راهکارهای تربیتی فقرزدایی در نهجالبالغه

یکــی از مهمتریــن دغدغههــای دیرینــهی بــر ،تأمیــن رفــاه
چکیده اف ـراد جامعــه و رفــع فقــر بــوده اســت؛ امــا بــه عللــی ماننــد
اختنــاق و ســتمگریهای بیرحامنــهی ثروتانــدوزان حاکــم و
بیعدالتــی و جاهطلبــی آنــان ،هرگــز محقــق منیشــد .بــا ظهــور اســام ،ایــن
دغدغــه جدیتــر شــد .آیــات و روایــات بســیاری نیــز مؤیِّــد ایــن ادعاســت.
پژوهــش حــارض کــه بــا روش کتابخانـهای و رویکــرد توصیفی-تحلیلــی انجامشــده،
درصــدد پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه امــام علــی(ع) در نهجالبالغــه ،ب ـرای
مقابلــه بــا فقــر ،چــه گروههایــی را خطــاب قـرار داده ومتناســب بــا هــر گروهی،
چــه راهکارهــای تربیتــی بــرای برونرفــت از فقــر ارائــه کردهانــد؟
(ع)
نتایــج بهدســتآمده نشــان میدهــد کــه بیانــات و اقدامــات امــام علــی
در ایــن زمینــه ،غالب ـاً ناظــر بــر روشــی تربیتــی و پویشــی عمومــی اســت کــه
ـت آحــاد اف ـراد جامعــه و نهادینــه کــردن فرهنـ ِ
درصــدد تربیـ ِ
ـگ نوعدوســتی و
مســئولیتپذیریِ اجتامعــی ب ـرای مقابلــه بــا فقــر اســت کــه بــا تــاش اقشــار
ت حاکــان ،در قالــب
ضعیــف ،مســئولیتپذیری و همیــاری ثرومتنــدان و عدال ـ 
معیارهــای اخالقــی ،انســانمداری و آخرتگرایــی امکانپذیــر خواهــد بــود.
اگرچــه گروههــایِ مــورد خطــاب امــام(ع) در اج ـرای ایــن امــر ،متــام نــوع بــر
اســت؛ امــا ایشــان بهطــور اخــص« ،فق ـرا»« ،قــر متمکــن جامعــه» و «مدی ـران
حکومتــی» را مخاطــب ق ـرار داده و ب ـرای هرکــدام وظایــف خاصــی را مشــخص
کردهانــد.
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مقدمه

مســئلهی فقــر و نابرابــری اقتصــادی ،پیشــینهای بــه درازای عمــر بــر دارد کــه موجــب ناهنجاریهــای
متعـ ّددی در زندگــی فــردی و اجتامعــی میشــود و زمینهســاز انحرافــات و مشــکالتی اســت کــه بــه جرائــم
بســیار بزرگــی ختــم میگــردد .در متــون دینــی نیــز ،بیانــات بســیاری در زمین ـهی خط ـرات و تبعــات فقــر
مطرحشــده اســت؛ ازجملــه پیامــر(ص) در حدیــث «كَا َد الْ َف ْقـ ُر أَ ْن یَ ُكــو َن كُ ْفـرا ً» ،فقــر را عامــل اصلــی کفــر و
نابــودی ایــان معرفــی میکننــد (کافــی ،1389 ،ج  ،2ص  .)307نهجالبالغــه یکــی از منابعــی کــه بهطــور
خــاص ،بــه مقابلــه بــا فقــر پرداختــه اســت؛ زی ـرا هنگامیکــه امــام علــی(ع) بــه حکومــت رســیده بــود،
اوضــاع جامعــه بــر اثــر دور شــدن از تعالیــم پیامــر(ص) دگرگونشــده و فاصلـهی طبقاتــی بــه وجــود آمــده
بــه عللــی چــون گرایــش بــه دنیــا ،مالانــدوزی ،بخــل و پرداخــت نکــردن حقــوق الهــی ،کف ـران نعمــت،
نداشــن تقــوا و ...موجــب نابســامانی اجتامعــی شــده بــود و اقشــار فرودســت را آزار مـیداد (رک :خطبـهی
 129و  .)134امــام(ع) عثــان و خویشــاوندانش را مســئول ایــن نابســامانی میدانــد (خطب ـهی  3،10و )11؛
زیـرا آنــان مالانــدوزی پیشــه کــرده بودنــد (رک :طــری ،1357،ج  ،4ص 338؛ مســعودی ،1409،ج  ،2ص 332
و بــاذری ،1417،ج  ،6ص  .)102بــر همیــن اســاس ،یكــی از دغدغههــای اساســی امــام علــی(ع) در دوران
حكومــت كوتــاه خویــش ،رفــع فقــر و نابرابــری در جامعــه بــود کــه بــا اســتفاده از راهکارهــای مختلفــی،
دسـتکم در كوفــه توانســت امكانــات اساســی را بـرای عمــوم مــردم تأمیــن کنــد (رک :یوســفی ،1389 ،ص
193؛ جهانیــان ،بیتــا ،ص )5؛ بنابرایــن ،بــا توجــه بــه مشــکالت معیشــتی حــاد ،فقــر و بیعدالتــی شــدیدی
کــه امــروزه دامنگیــر جوامــع شــده اســت ،بـرای ســاماندهی و بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــورها میتــوان
از راهکارهــای تربیتــی نهجالبالغــه یــاری جســت .البتــه الزمـهی ایــن کار ،نهادینــه کــردن سیســتم اقتصــادیِ
امــام(ع) در نظــام تربیتــی و فرهنگــی جوامــع اســت (رک :جمعــی از نویســندگان ،1390 ،ص )31؛ زیـرا یکی از
رمــوز موفقیــت جوامــع پیرشفتــه ،نظــام تربیتــی کارآمــد آن کشورهاســت (رک :پیغامــی و تورانــی ،1390 ،ص
 .)42هامنطــور کــه امــام(ع) در نهجالبالغــه نیــز ،بــا رویکــردی تربیتــی و تبلیغــی بــه فقرزدایــی میپــردازد
و بــا توصیههــای اخالقــی و تربیتــی ،زمامــداران را بــه سادهزیســتی و همســویی بــا فق ـرا فرامیخوانــد تــا
موجــب آرامــش طبقـهی فقیــر جامعــه شــود (خطبـهی  )209و در بیاناتــی هشــدارگونه بهمنظــور تربیــت
اقتصــادیِ مــردم ،فقــر را بســیار منفــور و منحــوس جلــوه داده و درصــدد از بیــن بــردن آن بــوده اســت (رک:
جــرداق ،1373 ،ص )152؛ همچنیــن آن را مــرگ بــزرگ توصیــف کــرده( 1رک :حکمــت )163؛ زی ـرا ســختی
مــرگ یکبــار اســت؛ امــا فقــر همــواره در شــئون زندگــی فقــرا جلوهگــر اســت (فیضاالســام ،1379 ،ج
 ،2ص  .)1166بــه همیــن ســبب ،انســان تهیدســت را حتــی در شــهر خویــش ،بیگانــه دانســته (حکمــت
 )56و از او خواســته اســت از فقــر ،تنهــا بــه خــدا پنــاه بــرد؛ زیـرا فقــر ،دیــن را ناقــص و عقــل را رسگــردان
میکنــد و عامــل دشــمنى اســت( 2رک :حکمــت  .)319امــام(ع) دعــا میکننــد :خدایــا! آبرویــم را بــا بینیــازی
 -1به علت محدودیت حجم مقاله ،از ذکر منت عربی کالم امام(ع) خودداری و به نقل مطالب از ترجمهی محمد دشتی اکتفا میشود.
 -2کـه ایـن دو کالم امـام(ع) بـر ایـن نکتـه داللـت دارد کـه یکـی از مهمتریـن آثار شـوم فقر ،تضعیف شـخصیت فقراسـت ،بهطوری کـه در جامعه تحقیر
میشـوند تاجایـی کـه قـدرت دفـاع از خـود را از دسـت میدهند و منـزوی میشـوند (رک :فراهانیفـرد ،1378 ،ص 2؛ فیضاالسلام ،1379 ،ج  ،2ص .)1238
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حفــظ کــن؛ زیـرا فقــر آبــروی انســان را از بیــن میبــرد (رک :خطبـهی  225و بحرانــی ،1375 ،ج  ،4ص )163؛
بنابرایــن ،ازآنجاکــه بیانــات امــام(ع) محــدود بــه زمــا ن خاصــی نیســت و بـرای تربیــت متــام جوامــع در همهی
زمانهـا بیانشــده ،رضورت دارد ایــن موضــوع بــا دقــت و جامعنگــری بیشتــری بررســی شــود تــا سیســتم
تربیـ ِ
ـت اقتصــادی نهجالبالغــه در مقابلــه بــا فقــر ،کشــف و بهعنــوان یــک الگــوی صحیــح و برتــر اقتصــادی
اســتفاده گــردد.
(ع)
ایــن پژوهــش درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه امــام علــی در نهجالبالغــه ب ـرای مقابلــه بــا
فقــر ،چــه گروههایــی را خطــاب قـرار داده ومتناســب بــا هــر گروهــی ،چــه راهکارهایــی بـرای برونرفــت
از فقــر ارائــه کردهانــد؟

