبراي   مستأجر   مجاز   نيست   از   اجرتي   كه   مي-9

كار از آن بهره برگيرد به اين شكل كه خانه، كشتي يا كارگاهي را به اجرت معيني اجاره كند، آنگاه                      
 .بدون   انجام   كاري   روي   آن   با   اجرت   بيشتري   به   ديگري   اجاره   دهد

 .و   نيز   جايز   نيست   مزدوري   را   به   مبلغي   گرفته   و   به   مبلغ   بيشتر   در   اختيار   ديگران   گذارد
،   در   )دريافت(توان   ذمه   كسي   را   به   وام   مشغول   كرد   زيرا   قبض   بدون   دريافت   مال   حقيقي،   نمي-10

داري   غربي   بدون   هيچگونه   معامله   وام،   شرط   شده   و   بنابراين   كليه   برگهاي   مالي   كه   از   ديد   سرمايه
دار   غربي   بفكرش   رسيده   دهد   و   از   اين   راه   سرمايهتالشي،   فرصت   خوبي   براي   ازدياد   ثروت   بدست   مي

ها   را   به   ديگران   وسيله   اوراقي   اش   تعهد   كند   و   اين   تعهدها   برابر   موجودي   حقيقيتواند   دهاست   كه   مي
تواند   با   خواهد   و   برهمين   اساس   بدهكار   ميوام   بدهد   چون   ميداند   كسي   اين   مبالغ   را   از   او   نقد   نمي

داري   در   دار   يا   بانك   سرمايهبرگهاي   مالي   مزبور   به   جاي   بيرون   كشيدن   پول   نقد   از   صندوق   سرمايه
 .معامله   شركت   كند

و   اقباض   يعني   بدون   عمل   »  قبض«دار   بدون   كار   بر   اثر   عدم   رعايت   و   به   اين   ترتيب   ثروت   سرمايه
دار   ثروت   دريافت،   در   قراردادهاي   وام،   بي   نهايت   باال   ميرود   و   بي   هيچ   تالش   و   رنج   براي   سرمايه

 .گرددبادآورد   فراهم   مي
كني   هر   نوع   اكتساب   غيرمتكي   به   عمل   است   در   اين   آيد   ريشهآنچه   از   همه   اين   احكام   بدست   مي

 .داري   يعني   رشد   سرمايه   بدون   كار،   مردود   شمرده   شده   استاحكام   استثمار   سرمايه
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تواند   بنيادي   براي   قانونهاي   متغير   اقتصاد   جوامع   اسالمي   اين   امر   خود   يك   رهنموني   است   پايدار   و   مي
بر   عهده   حاكم   شرع   است   كه   با   اين   بينش،   مواد   قانوني   خاصي   متناسب   با   صالحيتش   بطوري   .  باشد

 .كه   اصطكاكي   هم   با   قوانين   ثابت   نداشته   باشد،   وضع   كند

 تصريح   به   هدف   در   احكام   پايدار.ب

مقصود از اين تعبير اين است كه مأخذ كتاب و سنت وقتي از تشريع قانوني خبر داد و در متن قانون                   
هدف   آنرا   تصريح   نمود   ذكر   هدف،   صريحاً   عالمت   آنست   كه   بخش   خالي   از   قانون   را   كه   برحسب   

توان   با   تعبيرهاي   قانوني   برگرفته   از   هدف،   زمان   در   اقتصاد   اسالمي   متغير   و   متحول   است   چگونه   مي
شود   پر   كرد   مشروط   به   اينكه   طرح   اجراي   قوانين   كه   براي   رسيدن   به   آن   هدف   عملي   پيش   بيني   مي

گردد   و   متناسب   با   مصالح   جامعه   و   صالحيت   طبق   شرايط   اقتصادي   و   اجتماعي   جامعه   تنظيم   مي
 .حكومت   اسالمي   باشد

 :نمونه   اين   قوانين،   متن   مصرح   قرآني   زير   است
و   الْمساكينِ   و   ابنِ        و   اْليتامى     َفللَّه   و   للرَّسولِ   و   لذي   الُْقرْبى     رسوله   منْ   أَهلِ   الُْقرى     ما   أَفاء   اللَّه   على

هوا   و   اتَُّقوا   َتالسبيلِ كَي ال يُكونَ دوَلةً بينَ الْأَْغنياء مْنكُم و ما آتاكُم الرَّسولُ فَخُذُوه و ما نَهاكُم عْنه فَاْن             
 اللَّه   إِنَّ   اللَّه   شَديد   الْعقابِ