پیشینهی تحقیق

پژوهشهــای مختلفــی در زمینـهی فقــر و مباحــث مرتبــط بــا آن در نهجالبالغــه انجامشــده اســت؛ امــا
آنچــه بــا ایــن پژوهــش ارتبــاط بیشتــری دارد؛ عبارتنــد از :مقال ـهی «ســیرهی اقتصــادی امــام علــی(ع)» اثــر
احمدعلــی یوســفی ( )1389کــه در مجلـهی مطالعــات تفســیری چاپشــده اســت .پایاننامـهی کارشناســی
ارشــد «عوامــل پیدایــش فقــر ،پیامدهــا و راههــای مقابلــه بــا آن در نهجالبالغــه» اثــر لیــا حســینینیا بــا
راهنامیــی دکــر مجیــد معــارف ( )1390کــه در دانشــکدهی علــوم حدیــث دفــاع شــده اســت .پایاننامـهی
کارشناســی ارشــد «روششناســی محرومیتزدایــی در ســیرهی اقتصــادی امــام علــی(ع)» اثــر ســانه محمــدی
بــا راهنامیــی مصطفــی دلشــاد تهرانــی و ســیدرضا حســینی ( )1392کــه در دانشــگاه قــرآن و حدیــث قــم
دفــاع شــده اســت .مقال ـهی «علــل و آثــار فقــر از دیــدگاه امــام علــی(ع)» اثــر ســید علیــاء محمــدی کــه
در مجل ـهی کیهــان فرهنگــی ســال  1392منترششــده اســت .مقال ـهی «آشــنایی بــا اندیش ـههای اقتصــادی
امــام علــی(ع) در نهجالبالغــه» نوشــتهی محمــد موالیــی ( )1392کــه در مجل ـهی پژوهشــنامهی نهجالبالغــه
چاپشــده اســت .مقال ـهی «سیاس ـتهای فقرزدایــی بــا محوریــت تکافــل اجتامعــی» نوشــتهی محمدرضــا
آرام و کاووس ســیدامامی ( )1395کــه در مجلـهی دانــش سیاســی انتشــاریافته اســت .مقالـهی «بررســی حــد
فقــر و عوامــل مؤثــر بــر آن از دیــدگاه امــام علــی(ع)» نوشــتهی مونــا امانیپــور و دیگ ـران ( )1396کــه در
فصلنامــهی پژوهشهــای نهجالبالغــه چاپشــده اســت .البتــه مقالــهی حــارض ،بیشــر بــه بعــد تربیتــی
راهکارهــای فقرزدایــی نظــر دارد و درواقــع ،سیســتم تربیتی-اقتصــادی حاکــم بــر نهجالبالغــه را بررســی
میکنــد و در موضــوع ،روش و اهــداف بــا آثــار یادشــده متفــاوت اســت.

مفهو مشناسی فقر

در متــون دینــی« ،فقــر» معانــی متع ـ ّددی دارد و در ایــن پژوهــش ،بــه معنــای نــداری و در مقابــلِ
ثــروت بــه کار مـیرود (رک :حکیمــی ،1380،ج  ،4ص )288-278؛ معانــی دیگــر فقــر ،از قبیــل فقــر فرهنگــی،
فقــر نفســی ،فقــر معنــوی و...کــه در متــون دینــی کاربــرد دارنــد (رک :حســینی ،1380،ج  ،1ص 70-76؛
فراهانیفــرد ،1378 ،ص  ،)22-25مدنظــر نیســت.
فقــر یکــی از شــومترین مصائب ـ ی اســت کــه عــاوه بــر مختــل کــردن زندگــی فــردی فق ـرا ،اجتــاع
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بــری را بــا معضــات جــدی مواجــه ســاخته اســت؛ زیـرا آثــار آن منحــر بــه زندگــی گــروه خاصــی نیســت،
بلکــه عواقــب آن بــا مســائلی همچــون هنجارشــکنی ،رسقــت ،قتــل و غــارت ،وقــوع جــرم و ناامنــی و...در
جامعــه پدیــدار میشــود (رک :اســفندیاری ،1382 ،ص  )82و موجــب انــواع دیگــر فســادها میشــود کــه بــه
نسـلهای دیگــر انتقــال پیــدا میکنــد و بــه عامــل مؤثــری در برابــر توســعهی فرهنگــی و اقتصــادی تبدیــل
میشــود (رک :حسـ نزاده ،1379 ،ص  .)136بــا توجــه بــه اهمیــت خــاص ایــن موضــوع ،ایجــاب میکنــد کــه
بــا استمســاک بــه نهجالبالغــه ،روشهــای فقرزدایــی از جامعــه کشــف و بیــان شــود.

مقابله با فقر در نهجالبالغه

حـق برخـورداری از زندگـی و مواهـب دنیـوی را دارنـد .ازایـنرو،
از دیـدگاه امامعلـی(ع) همـهی افـرادّ ،
فقـر را نوعـی بلا (رک :حکمـت  )388و مقابلـه بـا آن را رضوری میدانـد (جـرداق ،1373 ،ص  .)152درواقع،
بـروز فقـر در جامعـه حاکـی از آ ن اسـت کـه فقـرا زمینهی تالش و شـکوفایی کافی برای کسـب درآمـد ندارند
و افـراد مرفّـه و رسمایـهدار بـه نیازمنـدان بیتوجـه هسـتند و یـا اینکـه حکومـت منیتواند بهدرسـتی جامعه
را مدیریـت کنـد و ثـروت را عادالنـه تقسـیم منایـد و از بـروز فقـر و شـکاف طبقاتـی جلوگیـری کنـد (رک:
حسـنزاده ،1379 ،ص 173؛ جهانیـان ،بیتـا ،ص )5؛ بنابرایـن ،بیانـات امـام(ع) در مقابله با فقر در قالب همین
سـه محـور :خطـاب به «فقـرا»« ،ثرومتنـدان» و «مسـئوالن حکومتی» قابلبررسـی اسـت:

 -1بیانات نهجالبالغه خطاب به فقرا

در نهجالبالغــه مطلبــی پیــدا منیشــود کــه امــام(ع) مســتقیامً فق ـرا را خطــاب ق ـرار داده و از مشــکالت
فقرشــان ســخنی ایـراد کــرده باشــد؛ بلکــه بــه هــر علتــی (شــاید حفــظ حرمــت فقـرا) در خطبههــا ،نامههــا
و حکمتهــا بــا بیاناتــی غیرمســتقیم کــه بیشتــر ناظــر بــر تربیــت فقـرا در رشایــط ســخت اســت ،درصــدد
ســامان بخشــیدن بــه زندگــی آنــان و مبــارزه بــا فقــر بودهانــد .راهکارهــای فقرزدایــی امــام(ع) خطــاب بــه
فق ـرا شــامل مباحــث ذیــل میشــود:

 .1-1توکّل به خداوند و اعتقاد به رزاق ّیت او

هامنطــور کــه در آیــات متع ـ ّددی ازجملــهَ ...« :و َعـ َـى اللَّ ـ ِه َفلْ َی َت ـ َوكَّلِ الْ ُم ْؤ ِم ُنــون» (آلعم ـران)122 ،
ـم ُم ْؤ ِم ِنیـن» (مائــده ،)23 ،بــه تــوکّل بــر خداونــد ترصیــح و تأکیــد شــده
و «َ ...و َعـ َـى اللَّـ ِه َف َت َوكَّلُــوا إِنْ كُ ْن ُتـ ْ
اســت ،امــام علــی(ع) نیــز تــوکّل بــه خداونــد را یــک راهــکار مع ّرفــی کــرده و فرمــوده اســت« :هركــس بــه
خــدا تــوكّل منایــد ،خــدا او را كفایــت میکنــد» (خطبــهی  90و رک :خطبــهی  .)83كاىف (کفایتکننــده)،
یــى از صفــات خداونــد اســت و بــه اعتبــار آنكــه بــه هرکــدام از مخلوقاتــش آنچــه از منفعــت و دفــع رضر
عطــا مىكنــد كــه اســتحقاق آن را داشــته باشــند ،او را کفایتکننــده مىگوینــد (بحرانــی ،1375،ج  ،5ص
 .)500امــا م(ع) خداونــد را روزیرســان حقیقــی میدانــد .روایــت اســت از امــام(ع) پرســیدند« :اگــر د ِر خانـهی
مــردى را بــه رویــش ببندنــد ،روزى او از كجــا خواهــد آمــد؟» فرمــود« :از هامنجایــی کــه مــرگ او میآیــد»
(حکمــت  .)356امــام(ع) نقــش ایــن راهــکار را در زندگــی انســان مؤمــن بســیار مهــم قلمــداد کــرده اســت
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و در خطب ـهای ،خداونــد را برطرفکننــدهی نیازهــاى توكّلكننــدگان مع ّرفــی میکنــد (رک :خطب ـهی .)218
البتــه معنــاى تــوكّل ،گوشـهگیرى و انفعــال نیســت ،بلکــه تــوکّل بایــد همـراه بــا تــاش باشــد (قرائتــی،1383،
ج  ،9ص  .)581تــوکّل حقیقــی بــه خداونــد رسچشــمهی قــدرت روحــی و معنــوی انســان اســت و اگــر در
آحــاد اف ـراد جامعــه نهادینــه شــود ،میتوانــد آثــار ارزشــمندی در دو حــوزهی فــردی و اجتامعــی داشــته
باشــد (پرهیــزکار ،1390 ،ص .)16
پــس میتــوان گفــت در نظــام تربیتــی نهجالبالغــه ،تــوکّل بــر خــدا و اعتقــاد داشــن بــه روزیرســانی او،
نقــش تربیتــی مهمــی در زندگــی انســان ،بهویــژه فق ـرا دارد و راهــکاری اســت کــه ســبب میشــود انســان
در رشایــط نامناســب مالــی ،ارزش و کرامــت خــود را حفــظ کنــد و بــا تکیــه و اعتــاد بــه خداونــد از غیــر
او بینیــاز شــود.