آنچه   خداوند   بر   پيامبرش   از   روستاييان   بازگردانيده،   از   آن   خدا   و   پيامبر   و   نزديكان   و   يتيمان   و   بينوايان   
ميان   ثروتمندان   شما،   گردش   نداشته   باشد   و   آنچه   را   كه   پيامبر   )  اموال(و   در   راه   ماندگان   است،   تا   تنها   

داري   كنيد،   و   تقوا   پيشه   كنيد   كه   براي   شما   آورد،   بگيريد   و   آنچه   كه   شما   را   از   آن   نهي   كند،   خويشتن
 .خداوند   سخت   كيفر   است

ظاهراً   آيه،   به   حفظ   تعادل   و   پخش   مال   بين   مردم   نظر   دارد   بطوري   كه   اموال   پراكنده   بتواند   كليه   
نيازهاي   مشروع   جامعه   را   بپوشاند   و   در   دست   تعداد   معدودي   از   افراد   محصور   نباشد   و   اين   يكي   از   

 .گزاري   اسالمي   استهدفهاي   قانون
اين   هدف،   يك   قاعده   ثابتي   است   در   موضوع   عناصر   متحرك   قانون،   و   بر   اين   اساس   قدرت   حاكميت   

تواند   قوانيني   در   مملكت   براي   حفظ   تعادل   اجتماعي   در   توزيع   اموال،   وضع   كند   و   در   واليت   فقيه   مي
داري،   مقابل   انحصار   و   تمركز   آن   در   دست   افرادي   محدود،   بايستد   و   دولت   اسالمي   با   مركزيت   سرمايه

 .در   امر   توليد   و   احتكار   كاال،   به   اشكال   مختلفش،   مبارزه   كند
نمونه،   ديگر،   در   تصريحات   ادله   زكات   آمده   است   كه   هدف   از   پرداخت   زكات   تنها   رفع   نيازهاي   

اي   كه   خود   را   به   وري   آنها   از   اموال   است   تا   اندازهضروري   محتاجان   نيست   بلكه   هدف   از   آن،   بهره
 .سطح   زندگي   مردم   متوسط   برسانند

يعني بايد بقدري به زندگي محتاجان توجه كرد كه آنها به وضع زندگي غيرمحتاجان جامعه بپيوندند                 
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و   اينست   آن   هدف   اسالمي   مقصود   از   سطح   زندگي   توحيدي   يا   نزديك   به   آن   كه   زمامداران   جامعه   
 .اسالمي   بايد   در   راه   رسيدن   به   آن   كوشش   بعمل   آورند

 :ارزشهاي   اجتماعي   كه   اسالم   براي   رسيدن   به   آنها   پافشاري   كرده   است-ج

مقصود از اين دليل راه، تصريحاتي از كتاب و سنت اسالمي است كه روي ارزشهاي معيني پافشاري          
برابري،   برادري،   دادگري   و   عدالت   اجتماعي   و   :  كرده   و   به   توضيح   و   بيان   آنها   پرداخته   است   مانند

هايي   براي   ها   و   فرمامثال   اين   ارزشها   وجود   اين   ارزشها   مي   تواند   الهام   بخش   اساس   و   بنياد   قالب
 .تشريع   قوانين   متكامل   و   متحول   پيشرفته   باشد
هاي   متحول   زمان،   ضامن   تحقق   ارزشهاي   ياد   شده   و   اين   قوانين   ثانوي   برطبق   رويدادها   و   پديده

 .است
 .البته   اين   قوانين   بايد   در   حد   صالحيت   زمامدار   شرعي   بوده   و   در   منطقه   خالء   احكام   اوليه   باشد

 :خداوند   سبحان   مي   فرمايد
  يا   أَيها   الَّذينَ   آمُنوا   ُكوُنوا   َقوامينَ   بِالْقسط   شُهداء   للَّه

ايد،   اي   باور   آوردگان،   براي   اقامه   عدل   و   داد   قيام   كننده   باشيد   و   براي   خدا   اي   كساني   كه   ايمان   آورده
 .گواهي   دهيد

  و   إِنْ   حكَمت   فَاحكُم   بينَهم   بِالْقسط   إِنَّ   اللَّه   يحب   الْمْقسطين
 .و   اگر   حكم   كردي   بايد   بين   آنها   به   دادگري   حكم   كني   كه   خداوند   دادگران   را   دوست   دارد«

  إِنَّ   اللَّه   يأْمرُ   بِالْعدلِ   و   اْلإِحسانِ   و   إيتاء   ذي   الُْقرْبى
 كندخداوند   به   عدل   و   احسان   و   رسيدگي   به   نزديكان   امر   مي

   َنكُميلَ   بدأَعل   رْتأُم   و 
 .ام   تا   بين   شما   بعدل   رفتار   كنمو   من   مأمور   شده

و   جعْلناكُم   شُعوباً   و   َقبائلَ   لتَعارُفوا   إِنَّ   أَْكرَمكُم   عنْد   اللَّه        يا   أَيها   النَّاس   إِنَّا   َخلَْقناكُم   منْ   ذََكرٍ   و   أُْنثى
 أَتْقاكُم   إِنَّ   اللَّه   عليم   َخبير

ها   تقسيم   كرديم   تا   با   هم   تعارف   ها   و   قبيلهاي   مردم   ما   شما   را   از   يك   مرد   و   زني   آفريديم   و   به   ملت
ترين   شما   نزد   خدا   با   تقواترين   شما   هستند   و   خداوند   آگاه،   از   احوال   شما   با   داشته   باشيد   و   همانا   گرامي

 .خبر   است
 )ع(و   امام) ص(جهت   گرفتن   عناصر   متحرك   در   دست   پيامبر -د

نخست   به   عنوان   مبلغ   .  اندمقصود   از   اين   رهنمون،   اينست   كه   پيامبر   و   امامان   داراي   دو   گونه   شخصيت
هاي   ثابت   و   راه   خدا   و   دعوت   كننده   بسوي   او،   و   ديگر   به   عنوان   زمامدار   جامعه   اسالمي   كه   از   بنياد

 .توانند   عناصر   متحرك   آنرا   بيرون   بياورندكلي   اسالم   و   از   روح   اجتماعي   و   انساني   شريعت   مقدس   مي
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براين اساس پيامبر و امامان در شئون مختلف زندگي اقتصادي و غيره عناصر متحركي را بنياد مي                   
تواند   بيانگر   روح   كلي   اقتصاد   نهند   و   اين   عناصر   از   آنجا   كه   از   پيامبر   و   وارثان   معصومش   صادر   شده   مي

 .تواند   از   بينش   و   آگاهيهاي   الزم   از   زندگي   حكايت   كندباشد   و   مياسالمي
تواند   داراي   داللت   پايداري   باشد   و   ترديد   مياز   اينجاست   كه   عمل   پيامبر،   امام،   رهبر   معصوم   بي

تواند   به   عنوان   يك   دليل   شرعي   از   آن   بهره   برگيرد،   مشروط   به   اينكه   خود   را   زمامدار   شرعي   مي
محدود   به   طبيعت   خاص   مرحله   و   وضع   موجود   ننمايد   و   بتواند   پيوسته   عناصر   متحرك   را   با   آن   

 .برداشتها   توجيه   كند
تواند   الهام   بخش   عناصر   متحرك   ما   باشد   كنيم   كه   ميهمانگونه   كه   ارزشهايي   را   در   اسالم   پيدا   مي

هاي   اجتماعي   يا   اقتصادي   داريم   و   اين   سان   ما   مفاهيم   معين   و   تفسيرهاي   مشخصي   از   پديدههمين
 .افكندمفاهيم   بنوبه   خود   پرتوي   بر   عناصر   متحرك   نيز   مي

فرموده   )  ع(كنيم   روايت   شده   است   كه   امامبحث   مي) ع(براي   مثال   از   مفهوم   فقر   نزد   امام   اميرالمؤمنين
 :است

 ما   جاع   فقير   اال   بما   متع   به   غني
 ».اي   كه   ثروتمندي   برده   استافتد،   مگر   بر   اثر   بهرههيچ   تنگدستي   به   گرسنگي   نمي«

از   نقش   بازرگانان   و   مجوز   سود   بازرگاني   در   زندگي   اقتصادي   )  ع(مفهومي   است   كه   امام:  مثال   ديگر
دهد   در   فرمانش   به   مالك   اشتر   در   مورد   بازرگانان،   و   در   مورد   صاحبان   صنايع   دوشادوش   هم   ارائه   مي