 .2-1تأکید بر تالش و تولید

اگرچــه خداونــد «تــوکّل» را عاملــی مؤثــر در رسنوشــت انســان قـرار داده اســت و بــر كار و تــاش نیــز
ـس لِ ْ ِلنْســانِ إِلَّ مــا َســعى» (نجــم ،)39 ،ب هرصاحــت بیــان داشــته
تأكیــد ویــژهای دارد و در آی ـهی « َو أَ ْن لَ ْیـ َ
اســت کــه بـراى انســان چیــزى نیســت ،جــز آنچــه بــا ســعى بــه دســت آورده(طربســی ،1412 ،ج ،4ص .)202
پــس بهرتیــن راهــکا ِر نجــات از فقــر را میتــوان کار و تــاش قلمــداد کــرد؛ زیـرا کار عــاوه بــر اینکــه نیــاز
مالــی انســان را بــرآورده میکنــد ،عاملــی تربیتــی ب ـرای شــکوفایی و کــال انســان نیــز بهشــار م ـیرود
(رک :دلشــاد تهرانــی ،1379 ،ص )124؛ بــه همیــن علــت ،اســام ب ـرای تولیــد اهمیــت خاصــی قائــل اســت
(رک :ســبحانی ،1390 ،ص  )60و اســاس اقتصــاد خــود را کار میدانــد (صــدر ،1359 ،ج  ،2ص )155؛ زیــرا
تنهــا راه دســتیابی بــه امکانــات و مواهــب دنیــوی ،ســعی و تــاش خــود انســان اســت (رک :حائــری،1378 ،
ص  )32و تــوکّلِ بــدون تــاش مــردود اســت و بدعتــی مخالـ ِ
ـف قــرآن بهشــار مـیرود (رک :شــمخی،1398،
ص )110؛ پــس تــوکّل بــدون تــاش و کوشــش بیوقفــه ،منجــر بــه تنبلــی میشــود و تنبلــی نیــز ســبب ایجــاد
فقــر میگــردد (رک :حرانــی ،بیتــا ،ص .)44
ازآنجاکــه هــدف کلــی تربیــت اســامی ،ســاخت انســان ســامل ،کامــل و کارآمــد اســت .بــه ایــن منظــور،
کار ،تــاش و تولیــد ب ـرای تأمیــن معــاش از عوامــل مهــم در حفــظ ســامت جســانی و روانــی انســان و
ضامــن پیشــگیری از بیامریهــای جســمی ،روحــی و اخالقــی خواهــد بــود و از طرفــی ،راهــکاری تربیتــی
محســوب میشــود کــه بســیاری از صفــات نیــک را در انســان پــرورش میدهــد .ازایـنرو ،امــا م(ع) کار ،تولیــد
و تأمیــن هزینههــای زندگــی را یکــی از اصلیتریــن برنامههــای روزان ـهی زندگــی میدانــد و میفرمایــد:
مؤمــن بایــد شــبانهروز خــود را بــه ســه قســمت تقســیم كنــد ...کــه یکــی از ایــن ســه ،کســب حــال بـرای
تأمیــن معــاش اســت (رک :حکمــت )390؛ زیـرا چیــزی ارزشــمندتر از عمــر نیســت و بایــد انســان آن را طوری
تنظیــم كنــد کــه بتوانــد از راه مــروع ،مایحتــاج خــود را فراهــم منایــد.
در فرهنــگ اســامی ،کار بـرای تأمیــن معــاش یــک ارزش تلقــی میشــود (رک :میرمعــزی ،1389 ،ص )503
و تـ ِ
ـاش دیــن بـرای تربیــت افـراد تالشــگر و کارآفریــن اســت (رک :موســی زاده و صنعتــی ،1396 ،ص .)79
(ع)
امــا م بـرای مقابلــه بــا فقــر ،کار و تولیــد را عامــل اصلــی رســیدن بــه هــدف مع ّرفــی کــرده و بـرای تشــویق
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مســلامنان بــه کار و تــاش ،پیامـران را مثــال زده اســت تــا الگویــی بـرای مــردم باشــند (رک :خطبـهی .)160
هامنطــور کــه خــو ِد امــام بســیار اهــل کار و تولیــد بودنــد (یوســفی ،1389 ،ص  ،)193مــردم را از تنبلــی،
تنپــروری و بیــکاری بــر حــذر میداشــت و میفرمــود :هــر کــس آب و زمیــن داشــته باشــد و بااینحــال
فقیــر باشــد ،خــدا او را از رحمــت خویــش دور میکنــد (احمــدی میانجــی ،1419 ،ج  ،3ص )526؛ زیــرا
معتقــد بــود فــرد و جامعـهای کــه نتوانــد بــا کار و تــاش ،حیــات اقتصــادی و اجتامعــی خــود را ســامان دهد،
رسانجــام پذیـرای فقــر خواهــد شــد (متیمــی آمــدی ،1410 ،ص  .)653دعــوت بــه کار بـرای ایــن اســت کــه
انســان عــاوه بــر اینکــه بــر فقــر و نیــاز مالــی چیــره شــود ،بــه امکانــات مــادی برســد و شــخصیت خویــش
را نیــز در برابــر دیگـران حفــظ کنــد.
(ع)
ت اقتصــادى بــه امــام حســن  ،نســبت بــه امــوال خویــش ،بــر حفــظ اصــل مــال و
امــام(ع) در وصی ـ 
اســتفاده از درآمــد آن تأکیــد دارد (رک :نامــه  .)24ایــن کالم امــام(ع) کــه بــه حفــظ رسمایــه و اســتفاده از
ســو ِد ناشــی از آن و ایجــاد ثــروت اشــاره دارد ،یــک راهــکار تربیتــی بـرای رشــد ،توســعه و رونــق اقتصــادی
در زندگــی فق ـرا محســوب میشــود.

 .3-1توصیه به رشاکت اقتصادی با افراد متمکّن

رشاکــت بــا رسمایــهداران یکــی دیگــر از راهکارهــای مقابلــه بــا فقــر اســت؛ زیــرا الزمــهی زندگــی
اجتامعــی ،رشاکــت ،تعــاون و همــکاری اف ـراد بــا یکدیگــر اســت (رک :طباطبایــی ،1374 ،ج  ،18ص .)147
ـب ثــروت اشــاره میکنــد و میفرمایــد« :بــا کســی
امــام(ع) در گفتــار حکیامن ـهای بــه یکــی از راههــای کسـ ِ
کــه روزی بــه او روی آورده ،رشاکــت کنیــد کــه او توانگــری را ســزاوارتر و روی آمــدن روزگار خــوش را
شایســتهتر اســت» (حکمــت  .)230در رشح ایــن خطبــه چنیــن آمــده اســت :امــام علــی(ع) در ایــن حکمــت،
بــه یــک اصــل بــزرگ اقتصــادیِ پیرشفتــه توجــه دارد و آن تأســیس رشکتهــا و همــکاری بــا یکدیگــر اســت.
از طریــق ایــن همــکاری و تعــاون ،ســودی حاصــل میشــود کــه از کار کــردن یــک نفــر بهتنهایــی بــه دســت
منیآیــد (هاشــمی خوئــی ،1358 ،ج  ،21ص )299؛ زیـرا بســیاری از احتیاجــات انســانها از راه کار گروهــی
و جمعــی ،بهــر حاصــل میشــود (محمــودی ،1382 ،ص .)33
همچنین برخی نوشـتهاند« :اسـاس پیرشفت ،بر تالش ،کار ،مدیریت ،نظم و تدبیر اسـت و ممکن اسـت
منظـور امـام(ع) در کالم فـوق ،اشـاره بـه عوامـل موفقیـت و بهـره گرفتن از مدیریـت و لیاقتهای آنها باشـد.
برهمیناسـاس میفرمایـد :بـا کسـانی کـه در زندگـی اقتصـادی خـود موفقیـت بیشتری بـه دسـت آوردهاند،
رشاکـت کنیـد و از عوامـل موفقیـت آنهـا بهره بربیـد» (رک :مـکارم شـیرازی ،1390،ج  ،13ص .)758
بــا توجــه بــه مــوارد یادشــده ،از کالم امــام علــی(ع) چنیــن اســتنباط میشــود کــه ایشــان بــه دنبــال تربیت
جامع ـهای اســت کــه اف ـراد فقیــر و غنــی در آن بــا همــکاری و تــاش متقابــل ،فرهنـ ِ
ـگ رشاکــت و تعــاون
را نهادینــه کننــد و موجــب ایجــاد ثــروت شــوند؛ زیـرا رشاکــت اقتصــادی بــا دیگـران آثــار مثبتــی دارد کــه
تخصــص دیگـران اســت کــه اقدامــی اساســی بـرای
اولیــن اثــر آن ،ایجــاد اشــتغال و بهــره بــردن از توانایــی و ّ
برونرفــت از وضعیــت فقــر خواهــد بــود.
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 .4-1پرداخت صدقه

امــام علــی(ع) در بیــان تربیتــی دیگــری ،صدقــه را یکــی از راههــای معنــوی مبــارزه بــا فقــر مع ّرفــی
میکنــد و میفرمایــد« :هــرگاه تهیدســت شــدید ،بــا صدقــه دادن ،بــا خــدا تجــارت کنیــد» (حکمــت 258
و رک :حکمــت  .)137برخــی در رشح ایــن کالم نوشــتهاند :صدقــه در هنــگام نیازمنــدی ،اثــر معنــوی مهمــی
در زدودن فقــر دارد .هامنگونــه کــه انســان ،فقیــری را کمــک میکنــد ،عنایــت الهــی نیــز بــه یــاری او
برمیخیــزدَ « :مـ ْن َذا الَّــذی ُی ْقـر ُِض اللَّــهَ َق ْرضـاً َح َســناً َف ُیضا ِع َفــهُ لَــهُ َو لَــهُ أَ ْجـ ٌر كَریـم» (حدیــد .)11 ،میــان
انفــاق در راه خــدا بــه هنــگام نیازمنــد بــودن و برخــورداری از نعمــت پــروردگار ،ظاهـرا ً رابطـهی آشــکاری
وجــود نــدارد؛ ولــی ایــن یکــی از الطــاف خفی ـهی الهــی اســت و قابلانــکار نیســت .هنگامیکــه شــخص
ایثارگــر آنچــه را کــه خــود بــه آن نیــاز دارد ،بــه دیگــری میبخشــد ،روح پاکــی پیــدا میکنــد کــه رسچشــمهی
اســتجابت دعاســت و دعاهــای او بـرای گشــایش روزی ،بــه اجابــت نزدیــک میشــود (رک :مــکارم شــیرازی،
 ،1390ج  ،14ص  .)144در روایــات دیگــری نیــز ،بــه رابطــهی صدقــات بــا فزونــی نعمــت و دفــع فقــر
اشارهشــده اســت .همچنانکــه پیامــر(ص) فرمودنــد« :بــه نیازمنــدان زیــاد صدقــه دهیــد تــا روزی شــا وســیع
شــود» (مجلســی ،1403 ،ج  ،74ص )178؛ بنابرایــن ،صدقــه و انفــاق مــال حتــی در رشایــط فقــر نیــز منجــر
بــه گشــایش رزق و روزی میشــود (رک :بحرانــی ،1375 ،ص .)244
پــس صدقــه دادن در هنــگام تنگدســتی راهــکاری تربیتــی اســت کــه موجــب پیدایــش امیــد بــه افزایش
نعمــت و گشــایش روزی میشــود و همیــن امیــدواری ،تــوان و تحمــل انســان را در برابــر فقــر تقویــت
میکنــد و باعــث تأمیــن آرامــش روحــی در اف ـراد میشــود.