هر دو را به يك منوال سخن گفته و پافشاري دارد بر اينكه پايه اصلي زندگي اقتصادي به بازرگانان                 
و   صاحبان   صنايع   وابسته   است   تا   بتواند   پاساژها   و   بازارهايي   برپا   كرده   و   از   خدمات   دستي   آنها   طوري   

 .مردم   را   به   كفايت   برساند   كه   از   راه   ديگر   ممكن   نيست
 :فرمايددر   جاي   ديگر   در   باره   آنها   مي

فانهم   مواد   المنافع   و   جال   بها   من   المباعد   و   المطارح   في   برك   و   بحرك   و   سهلك   و   جبلك   و   حيث   ال   
 يلتم   الناس   لمواضعها   و   ال   يحتروون   عليها

هاي   اصلي   سود   و   جلب   كننده   آن   از   راههاي   دورند   و   آنها   مطرح   كننده   آن   در   خشكي   و   آنان   مايه«
دريا   و   دشت   و   كوهسارانند   و   جاهايي   كه   مردم   مناسبتي   با   آنجاها   ندارند   و   جرات   برگذشتن   از   آنجاها   

 »بينندرا   در   خود   نمي
داند   و   مشروعيت   مقصود   اين   سخن   آنست   كه   امام   بازرگان   را   به   اندازه   يك   كارگر   فني   سودمند   مي

سود   بازرگاني   آنانرا   از   ناحيه   اقتصادي   با   كوششهايي   كه   آنها   را   در   امر   فراواني   كاالهاي   خود   بكار   
سفارش   كاال   دادن،   در   حفظ   آن   كوشش   كردن   و   :  فرمايد   كوششهايي   از   قبيلبرند   توجيه   ميمي

 .خالصه   مخاطرات   و   رنجهايي   براي   آن   تحمل   نمودن
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 .داري   در   نظر   دارند   فرق   كلي   دارداين   مفهوم   با   مفهومي   كه   مردم   از   بازرگاني   به   عنوان   سرمايه
 :از   مثالهاي   اين   برداشت   استداللي،   چند   نمونه   زير   است

 :در   احاديث   متعددي   روايت   شده   است-1
در   يك   روايت   آمده   است   كه   پيغمبر:  در   فاصله   معيني   اجاره   زمين   را   ممنوع   فرمود)  ص(پيامبر   اكرم

 :فرمود) ص(
 »من   كانت   له   ارض   فليزرعها   او   ليزرعها   اخاه   و   ال   يكرها   بثلث   و   ال   بربع   و   ال   بطعام   مسمي« 

هركس مالك زميني است بايد آنرا كشت كند يا بدهد آنرا به برادرش كشت كند و نبايد آنرا به ثلث                     
 .يا   ربع   يا   بمقدار   معيني   از   غله   آن   اجاره   دهد

هركس   زميني   دارد   بايد   كشاورزي   كند   يا   آنرا   به   برادرش   «:  در   روايت   ديگر   آمده   است   كه   فرمود
 »ببخشد   و   اگر   نبخشيد   زمين   از   او   گرفته   مي   شود

هر   كس   زمين   دارد   بايد   :  فرمود)  ص(در   روايت   ديگري   از   جابربن   عبداهللا   آمده   است   كه   پيغمبر   اكرم
 »آنرا   به   برادرش   ببخشد   و   نبايد   آنرا   به   برادرش   اجاره   دهد... كشت   كند   اگر   نمي   تواند

طبق   اين   )  ص(عقد   اجاره   هر   چند   از   لحاظ   قانون   مدني   فقه   اسالمي   مجاز   است   ولي   پيغمبر   اكرم
روايات   از   حق   واليتش   استفاده   كرده   براي   حفظ   قانون   اجتماعي   و   جلوگيري   از   پيدايش   نوعي   كسب   

اي   كه   متكي   به   كار   نباشد   در   وقتي   كه   نيمي   از   جامعه   را   مهاجران   در   نهايت   فقر   و   آسايش   طلبانه
 .دادند،   آنرا   ممنوع   فرموده   استتنگدستي   تشكيل   مي

جلوگيري   كردن   و   مانع   شدن   از   استفاده   از   اضافه   )  ص(آنچه   در   روايات   آمده   است   كه   پيغمبر   اكرم-2
پيغمبر   اكرم   بين   اهل   مدينه   «:  روايت   شده   كه   فرمود)  ع(ها   را   نهي   فرمود   از   امام   صادقآب   و   سبزي

 .حكم   فرمود   در   آبياري   نخل،   نبايد   فزوني   آب   و   علوفه   را   از   ديگران   جلوگيري   كنند
به   عنوان   ولي   امر   آنرا   بخاطر   اينكه   جامعه   مدينه   )  ص(اين   نهي،   نهي   تحريمي   است   كه   پيغمبر   اكرم

بايد   مواد   غذائي   بحد   كافي   در   آنروز   نياز   شديدي   به   رشد   ثروت   كشاورزي   و   دامداري   داشته   است   و   مي
توليد گردد و احتكار صورت نگيرد، آنرا بكار برده و دولت بنابراين ملزم است افراد را مجبور كند                       

 .اضافه   آب   و   علوفه   خود   را   به   ديگران   بدهند
به   مالك   اشتر   فرماندار   مصر   آمده   از   تأكيد   بر   منع   احتكار   در   همه   )  ع(آنچه   در   فرمان   اميرالمومنين-3

به   فرماندار   خود   درباره   بازرگانان   سخن   ميگويد   و   )  ع(حاالت   و   اين   يك   منع   عمومي   است،   وقتي   امام
كند،   آنگاه   در   كند   و   او   را   به   رعايت   حال   آنان   وصيت   مينقش   آنها   را   در   زندگي   اقتصادي   بيان   مي

 :فرمايدتعقيب   آن   مي
و اعلم مع ذلك ان في كيثي منهم ضقا فاحشا و شحا فبيحا و احتكارا للمنافع و كلما في البياعات                      «

منع   منه   وليكن   )  ص(و   ذلك   باب   مضره   للعامه   و   عيب   علي   الوفاه   فامنع   من   االحتكار   فان   رسول   اهللا
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 »سبحا   بموازين   عدل   واسعار   ال   تحجف   بالفيرتعين   البايع   و   المبتاع
در   بسياري   از   آنان   تنگ   نظري،   و   ازمندي   زشت   و   احتكار   نسبت   به   سود   و   اعمال     -با   اينحال-بدان

خودخواهي   در   خريد   و   فروشها،   وجود   دارد   و   از   اين   بابت   زياني   براي   عموم   و   عيبي   براي   زمامدار   
از   آن   منع   فرمود   و   معامله   خريد   و   فروش   را   )  ص(شما   بايد   از   احتكار   مانع   شويد   كه   پيامبر   اكرم.  است

به   سادگي   طبق   موازين   عدل   و   نرخهاي   عادالنه   نسبت   به   هر   دو   طرف   خريدار   و   فروشنده،   انجام   
 »دهيد

نسبت   به   احتكار   اظهار   فرموده   به   اين   معني   است   كه   اسالم   اصرار   )  ع(اين   ممنوعيت   قطعي   كه   امام
-داري   بوجود   ميهاي   تصنعي   شرايط   احتكار   سرمايهدارد   سودهايي   را   كه   طبق   موازين   قيمت   گذاري

گذاري   و   ارزشهاي   مبادالتي   اي   را   كه   عبارتست   از   سود   حاصل   از   قيمتآيد،   براندازد،   و   سود   پاكيزه
واقعي   كاال   است   در   جاي   آن   قرار   دهد،   قيمتي   كه   در   بوجود   آمدن   ارزش   كاال   و   ميزان   قدرت   كاال   

هاي   طبق   موازين   طبيعي   و   واقعي   آن،   باشد،   نه   قيمتي   كه   ناشي   از   سوء   استفاده   از   نقش   كميابي
داران   محتكر   از   راه   خودخواهي   در   عرضه   و   تقاضا   كمبودهايي   مصنوعي   باشد،   زيرا   بازرگانان   و   سرمايه

 .بوجود   آورده   و   آنرا   در   ارزش   كاال   دخالت   ميدهند
به   ثبوت   رسيده   است   كه   آن   حضرت   بر   اموال   عالوه   بر   موارد   زكاتي   )  ع(آنچه   از   امام   اميرالمؤمنين-4

 .كه   در   قانون   ثابت   اسالمي   است،   وضع   زكات   كرد
معموالً   بطور   ثابت   تعلق   زكات   در   اسالم،   بر   ُنه   قلم   از   اموال   است   ولي   از   امام   رسيده   است   كه   در   