 .5-1توصیه به قناعت

قناعــت یكــی از صفاتــی اســت كــه تضمینکننــدهی آرامــش و ســازگاری در زندگــی اجتامعــی اســت
ت کــردن یکــی از بهرتیــن
و نبــود آن ،آرامــش را از زندگــی میربایــد (حســی نزاده ،1389 ،ص  .)115قناع ـ 
راهکارهــای تربیتــی مقابلــه بــا فقــر اســت .قناعــت حالتــی اســت کــه انســان را وادار میکنــد بــا حداقــل
رضوریــات زندگــی بســازد و بــه دنبــال زرقوبــرق دنیــا نباشــد .داشــن ایــن روحیــه ،بهمنزلــهی ثــروت
پایانناپذیــری اســت کــه انســان را از متــام ثروتهــای دنیــا بینیــاز میســازد و موجــب میشــود انســان
همــواره بــا عــزت زندگــیکنــد و نیازمنــد دیگــران نباشــد (رک :مــکارم شــیرازی ،1390 ،ج  ،12ص .)357
اهمیــت قناعــت در زندگــی بــه حـ ّدی اســت كــه امــام ســجاد(ع) در پاســخ بــه فــردی كــه از ایشــان جویــای
برتریــن اعاملشــده بــود ،فرمودنــد :برتریــن عمــل ایــن اســت كــه انســان بــه آنچــه در دســت او اســت ،قانــع
باشــد (نــورى ،1408 ،ج  ،15ص .)232
امامعلــی(ع) تأکیــد ویــژهای بــر قناعــتورزی بــرای جلوگیــری از فقــر دارد و در بیــان ارزش قناعــت
میفرمایــد« :قناعــت مــاىل اســت كــه پایــان منىپذیــرد» (حکمــت 57؛  349و  .)475از امــام(ع) پرســیدند
تفســیر آیــهی « َفلَ ُن ْح ِی َی َّنــهُ َحیــا ًة طَ ِّی َبــ ًة» (نحــل )97 ،چیســت؟ فرمــود« :آن ،زندگــى بــا قناعــت اســت»
(حکمــت  .)229ایشــان میان ـهروى را مانــع تهیدســتی میدانــد (رک :حکمــت )140؛ زی ـرا هنگامــی ب ـرای
فــرد یــا جامعــه ،مشــکل مالــی پیــدا میشــود کــه برنامــه و حســاب دقیقــی بـرای هزینههــا و نیازهــای خــود
راهکارهای تربیتی فقرزدایی در نهجالبالغه
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در نظــر نگیرنــد (رک :مــکارم شــیرازی ،1390 ،ج  ،13ص .)149
همچنیــن امــام(ع) قناعــت را راهــکاری میدانــد کــه در رشایــط نامناســب اقتصــادی میتوانــد از وخامــت
وضعیــت مالــی جلوگیــری کنــد و میفرمایــد« :هیــچ گنجــى ،ىبنیازكنندهتــر از قناعــت و هیــچ مــاىل در
فقرزدایــى ،از بینبرندهتــر از رضایــت دادن بــه روزى نیســت و كــى كــه بهانــدازهی كفایــت زندگــى ،از
دنیــا بــردارد بــه آســایش دســت یابــد» (حکمــت )371؛ چــون انســان قانــع نســبت بــه آنچــه روزی اوســت،
راضــی شــده و درنتیجــه ،از غــم دنیاخواهــی آســوده میشــود (بحرانــی ،1375 ،ج  ،5ص .)720
در حقیقــت ،قناعــت در هنــگام تنگدســتی ،نشــاندهندهی کرامــت و عزتنفــس اســت و انســان بــا
آراســتگی بــه آن ،آبــروی خــود را حفــظ میکنــد .پــس اگــر فرهنــگ قناعــت در جامعــه رواج پیــدا کنــد،
حــرص و طمــع کاهــش پیداکــرده و مشــکالت اقتصــادی بــه حداقــل میرســند (رک :حســی نزاده ،1389 ،ص
 )118و ایــن یکــی از بهرتیــن جلوههــای تربیــت اقتصــادی اســت.

 .6-1الگوگیری از سادهزیستان

بــا وجــود اینکــه در امــر تربیــت ،عوامــل مختلفــی تأثیرگــذار هســتند امــا تأثیــر الگوهــای انســانی بســیار
حائــز اهمیــت اســت .در ایــن میــان ،انبیــاء و امئــه(ع) بهرتیــن الگوهایــی هســتند کــه متســک بــه روش زندگــی
آنــان ،تضمینکننــدهی ســعادت انســان اســت .امــام(ع) بــا ترشیــح و توصیــف زندگــی برخــی از پیام ـران،
آنــان را بهعنــوان بهرتیــن الگــو ب ـرای سادهزیســتی مع ّرفــی کــرده اســت« :ب ـراى تــو كاىف اســت كــه راه و
رســم زندگــى پیامــر اســام(ص) را اطاعــت کنــی تــا راهنــاى خــوىب ب ـراى تــو در شــناخت بدىهــا ،عیبهــا
و زشــتىهاى دنیــا باشــد؛ زیـرا دنیــا از هــر ســو بــر پیامــر(ص) بــاز داشــته و بـراى غیــر او گسـرانده شــد ،از
پســتان دنیــا شــیر نخــورد و از زیورهــاى آن فاصلــه گرفت» .ســپس سادهزیســتی حــرت داوود و موســی(ع) را
ذکــر کــرده اســت کــه در رشایــط ســخت میزیســت و رسگــرم دنیــا نشــد (رک :خطبـهی  .)160در کالم دیگری،
زهــد پیامــر(ص) را مثــال میزنــد و گرســنگی ،بیرغبتــی بــه دنیــا ،سادهزیســتی ،دوری از فتنههــای دنیــوی
و دیگــر صفــات ایشــان را ذکــر میکنــد (رک :خطبـهی  )161تــا اســوهی پســندیدهای بـرای دیگـران باشــد.
بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد ،انســان در فرآینــد تربیــت و مســیر تکاملــیِ خــود بـرای یافــن بهرتیـ ن روشهایِ
زندگــی ،بــه الگــو نیــاز دارد و بهرتیــن الگــو ،هــان ســیرهی انبیــاء و امئــه(ع) اســت کــه در هم ـهی رشایــط
بهویــژه در وضعیــت فقــر ،موجــب رشــد اخالقــی ،اعتقــادی و رعایــت تقــوای الهــی میشــود.

 .7-1خویشنتداری

امــام علــی(ع) در بســیاری از فرمایشــات خــود ،بــر حفــظ آبــرو و کرامــت فقــرا تأکیــد میکنــد و
میفرمایــد« :عفــت ورزیــدن ،زینــت فقــر اســت» (حکمــت  .)68در رشح ایــن ســخن نوشــتهاند :عفــت،
فضیلــت قــوهی شــهوانی اســت و هنگامیکــه فقیــر بــا عقلــش ،زمــام شــهوتش را نســبت بــه امیــال طبیعــی
حفــظ کنــد ،نفســش بــا فضیلـ ِ
ـت عفــت کامــل میشــود (قمــی ،1375 ،ص  )136کــه منجــر بــه تقــوا و
(ع)
عزتنفــس خواهــد شــد؛ همچنیــن امــام در کالمــی بــه زیبایــیِ بــروز ایــن رفتــار اشــاره میکنــد« :چــه
نیكــو اســت فروتنــى توانگ ـران در برابــر مســتمندان ب ـراى بــه دســت آوردن پــاداش الهــى و نیكوتــر از آن،
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خویش ـندارى مســتمندان در برابــر توانگ ـران ب ـراى تــوكّل بــه خداونــد اســت» (حکمــت .)406
در تعالیــم اسالمی،خویشـنداری و درخواســت نکــردن از نااهــان ،از ویژگیهــای مؤمنــان معرفیشــده
(ص)
اســت .امــام علــی(ع) میفرمایــد« :دعــا کــردم خدایــا! م ـرا نیازمنــد احــدى از آفریدگانــت نكــن ».پیامــر
فرمــود« :اى عــى! چنیــن مگــو؛ زی ـرا كــه هیچکــس نیســت كــه نیازمنــد مردمــان نباشــد ».گفتــم« :پــس
چگونــه بگویــم اى پیامــر خــدا؟» فرمــود« :بگــو :خدایــا م ـرا نیازمنــد مــردم بــد مكــن ».طبــق ایــن کالم
پیامــر(ص) ،مــردم دو گروهنــد :اهــل و نااهــل (حکیمــی و همــکاران ،1380 ،ج  ،1ص .)408
بیشــك هــر انســانی در زندگــی خــود احتیاجاتــی دارد و بهــر اســت بــه کمرتیــن امکانــات قانــع باشــد؛
امــا عــزت و رشافــت خــود را از دســت ندهــد تــا بــا ذلــت بــه رفــاه و تجمــات برســد (رک :مطهــری ،بیتــا،
الــف ،ج  ،23ص )449؛ بنابرایــن ،عزتنفــس یکــی از مؤلفههــای مهــم تربیتــی در نهجالبالغــه اســت کــه
زمینهســاز رشــد روانــی فق ـرا میشــود و امــام(ع) بــر حفــظ آن تأکیــد دارد.