 .ها   و   غيرهدوران   خود   بر   اموال   ديگري   نيز   زكات   وضع   كرد   مانند   اسب
اين   عنصر   متحرك   كاشف   از   آنست   كه   زكات   بعنوان   ديد   اسالمي،   مخصوص   مال   معيني   نيست   و   

هاي   خاصي   تشريع   اين   حق   ولي   امر   است   كه   زكات   را   بر   كاالئي   كه   مصلحت   بداند،   طبق   ضرورت
 .كند
 :هدفهايي   كه   براي   زمامدار   تعيين   شده   است–هـ

گويد   شرع   در   تصريحات   عام   و   عناصر   ثابت   خود   هدفهايي   اين   يك   رهنمون   ديگري   است   كه   مي
براي   زمامدار   وضع   كرده   و   از   او   خواسته   است   تا   آنها   را   تحقق   دهد   و   يا   در   راه   نزديكي   به   آنها   بقدر   

 .امكان،   كوشش   بعمل   آورد
دهد   و   عناصر   متحرك   اقتصاد   اسالمي   را   به   اين   هدفها   شالوده   و   بنياد   اقتصاد   اسالمي   را   تشكيل   مي

ريزد   و   يا   مسير   اجتماعي   را   در   شكلي   كه   هدفهاي   نامبرده   را   تحقق   بخشد،   در   قالبهاي   مخصوص   مي
 .بخشدراه   تحقق   نامبرده   تا   نهايت   درجه   ممكن،   سرعت   مي
 :آيد   مبني   بر   اين   است   كهبدست   مي) ع(نمونه   اين   نوع   هدفها   از   حديث   امام   موسي   بن   جعفر

 .علي   الوالي   في   حاله   عدم   كفايه   الزكاه   ان   يموم   الفقراء   من   عنده   بقدر   سعتهم   حتي   يستغنوا«
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به   اندازه   وسعت   آنان   تا   سرحد   » نزد   خود«بر   زمامدار   است   در   حال   كافي   نبودن   زكات،   كه   فقرا   را   از   «
 .»نيازي   مستغني   گرداندبي

داللت   بر   اين   دارد   كه   مسئوليت   در   اين   مجال   متوجه   ولي   امر   است   كه   با   » نزد   خود«كلمه   من   عنده   
همه امكاناتش غير از اقالم نه گانه خاص زكات به تأمين نياز مذكور بپردازد بنابراين در اينجا هدف                   

با   امكاناتي   كه   در   اختيار   دارد   در   اين   راه   .  ثابتي   مطرح   است   و   واجب   است   ولي   امر   آنرا   تحقق   بخشد
يعني   تحقق   بخشيدن   به   حداقل   ثروت   در   سطح   زندگي   متوسط   افراد   جامعه   اسالمي،   كوشش   بعمل   

 .آورد
. هدف   مزبور   را   تĤمين   نكرد)  موارد   نه   گانه   زكات(اين   اشاره   در   صورتيكه   عناصر   ثابت   اقتصاد   اسالمي   

 .ميتواند   بخشي   از   قاعده   ثابت   روبناي   اقتصاد   اسالمي   قرار   گيرد
صورت كامل اقتصاد اسالمي، صورتي است كه عناصر متحرك پهلوي عناصر ثابت آن قرار گيرد تا                 

 .با   هم   براي   تحقق   عدالت   اسالمي   روي   زمين   طبق   اراده   خداوند   سبحان   همكاري   كنند
اي   از   من   در   اين   اوراق   در   برابر   شما   برنامه   صورت   كامل   اقصاد   جامعه   اسالمي   را   قرار   دادم   و   پاره

دهد   و   نموداري   عناصر   ثابت   و   هدفهاي   ثابت   آنرا   كه   بنوبه   خود   بنياد   عناصر   متحرك   را   تشكيل   مي
 .براي   جهت   دادن   عمومي   است   معين   كردم

توانيم   تعدادي   از   خطوط   مهمي   را   كه   مشتمل   بر   صورت   كامل   اقتصاد   جامعه   در   پرتو   اين   كار   ما   مي
 .اسالمي   است   استخراج   كنيم

داند   و   بدست   آوردن   حق   بنابراين   اقتصاد   اسالمي   مصدر   ثروت   طبيعي   را   بطور   كامل   از   آن   خدا   مي
 .شناسدبري   از   آن   را   تنها   براساس   كار   و   كوشش   ميخصوصي   براي   بهره

هاي   طبيعي،   حقي   براي   كسي   در   ثروت   هرگونه   توليد   بشري   از   ثروت:  گويدو   نيز   اقتصاد   اسالمي   مي
آورد   و   طبيعت   يا   وسايل   توليد   جز   افزارهايي   در   توليد   شده   جز   براي   كارگر   توليد   كننده   آن   بوجود   نمي

 .خدمت   انسان   نيست
و نيز معتقد است دولت بايد بين درآمد ناشي از كسب و بازرگاني با درآمد ناشي از كار و كوشش،                        
رابطه   برقرار   كند   و   براي   ريشه   كني   تدريجي   رنگهاي   كسب   بدون   كار،   جديت   بعمل   آورد   و   هر   قدر   
خطر   نابودي   سرمايه   در   مؤسسات   توليدي   و   بازرگاني   ضعيف   گردد،   شايسته   است   از   كسب   مبني   بر   

 .دار   صرف،   بيرون   آمده   و   در   مقابل   روي   كسب   مبني   بر   كار،   پافشاري   بعمل   آيداساس   سرمايه
و   نيز   اقتصاد   اسالمي   باور   دارد   كه   بايد   سطح   زندگي   يكسان   يا   نزديك   به   يكسان   را   براي   همه   افراد   
جامعه   فراهم   ساخت   براي   اين   كار   بايد   در   حد   معقول،   وسايل   زندگي   را   از   يك   طرف   و   جلوگيري   از   

 .اسراف   و   ممنوعيت   اتالف   مال   را   از   سوي   ديگر   تأكيد   كند
و   نيز   اقتصاد   جامعه   اسالمي   معتقد   است   وظيفه   حفظ   توازن   اجتماعي   را   دولت   برعهده   دارد   و   بايد   در   
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 .برابر   تمركز   اموال   و   عدم   پخش   آن،   مانع   ايجاد   كند
حكومت   اسالمي   در   سايه   پياده   كردن   صورت   كامل   اقتصاد   اسالمي   بايد   در   جهت   بازگرداندن   نقدينه   

و   .  اش،   به   عنوان   وسيله   براي   مبادله   نه   وسيله   براي   ازدياد   مال   از   راه   ربا   يا   كنز   بكوشدبه   نقش   طبيعي
داري   طفيلي   را   تا   آنجا   هاي   راكد   و   تراكم   ثروت،   وضع   كند   و   كليه   عمليات   سرمايهمالياتهائي   براندوخته

-كه   ممكن   است   حذف   كند   عملياتي   كه   بين   توليد   كاال   و   رساندن   آن   بدست   مصرف   كننده   حايل   مي
شود   و   بايد   با   احتكار   جنس   مبارزه   كند   يعني   از   هر   عملي   كه   حالت   كميابي   مصنوعي   نسبت   به   جنس   

 .گيرد   جلوگيري   نمايدبقصد   باال   بردن   ارزش   آن   صورت   مي
داري   شود،   تغيير   همچنين   وظيفه   دولت   است   نقش   نظام   مصرفي   را   از   اينكه   وسيله   براي   رشد   سرمايه

براي   اين   كار   دولت   بايد   اموال   متفرقه   .  داده،   وسيله   براي   باال   بردن   ثروتهاي   عمومي   همه   ملت   گردد
گذاري،   جمع   آوري،   و   بكار   ملت   را   در   بستر   واحدي   قرار   دهد،   تا   تعداد   بيشتري   از   مردم   در   ذخيره

 .گرفتن   سرمايه   در   كارهاي   توليدي   سودمند   بتوانند   شركت   كند
كه   در   فقه   اسالمي   بين   دست   اندر   »  شركت«گذاري   را   دولت   براساس   مضاربه   خطوط   اين   سرمايه

 .كار،   و   مالك   مقرر   شده   است   بايد   تنظيم   نمايد
هاي   عمومي   براي   همه   افراد   ملت   كار   ايجاد   كند   و   براي   هريك   همانگونه   كه   دولت   نيز   بايد   در   زمينه

 .اند   يا   مجال   كار   ندارند،   تأمين   زندگي   آنها   را   بعهده   بگيرداز   افرادي   كه   از   انجام   كار   ناتوان
دولت   براي   تأمين   صندوق   بيمه   اجتماعي   بايد   ماليات   بگيرد   و   يك   پنجم   عايدات   نفت   و   ساير   