 -2خطاب به توانگران

امــام علــی(ع) ثرومتنــدان را یکــی از علــل اساســی ایجــاد فقــر میدانــد و در ایــن زمینــه بیاناتــی دارد؛
ازجملــه میفرمایــد« :هامنــا خــداى ســبحان روزى فق ـرا را در امــوال رسمای ـهداران ق ـرار داده اســت؛ پــس
فقیــرى گرســنه منىمانــد جــز بــه كامیــاىب توانگـران» (حکمــت  .)328محورهــای اساســی خطابهــای امــام
علــی(ع) بــه اغنیــاء ،بـرای توجــه و دســتگیری از مســتمندان ،بــه رشح زیــر اســت:

 .1-2نهی از مالاندوزی

دوری از مالانــدوزی از توصیههــای اساســی دیــن اســام اســت .تــاش در کســب ثــروت ،بــه حــدی کــه
مالانــدوزی و دنیاپرســتی تلقــی شــود و بهانــدازهای زیــاد شــود کــه دیگـران از آن بهــرهای نداشــته باشــند،
رفتــار مذمــوم و ناپســندی اســت كــه انســان بــا روی آوردن بــه آن ،گامبـهگام بهســوی عوامــل هالكــت پیــش
مـیرود .امــام علــی(ع) دوســتداران خــود را بــا ایــن ســخن از مالانــدوزی بــر حــذر مـیدارد« :مــن ،پیشــوای
مؤمنــان هســتم و مــال ،پیشــوای تبهــکاران اســت» (حکمــت )316؛ زی ـرا تکاثــر ســبب تجمــع ثــروت در
دســت طبقــات خاصــی در جامعــه میشــود کــه برهمزننــدهی عدالــت اقتصــادی -اجتامعــی اســت.
امــام(ع) در مقابلــه بــا دنیاگرایــی ،بــه تقــوا و اکتفــا بهقــدر کفایــت ســفارش منیکنــد و میفرمایــد:
آنکــس كــه در پــى بــه دســت آوردن متــاع بیشــرى از دنیــا باشــد ،وســایل نابــودى خــود را فراهــم كــرده
اســت؛ ســپس بــه یــاد مــرگ میپــردازد و خطـرات ناگــوار دنیــا را متذکــر میشــود (رك :خطبـهی  )110و در
حکمــت دیگــری میفرمایــد« :اى فرزنــد آدم! آنچــه را كــه بیــش از نیــاز خــود فراهــم كنــى ،بـراى دیگـران
ـوزش ِ
اندوختـهاى» (حکمــت )192؛ ســپس در آمـ ِ
روش برخــورد بــا دنیــا ،چنیــن بــه تربیــت نفــوس میپــردازد:
«ســعى كنیــد بــا بهرتیــن زاد و توشــه از دنیــا كــوچ كنیــد و بیــش از نیــاز خــود از آن نخواهیــد و بیشــر از
آنچــه نیــاز داریــد ،طلــب نكنیــد» (خطبـهی )45؛ زیـرا «در حــال دنیــا ،حســاب و در حـرام آن ،عــذاب اســت
و کســی کــه ثرومتنــد شــود ،فریــب میخــورد» (خطبـهی  .)82البتــه اگــر انســان از یــاد خداونــد غافــل گــردد،
چــه در فقــر یــا در غنــا ،دچــار انــدوه و مشــکالتی میشــود (مــکارم شــیرازی ،1375 ،ج  ،3ص .)318
راهکارهای تربیتی فقرزدایی در نهجالبالغه
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امــام(ع) در ســخنان فــوق ،بــا هــدف تربیــت مــردم ،آنــان را بــه دوری از طامعــی و مالانــدوزی توصیــه
میکنــد؛ پــس در رابطــه بــا دنیــا ،بایــد در حـ ِـد مطلــوب ب ـرای رفــع نیازهــا تــاش کــرد؛ امــا فریفت ـهی آن
نشــد؛ زی ـرا دنیــا ناپایــدار اســت و خطــر ناگهانــی مــرگ نیــز ،بیارزشــی آن را دوچنــدان جلــوه میدهــد.

 .2-2پرهیز از دنیاپرستی

یكــی از فضایــلِ سفارششــدهی دیــن کــه در نهجالبالغــه نیــز مــورد اهتــام قـرار گرفتــه اســت ،پرهیــز از
دنیاپرســتی و تأکیــد بــر زهــد اســت کــه بســر مناســبی بـرای درک وضعیــت فقـرا و مســتمندان اســت .زهــد،
ضــد حــرص و رغبــت (ابنمنظــور ،1414 ،ج  ،3ص  )196و بــه معنــای بیاعتنایــی بــه دنیاســت (قرشــی
بنایــی ،1412 ،ج  ،3ص )183؛ همچنیــن بــه معنــای گرایــش قلبــی نداشــن نســبت بــه دنیــا و تــرک آن نیــز
آمــده اســت (رک :مطهــری ،بیتــا ،ب ،ج  ،16ص  .)240زاهــد کســی اســت کــه مــال انــدک داشــته باشــد
(ابنفــارس ،1404 ،ج  ،3ص  )30و بــه مقــدار انــدک راضــی شــود (راغــب اصفهانــی ،1412 ،ص  )383و بــه
دنیــا وابســته نباشــد (رشــاد ،1386 ،ج  ،11ص  .)195بیرغبتــی بــه دنیــا و زهــد ،بــه معنــای تــارک دنیــا بــودن
نیســت (رک :مصبــاح یــزدی ،1380 ،ج  ،2ص  ،)23بلکــه معنــای واقعــی زهــد ،ىبنیــازى درون و ســیراب بــودن
روح انســان بهوســیلهی معنویــات و تــرك دلبســتگیهای مــا ّدى اســت (مــکارم شــیرازی ،1375،ج  ،3ص
 )310کــه بــا كوتــاه كــردن آرزوهــا و شــكرگزارى در برابــر نعمتهــا و پرهیــز از مح ّرمــات و حــرص و طمــع
بیهــوده بـرای دنیــا حاصــل میشــود (رک :خطبـهی .)81
امــام(ع) بــا هــدف تربیــت مخاطــب خود –کــه مخاطبــی فرازمانی اســت -در مــوارد متعددی بــه نکوهش
دنیــا میپــردازد و در توصیــه بــه اصــاح رابط ـهی انســان بــا دنیــا ،نســبت بــه دنیاپرســتى انــذار میکنــد و
دنیــا را خانـهاى ناپایــدار و جایــگاه مشــكالت میدانــد کــه ســاكنان آن ،در حــال كــوچ و اقامــت گزیدگانــش
بــه جدایــى محكومنــد (رک :خطبـهی )196؛ همچنیــن در تبییــن روش برخــورد بــا دنیــا میفرمایــد« :از دنیــا
آن مقــدار كــه بــه تــو مىرســد ،بــردار و از آنچــه پشــت كنــد ،روى گــردان و اگــر منیتــواىن ،در جسـتوجوى
دنیــا نیكــو تــاش كــن» (حکمــت  .)393امــام(ع) بــر نهــی از دنیاپرســتی تأکیــد خاصــی دارد؛ زیرا دنیاپرســتی را
دارای مشــکالت و عواقبــی ازجملــه اندوهــی رهــا نشــدنی ،حرصــی جدانشــدنی و آرزویــی نایافتنــی میدانــد
(رک :حکمــت  )228و بــه همیــن ســبب ،بــر التـزام عملــی بــه زهــد و دوری از دنیاگرایــی توصیــه میکنــد
(رک :حکمــت .)150
(ع)
پــس میتــوان چنیــن اســتنتاج کــرد کــه امــام هرگــز زندگــی دنیــوی را یــک زندگــی پلیــد و پســت
تلقــی منیکنــد؛ زیـرا دعــوت بــه کنارهگیــری مطلــق از دنیــا و نادیــده گرفــن مقتضیــات آن ،از ویژگیهــای
معنویتهــا ی دروغیــن اســت ،بلکــه در تعالیــم اســام ،بــه رعایــت اعتــدال در دنیــا و آخــرت توصیهشــده و
دنیــا مقدمـهی آخــرت و پلــی بـرای وصــول بــه آن معرفیشــده اســت (رک :رشیفــی و همــکاران ،1391 ،ص
)59؛ بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نظــام تربیتــی اســام ،نــوع نــگاه انســان بــه دنیــا ،در زندگــی او تأثیــر مســتقیم
دارد و در ایــن میــان ،بیانــات نهجالبالغــه بــر اســاس بینشــی صحیــح ،بــا طــرح مباحــث مربــوط بــه عــدم
دنیاپرســتی ،بــه تربیــت اقتصــادی انســان میپــردازد.
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 .3-2میانهروی در مرصف