خانه   را   طبق   هاي   اجتماعي   اختصاص   دهد   و   خانه   سازي   براي   مردم   بيثروتهاي   معدني   را   به   بيمه
 .هاي   مضبوط   آغاز   كندبرنامه

و   نيز   دولت   بايد   خدمات   درماني   به   صورتي   كه   هريك   از   افراد   ملت   بتواند   از   فرهنگ   و   درمان   طبق   
 .نظام   معيني،   رايگان   استفاده   كند،   فراهم   گرداند
ما   در   دور   آينده   متعرض   تفصيالت   اين   طرح   بنحو   .  اين   تصويري   از   اقتصاد   جامعه   اسالمي   بود

 .گسترده   خواهيم   شد
                  حي وا أَنَّ اللَّهلَماع و ييكُمحما يل عاكُمولِ إِذا دلرَّسل و لَّهوا لتَجيبُنوا اسا الَّذينَ آمهولُيا أَي      و   رْءنَ   الْميب

و   اذُْكرُوا   إِذْ   أَْنتُم   َقليلٌ   مستَضْعُفونَ   في   الْأَرضِ   تَخاُفونَ   أَنْ   يتَخَطََّفكُم   النَّاس        َقْلِبه   و   أَنَّه   إَِليه   تُحَشرُون
 فĤَواكُم   و   أَيدكُم   ِبنَصرِه   و   رزَقكُم   منَ   الطَّيبات   لَعلَّكُم   َتْشُكرُون

اي   ايمان   آورده   هر   وقتي   خداوند   شما   را   فرا   خواند   تا   شما   را   حيات   بخشند   شما   به   آنها   پاسخ   مثبت   «
دهند   و   بدانيد   خداست   كه   بين   انسان   و   دلش   واسطه   و   حائل   بوجود   مي   آورد   و   بازگشت   شما   بسوي   
اوست،   بياد   آوريد   روزي   را   كه   شما   اندك   و   روي   زمين   مستضعف   بوديد   و   ترس   آن   داشتيد   كه   دشمن   

 .شما   را   بربايد   او   شما   را   پناه   داد   و   ياري   كرد   و   از   طيبات   بشما   روزي   داد   تا   شايد   او   را   سپاس   گزاريد



 ساير   جزوات



مرحوم   آيت   اللَّه   شهيد   سيدمحمد   باقر   صدر   و   همـشـيـره   مـكـرمـه         
 -كه   از   معلمين   دانش   و   اخالق   و   مفاخر   علم   و   ادب   بـود   -مظلومه   او

به   دست   رژيم   منحط   بعث   عراق   با   وضع   دلخراشى   به   درجه   رفـيـعـه      
شهادت   ارثى   است   كه   امثال   اين   شخصـيـتـهـاى       .  اند  شهادت   رسيده

اند؛   و   جنايت   و   ستمكارى   نيز   ارثى   است   كـه      عزيز   از   مواليان   خود   برده
. بـرنـد    ستم   پيشـه   خـود   مـى       امثال   اين   جنايتكاران   تاريخ   از   اسالف

شهادت   اين   بزرگواران   كه   عمرى   را   به   مجـاهـدت   در   راه   اهـداف      
اند   به   دست   اشخاص   جنايتكارى   كـه   عـمـرى   بـه         اسالم   گذرانده

اند   عجيب   نيست؛   عجب   آن   اسـت      خونخوارى   و   ستم   پيشگى   گذرانده
كه   مجاهدان   راه   حق   در   بستر   بميرند   و   ستمگران   جنـايـت   پـيـشـه،        

عجب   نيـسـت   كـه      .  دست   خبيث   خود   را   به   خون   آنان   آغشته   نكنند
اش   به   شهادت   نايل   شدند؛   عجب   آن     مرحوم   صدر   و   همشيره   مظلومه

است   كه   ملتهاى   اسالمى   و   خصوصاً   ملت   شريف   عـراق   و   عشـايـر      
دجله   و   فرات   و   جوانان   غيور   دانشگاهها   و   ساير   جوانان   عزيز   عراق   از   

صـلـى       -كنار   اين   مصايب   بزرگ   كه   به   اسالم   و   اهل   بيت   رسول   اللَّه
مـلـعـون           تفاوت   بگذرند   و   به   حزب  شود   بى  وارد   مى  -اللَّه   عليه   و   آله

بعث   فرصت   دهند   كه   مفاخر   آنان   را   يكى   پس   از   ديگرى   مظلـومـانـه      
 .شهيد   كنند
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