میانــهروی یکــی از رفتارهــای پســندیدهی اقتصــادی اســت کــه امــام آن را از اوصــاف پرهیــزکاران
میدانــد (رک :خطبــهی  .)193از آثــار مفیــد میانــهروی ،جلوگیــری از تهیدســتی اســت .همچنانکــه
فرمــود« :آنکــه میانــهروی کنــد ،تهیدســت منیشــود» (حکمــت .)140
در مقابــل ،ارساف بــه معنــی عــدم رعایــت حـ ّد و حــدود ،در کمیــت و کیفیــت اســت؛ بنابرایــن مــرف
کــردن مــال و ثــروت بیــش از حــد الزم و اســتفادهی هــر چیــزی در غیــر موضــع خــودش ،از مصادیــق ارساف
اســت (مرامنامـهی دولتمــردان و فلســفهی حکومــت اســامی ،1360،ص  )59و ارساف در مــال ،بــه معنــای
ندانســن ارزش مالــی اســت کــه باعــث نگهــداری نفــس از ذلــت و خــواریِ طلــب میشــود (بیگــم آزرمــی،
ُسفُــوا
 ،1385ص  .)27ایــن عمــل از نظــر عقــل و رشع ،مذمــوم بــوده و خداونــد متعــال در آی ـهی « َو ال ت ْ ِ
ـب الْ ُم ْسِفیـ َن» (انعــام )141 ،بــا رصاحــت بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت .ارساف آثــار منفــیِ
إِنَّـ ُه ال یُ ِحـ ُّ
اقتصــادی بســیاری بـرای افـراد و جوامــع بــه دنبــال دارد .یکــی از تبعــات آن ،رشــد فقــر در جامعــه اســت
کــه هــم ســبب فقیــر شــدن افـراد میشــود و هــم بــر دولتهــا تأثیــر منفــی میگــذارد ،بهطوریکــه اکــر
اف ـرادی کــه بایــد بهوســیلهی حکومــت تأمیــن شــوند یــا از برنامههــای عمرانــی بهرهمنــد گردنــد ،محــروم
میماننــد (رک :محمــدی ریشــهری ،1425 ،ج  ،4ص .)220-219
در مکتــب تربیتــی امــام علــی(ع) شایســته نیســت مســلامن بــه بهانـهی مالکیــت بــر امــوال و داراییهایی
کــه در دســت دارد ،در مــرف آن آزاد باشــد و آن را بــه هــر نحــوی بـرای تأمیــن لذتهــای شــخصی بــه کار
گیــرد ،بلکــه بایــد بــا در نظــر گرفــن دو اصــل توجــه بــه همنــوع و آخرتگرایــی ،بــه میانـهروی در مــرف
بپــردازد تــا بتوانــد بــا یــاری رســاندن بــه مســتمندان ،رضایــت خداونــد متعــال را بــه دســت آورد.
(ع)

 .4-2تشویق به ایثار اقتصادی

تأکیــد فـراوان آموزههــای دینــی بــر یــاری فقـرا در قالــب انفــاق واجــب و مســتحب ،نشــانگر اهمیــت
دادن بســیا ِر دیــن اســام بــه ایــن امــور اســت .خداونــد متعــال بارهــا در قــرآن ،ارزش ایــن کار را بیــان میکنــد
(رک :بقــره 262،261 ،و 264؛ آلعمـران134 ،؛ حــج 35 ،و قصــص 54 ،و )...و بــا بیــان آیـهی  19ذاریــات « َو
لســائِلِ َو الْ َم ْح ـ ُروم» ،توانگ ـران را متوجــه حــق فق ـرا میمنایــد (رک :مــکارم شــیرازی،
ِفــی أَ ْموالِ ِهـ ْ
ـم َحـ ٌّـق لِ َّ
(ع)
 ،1374ج  ،22ص  .)323امــام نیــز زكات را واجــب معرفــی میکنــد (خطبـهی  )110و بــر پرداخــت آن تأکیــد
دارد تــا بهوســیلهی آن بتوانــد بــه ســاماندهی زندگــی فقـرا بپــردازد و از فســاد و اختــال در اجتــاع جلوگیری
کنــد (بحرانــی ،1375 ،ج  ،3ص  .)137بــر ایــن اســاس ،انســان موظّــف اســت درآمـ ِـد بیــش از هزینههــای
زندگــی خــود را در راه خــدا انفــاق کنــد تــا بــا ایــن کار ،در رفــع نیــاز مســتمندان مؤثــر باشــد (بنــا رضــوی،
 ،1368ص  .)139اگــر توانگــران و مرفهــان جامعــه ،بخــش اندکــی از ثــروت خــود را بــه فقــرا اختصــاص
دهنــد ،عــاوه بــر دریافــت اجــر و پــاداش الهــی ،باعــث گســرش آرامــش روحــی و روانــی در خــود ،فقـرا و
دیگــر اقشــار جامعــه میشــوند .البتــه در اندیشـهی اقتصــادی امــام(ع) ،توانگـران و ثرومتنــدان مســئول تأمیــن
نیازهــای فقیـران هســتند (حائــری ،1378 ،ص .)90
امــام علــی(ع) در مــوارد متعــددی ،بــه ارزش و اهمیــت انفــاق در راه خــدا اشــاره و بــه انفــاق و بخشــش
راهکارهای تربیتی فقرزدایی در نهجالبالغه
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بــه طبقههــای پاییــن توصیــه میکنــد (نامــه  )53و میفرمایــد« :خوشــا بــه حــال آنکــس کــه مــازاد بــر
مــرف زندگــی را در راه خــدا بخشــش میکنــد» (حکمــت  )123و صدقــه را دارویــی مثربخــش میدانــد
کــه فــردا در پیــش روی آنــان جلوهگــر اســت (رک :حکمــت .)7
هــدف دیــن اســام از ترشیــع انفــاق ،تنهــا کمــک بــه فق ـرا نیســت ،بلکــه هــدف اصلــی ،تربیــت روح
انســان اســت؛ زی ـرا انفــاق موجــب زدودن رذایــل اخالقــی همچــون بخــل ،حــرص و آز و تقویــت فضایــل
اخالقــی و پــرورش خصائــص نیکــی ماننــد بزرگــواری ،ســخاوت ،همدلــی و ...در انفاقکننــده میشــود.
امــام(ع) مکــررا ً بــر انفــاق مــال تأکیــد داشــت (خطب ـهی  )142و خــود ،بخــش مهمــی از درآمدهــا و امــوال
خویــش ازجملــه قناتهــا و نخلســتانهایی را بــه نیازمنــدان اختصــاص مـیداد (رک :ابنشهرآشــوب،1379 ،
ج  ،2ص 123؛ ابنشــبه منیــری ،1380 ،ص .)218
امــام علــی(ع) بــه فرزنــدش امــام حســن(ع) میفرمایــد« :اگــر مســتمندی را دیــدی کــه توش ـهات را تــا
قیامــت میبــرد و فــردا کــه بــه آن نیــاز داری ،بــه تــو بازمیگردانــد ،کمــک او را غنیمــت بشــار و زاد و
توشــه را بــر دوش او بگــذار؛ زیـرا ممکــن اســت روزی در رســتاخیز در جسـتوجوی چنیــن فــردی باشــی و
او را نیابــی» (نامـهی  .)31ایــن امــر بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد كــه انســان ،مــازاد نیازمندیهایــش را در راه
خــدا انفــاق کنــد (ابنابیالحدیــد ،1404 ،ج  ،15ص .)139
بنابرایــن ،ایثــار اقتصــادی کــه زکات ،خمــس ،صدقــه و ...را در بــر میگیــرد ،از راهکارهایــی اســت کــه
افــزون بــر آثــار ســازندهی اخالقــى ،تربیتــی و ،...نقــش بســیار مهمــی در توزیــع و تعدیــل ثــروت میــان افـراد
جامعــه و برقـرارى عدالــت اجتامعــی -اقتصــادی دارد ،بهطوریکــه میتــوان ا ّدعــا کــرد اگــر افـراد جامعـهای
بــر اســاس آموزههــای اقتصــادیِ اســام تربیــت شــوند؛ فقــر ،شــکاف طبقاتــی و بهتبــع آن ،بســیاری از
معضــات اجتامعــی در آن جامعــه از میــان خواهــد رفــت.

 .5-2شکرگزاری و فروتنی در توانگری

یکــی دیگــر از توصیههــای امــام علــی  ،آراســتگی بــه شــکرگزاری و فروتنــی در هنــگام توانگــری اســت
کــه در همیــن زمینــه میفرمایــد« :شــکرگزاری زینــت بینیــازی اســت» (حکمــت  .)68درواقــع ،شــکرگزاری
راهــکاری تربیتــی اســت کــه حالــت روحــی خاصــی را در انســان ایجــاد میکنــد و تأثیــر بسـزایی در توجــه
انســان بــه خــدا و تعمیــق معرفــت و ایــان بــه او دارد؛ زیــرا شُ ــکر بــه معنــی اعــراف بــه نعمــت و
نعمتدهنــده و اب ـراز ایــن دو حقیقــت اســت (مدرســی طباطبایــی ،بیتــا ،ص .)51
بهطورکلــی ،شــکرگزاری تکلیــف هــر انســانی اســت؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه خداونــد چنــان بــه توانگران
روزی داده کــه از دیگ ـران بینیــاز هســتند ،لــزوم شــکرگزاری از ســوی آنــان روش ـنتر میشــود .عــاوه بــر
ایــن ،ازآنجاکــه تجمــع ثــروت در دســت مرفهــان بییــاد خداونــد موجــب انحـراف میشــود ،زیبنــده اســت
کــه آنــان شــکرگزار باشــند تــا دچــار غفلــت نگردنــد و بــه نعمــت آنــان نیــز افــزوده شــود؛ زی ـرا رابط ـهی
مســتقیم و معنــاداری میــان شــکر و ازدیــاد و تــداوم نعمتهــای الهــی وجــود دارد .خداونــد متعــال نیــز
ـن شَ ـكَ ْرت ُْم َلَزِیدَ نَّكُــم...» (ابراهیــم ،)7 ،شــکرگزاری را موجــب ازدیــاد نعمــت معرفــی کــرده
در آیـهی «...لَـ ِ ْ
(ع)
اســت .امــام صــادق در تفســیر ایــن آیــه فرمــود :از ایــن آیــه برمىآیــد كــه هــر بنــدهاى كــه بــه او نعمتــى
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(ع)
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عطــا شــد و بــه قلــب خــود ،بــه آن نعمــت اقـرار و خداونــد را بــه زبــان خــود ســتایش كرد ،ســخنش بــه پایان
منىرســد جــز اینكــه خداونــد فرمــان دهــد كــه بــر نعمــت او افــزوده شــود (طربســی،1372 ،ج  ،6ص .)469
بنابرایــن ،شــکرگزاری در هنــگام رفــاه و دارایــی ،موجــب رضایــت الهــی و ازدیــاد نعمــت میشــود و یکــی
از مصادیــق شــکر نعمــت ،مــروف داشــن آن در راه خداونــد متعــال ،از راه کمــک بــه مســتمندان و رفــع
نیــاز فقـرا اســت و ایــن ســخنان امــام(ع) ،توصیـهای معنــوی اســت کــه دربرگیرنــدهی یکــی از اصــول تربیتــی
یعنــی خضــوع و فروتنــی اســت.

-3تعیین وظایف کارگزاران حکومتی

فقرزدایــی و ایجــاد رفــاه و امنیــت اقتصــادی از مهمتریــن وظایــف حاکــان جامع ـهی اســامی اســت
کــه امــام(ع) در نهجالبالغــه بــه شــیوههای مختلفــی ،مســئوالن حکومتــی را بــه توجــه بــه ایــن امــر ســفارش
کــرده اســت؛ ازجملــه:

 .1-3دستور به رعایت سادهزیستی

امــام علــی(ع) سادهزیســتی را وظیفـهی مســئوالن جامعـهی اســامی میدانــد و میفرمایــد :خداونــد بــر
پیشــوایان حــق واجــب كــرده اســت كــه خــود را بــا مــردم ناتــوان همســو كننــد تــا فقــر و نــدارى ،تنگدســت
را بــه هیجــان نیــاورد و بــه طغیــان نكشــاند (خطبـهی  209و رک :محمــدی ریشــهری ،1362 ،ج  ،1ص )176؛
زیـرا گاهــی انســان بــر اثــر فقــر ،تحمــل خــود را از دســت میدهــد و درنتیجــه ،كافــر و ىبدیــن می-گــردد
یــا بــه گنــاه كشــانده میشــود (بحرانــی ،1375 ،ج  ،4ص  .)34امــام(ع) مکــررا ً حاكــان و کارگـزاران حكومــت
اســامی را بــه تقــوا و سادهزیســتی و دوری از تجمــل توصیــه میکــرد و زندگــی خودشــان نیــز همســطح
فقیرتریــن افـراد جامعــه بــود (رک :کلینــی ،1389 ،ج  ،8ص  130و محمــدی ریشــهری ،1425 ،ج  ،9ص .)350
در خطــاب بــه عثامنبنحنیــف ،ایشــان را بــه علــت حــارض شــدن در مهامنــی رسمای ـهداران و خــوردن از
غذاهــای رنگارنــگ نکوهــش میکنــد و سادهزیســتی خــود بهعنــوان رهــر جامع ـهی اســامی را ب ـرای او
مثــال میزنــد (رک :حكمــت  .)355ایــن انتقــاد و نکوهــش امــام(ع) گویــای ایــن اســت کــه مســئوالن نهتنهــا
نبایــد زندگــی مرفــه و باالتــر از ســطح مــردم عــادی جامعــه داشــته باشــند ،بلکــه بایــد در ســطح پایینتریــن
افـراد جامعــه باشــند؛ زیـرا یکــی از علــل فقــر ،برخــورداری حاکــان از رفــاه و تج ّمــع ثــروت در دســت آنــان
اســت (رک :حائــری ،1378 ،ص .)92
ســیرهی عملــی امــام(ع) نشــان میدهــد کــه همــواره بــر سادهزیســتی تأکیــد داشــت و ب ـرای اینکــه بــا
مــردم همســو باشــد ،درنهایــت قناعــت و سادهزیســتی ،ام ـرار معــاش میکــرد (یعقوبــی ،بیتــا ،ص .)59
حــرت از درآمــد خودشــان ،بــه مــردم نــان و گوشــت میدادنــد؛ امــا خــود ایشــان بــا انــدک روغــن زیتونــی
اطعــام میکردنــد( 1ابنابیالحدیــد ،1404 ،ج  ،2ص 200؛ رک :کلینــی ،1389 ،ج  ،8ص  .)130هم ـهی تــاش

 -1البتـه امـام(ع) چنیـن رفتـاری را تنهـا بـرای رهبران و زمامداران عادل جایز میداند و سـایر مـردم را از آن نهی میکند (خطبـهی  )209و در مواردی نیز،
افـرادی را به سـبب اسـتفاده نکـردن از نعمتهای حالل توبیخ کردند (کلینـی ،1389 ،ج  ،1ص .)410
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امــام(ع) ب ـرای ایــن بــود کــه سادهزیســتی -فراموششــده -را احیــا کنــد (مغنیــه ،1386 ،ص  .)511بهویــژه
اینکــه برخــی از اکابــر صحابــه و مســئولین بــه زندگــی ارشافــی روی آورده بودنــد و ایــن نهتنهــا باعــث
شــکاف طبقاتــی بیشــر شــده بــود ،بلکــه خطــر انحـراف اخالقــی را نیــز در پــی داشــت.
بــا توجــه بــه ســیرهی تربیتــی امــام(ع) ،سادهزیســتیِ مســئوالن حکومــت موجــب میشــود که تهیدســتان
بــا مشــاهدهی زندگــی آنــان ،کاســتیهای زندگــی خــود را تحمــل کننــد .در آموزههــای نهجالبالغــه ،تفاوتــی
میــان مســئولین و مــردم از نظــر برخــورداری از رفــاه وجــود نــدارد و اگرچــه ارشافیگــری و تجم ـ ل ب ـرای
هم ـهی اقشــار مذمــوم اســت؛ امــا ب ـرای مســئوالن تبعــات منفــی و مخ ـ ّرب بیشــری دارد و باعــث ایجــاد
شــکاف بیــن آنــان و مــردم میشــود .بــر همیــن اســاس ،بــا بیانــات متعــددی درصــدد تربیــت اخالقــی آنــان
اســت.

 .2-3دقت در اخذ زکات و مرصف عادالنهی بیتاملال

امــام علــی(ع) دربــارهی چگونگــی اخــذ زکات بهعنــوان یکــی از پشــتوانههای مالــی حکومــت اســامی،
ســفارشهای زیــادی داشــته اســت .در نامــهای بــه یکــی از مأمــوران دریافــت زکات ،بــه نکاتــی اشــاره
میکنــد کــه گویــای توجــه امــام بــه اهمیــت زکات و پرهیــز از تعــرض بــه امــوال مــردم و اخــذ مالیــات و
زکات بــا رضایــت آنــان اســت (رک :نامــه .)25
عــاوه بــر کالم فــوق ،امــام(ع) بــه دقــت در مــرف بیتاملــال نیــز توجــه داشــته اســت؛ ازجملــه در
جــواب عبداللهبنزمعــه (از یارانــش) کــه درخواســت مــاىل داشــت ،فرمــود :ایــن امــوال نــه مــال مــن و نــه
از آن توســت ،غنیمتــى گــرد آمــده از مســلامنان اســت كــه بــا شمشــیرهاى خــود بــه دســت آوردنــد .اگــر
تــو در جهــاد همراهشــان بــودى ،ســهمى چونــان ســهم آنــان داشــتى؛ وگرنــه دســرنج آنــان خــوراك دیگـران
نخواهــد بــود (خطبـهی  )232و ایــن از جلوههــای نــاب عدالــت علــوی و تربیــت اقتصــادی ایشــان اســت.
منونههــای فراوانــی از عدالــت امــام(ع) در تقســیم بیتاملــال موجــود اســت (رک :ابنابیالحدیــد ،1404 ،ج
 ،2ص 199؛ ثقفــی ،1410 ،ج  ،1ص  )56امــام(ع) در دوران حکومتشــان ،از دســرنج خویــش ارت ـزاق میکــرد
و از تــرس اینکــه چیــزی از بیتاملــال بــر آن افــزوده نشــود ،آنرا در کیس ـهای میگذاشــت و رسش را مهــر
میکــرد (ابنابیالحدیــد ،1404 ،ج  ،2ص .)189
بهاینترتیــب ،امــام(ع) در اخــذ زکات کــه منبعــی بــرای رفــع فقــر از جامعــه اســامی اســت ،دقــت
خاصــی داشــت و در مــرف بیتاملــال نیــز ،یــاران و کارگـزاران خــود را طــوری تربیــت میکــرد تــا هرکــس
متناســب بــا حـ ِّـق خــود ،از بیتاملــال بهرهمنــد شــود و همـهی افـراد جامعــه هامهنــگ و باهــم رشــد کننــد.

 .3-3مخالفت با امتیازدهی به گروهی خاص

در هــر عــری ،فقــر و شــکاف طبقاتــی ،معضلــی اجتامعــی اســت کــه بــر اثــر بیعدالتــی و
زیادهخواهیهــای عــدهای پدیــد میآیــد و موجــب مشــکالت فراوانــی در ســطح جامعــه میشــود .در
حکومــت اســامی ،هــدف از قبــو ِل مســئولیت ،امتیازجویــی ب ـرای خــود و نزدیــکان نیســت ،بلکــه هــدف
اصلــی ،خدمــت بــه مســلمین اســت .بــر اســاس آموزههــای نهجالبالغــه ،نحــوهی برخــورد مســئوالن
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حکومــت بــا مــردم بایــد بــر محــور عدالــت باشــد و هیچکــس از امتیــاز و حـ ّـق ویــژهای برخــوردار نیســت.
هامنطورکــه امــام علــی(ع) بهعنــوان رهــر جامع ـهی اســامی ،ب ـرای هیچیــک از نزدیــکان خــود امتیــازی
قائــل نبــود .در کتــب تاریخــی ،مــوارد متعـ ّددی از برخــورد ایشــان بــا امتیازطلبــی ذکرشــده اســت .ماجـرای
آمــدن بـراد ِر ایشــان عقیــل و درخواســت تقاضــای اضافــه از بیتاملــال و پاســخ امــام بــه تقاضــای او ،منونـهای
مشــهور از ایــن مــوارد اســت (رک :خطبـهی  )224کــه الگــوی تربیتــیِ کمنظیــری بـرای زمامــداران در حفــظ
بیتاملــال و رعایــت عدالــت بهشــار مــیرود (بحرانــی ،1375 ،ج  ،4ص .)156
همچنیــن امــام(ع) بهمنظــور تربیــت و هدایــت کارگـزاران خویــش ،مکــررا ً بــا ســخنان و نامههایــی ایــن
مســئله را بــه آنــان گوشــزد کــرده اســت .در نامــه بــه مالــک اشــر وی را از نزدیــکان خودخــواه ،ســودجو و
چپاولگــر بــر حــذر م ـیدارد (نامــه  )53و در نامــه بــه مصقلةبنهبیــره شــیباىن ،بــا خشــونت ،او را نســبت
بــه خــری کــه مبنــی بــر بخشــیدن غنائــم بــه خویشــاوندانش رســیده ،تهدیــد میکنــد و او را بــه عدالــت
و حفــظ دیــن توصیــه میمنایــد (نامــه  .)43امــام(ع) برتریجویــیِ کســی را منیپذیرفــت و میفرمــود :مــن
قــرآن خوانــدم و در آن ندیــدم حتّــی بهانــدازهی بــال پشـهای ،فرزنــدان اســاعیل بــر فرزنــدان اســحاق برتــری
داشــته باشــند (بــاذری ،1394 ،ص  .)141او امــوال را بهطــور مســاوی تقســیم میکــرد و ب ـرای هیچکــس
حـ ّـق ویــژهای قائــل منیشــد؛ بــه همیــن ســبب ،در زمــان حکومتــش بــا مشــکالت اساســی روبـهرو بــود (رک:
اســکافی ،1402 ،ص .)227
(ع)
ابنابیالحدیــد در عدالــت علــی مینویســد« :مهمتریــن علــت خــودداری عــرب در یــاری نکــردن
علــی(ع) ،تقســیم مــال و ثــروت بــود؛ زیـرا او هیــچ ثرومتنــدی را بــر فقیــر و هیــچ عربــی را بــر عجــم ترجیــح
نــداد و بــا رؤســای قبایــل سازشــی نداشــت و آنگونــه کــه حاکــان در ایــن مــوارد عمــل میکردنــد ،عمــل
منیکــرد و هیچکــس را بــا مــال بهســوی خــود جــذب منیکــرد ،درحالیکــه شــیوهی معاویــه درســت
نقطـهی مقابــل علــی(ع) بــود ،بــه همیــن علــت ،مــردم امــام علــی(ع) را تــرک کــرده و بــه معاویــه پیوســتند»
(ابنابیالحدیــد ،1404 ،ج  ،2ص  .)197جــورج جــرداق نیــز دربــارهی التــزام امــام(ع) بــه عدالــتورزی
مینویســد« :ســفارشها و نامههــای علــی(ع) بــه فرمانــداران ،همیشــه پیرامــون رعایــت و برقـراری عدالــت
میچرخیــد ،بــه همیــن ســبب مــردم علیــه او متّحــد شــدند» (جــرداق ،1379 ،ج  ،1ص .)209
امتیازدهــی بــه نزدیــکان از مســائلی اســت کــه تبعــات منفــی بســیاری دارد؛ زیــرا نگــرش مــردم را
نســبت بــه حکومــت و متولیــان آن تغییــر میدهــد و موجــب بهرهمنــدی عــدهای خــاص و ناکامــی دیگـران
میشــود .بــه همیــن علــت ،امــام(ع) بــه شــدت بــا آن مقابلــه کــرده و درصــدد تربیــت حاکــان بــر محــور
عدالــت بودنــد.

 .4-3برخورد با خیانتکاران در بیتاملال

بیتاملــال بـرای بهرهبــرداری همگانــی و اســتفادهی عمــوم مــردم اســت و خیانــت در آن ســبب تضییــع
حقــوق مــردم و برهــم خــوردن عدالــت و موازنــهی اقتصادی-اجتامعــی میشــود .امــام(ع) در مــرف
بیتاملــال بســیار دقیــق و ســختگیر بــود و همــواره بــا نگاهــی ارشــادی ،کارگـزاران را نســبت بــه رعایــت
امانــت موعظــه میکــرد و بــه انحـراف از راه حــق هشــدار مـیداد و در برخــورد بــا مفســدان اقتصــادی ،از
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سیاســت رسکوبگرانـهای همچــون تعییــن و اعــال مجــازات شــدید اســتفاده میکــرد و قاطعانــه بــا متامــی
مصادیــق مفاســد اقتصــادی مبــارزه میمنــود.
در نامـهای بــه یکــی از کارگزارانــش فرمــود« :از تــو خــرى رســیده كــه اگــر چنــان كــرده بــاىش ،پــروردگار
خــود را بــه خشــم آورده و امــام خــود را نافرمــاىن و در امانــت خــود خیانــت كــردهاى .بــه مــن خــر رســیده
كــه كشــت زمینهــا را برداشــته و آنچــه را كــه مىتوانســتى ،گرفتــه و آنچــه در اختیــار داشــتى ،بــه خیانــت
خــوردهاى؛ پــس هرچــه زودتــر حســاب امــوال را ب ـراى مــن بفرســت و بــدان كــه حســابرىس خداونــد از
حســابرىس مــردم ســختتر اســت» (نام ـهی .)40
امــام(ع) در هیــچ رشایطــی ،حــارض بــه تقســیم ناعادالنـهی بیتاملــال نبــود .بــه ایشــان گفتنــد كــه مــردم
بــه دنیــا دلبســتهاند و معاویــه بــا هدایــا و پولهــاى ف ـراوان آنــان را جــذب مىكنــد ،شــا هــم از امــوال
عمومــى بــه ارشاف عــرب و بــزرگان قریــش ببخــش و از تقســیم مســاوى بیتاملــال دســت بــردار تــا بــه تــو
گرایــش پیــدا كننــد .امــام(ع) فرمــود« :آیــا بــه مــن دســتور مىدهیــد ب ـراى پیــروزى خــود ،از جــور و ســتم
دربــارهی امــت اســامى كــه بــر آنــان والیــت دارم ،اســتفاده كنــم؟ بــه خــدا ســوگند! هرگــز چنیــن كارى
نخواهــم كــرد .اگــر ایــن امــوال از خــودم بــود نیــز بهگونـهای مســاوى میــان مــردم تقســیم مىكــردم تــا چــه
رســد كــه جــزء امــوال خداســت» (خطب ـهی 126؛ رک :خطب ـهی 224؛ ابنابیالحدیــد ،1404،ج  ،2ص .)200
امــام(ع) اینگونــه کارگ ـزاران را بــر اســاس تقــوای الهــی تربیــت میکــرد.

نتیجهگیری

حاصل این پژوهش را میتوان در قالب نکات ذیل بیان کرد:
 -1در نهجالبالغــه ،بــا نگاهــی ســامامنند و نظــام تربیتــیِ خــاص ،اعضــای جامعــه بهعنــوان پیکــر واحــدی
دانســته شــدهاند کــه بایــد میــان اعضــای آن ،مســئولیتپذیری ،تعــاون ،همــکاری و ایثــار حاکــم باشــد تــا
بــه ســعادت برســند.
 -2فقــر یکــی از منفورتریــن جلوههــای فــردی و اجتامعــی معرفیشــده و بــا روشــی تربیتــی و ارائـهی
راهکارهــای مؤثــر و راهگشــا ،بــه مقابلــه بــا آن پرداختهشــده اســت.
 -3در مکتــب تربیتــی امــام(ع) ،رفــع فقــر و ایجــاد رفــاه و امنیــت اقتصــادی ،اگرچــه وظیفـهی حاکــان
اســت؛ امــا همـهی افـراد جامعــه متناســب بــا جایــگاه و تــوانِ خــود ،مأمــور بــه جهــاد اقتصــادی هســتند،
بهطوریکــه خطــاب بــه فق ـرا ،آنــان را بــه امــوری همچــون تــوکل ،قناعــت ،عزتنفــس ،کار و تــاش و...
ســفارش میکنــد .افــراد متمکــن جامعــه نیــز بهعنــوان اصلیتریــن عامــل فقــر و غنــا ،بــه وظایفــی در
زمینـهی انفــاق مالــی توصیــه میشــوند و بـا رویکــرد آخرتگرایــی تربیــت میگردنــد و مســئوالن و مدیـران
حکومتــی نیــز بــه علــت نقــش مهمــی کــه در مدیریــت جامعــه و تقســیم بیتاملــال دارنــد ،مکــررا ً بــا
توصیههــای اخالقــی ،تربیتــی و مدیریتــی و بــا ارائـهی راهکارهــای مختلفــی بـرای مقابلــه بــا فقــر خطــاب
قــرار گرفتهانــد.
 -4امــام(ع) بــا روشهایــی همچــون ارائ ـهی الگــو ،پنــد و موعظــه ،ترغیــب ،هشــدار ،تهدیــد ،مجــازات
تو
و ،...درصــدد تربیــت کارگـزاران و مســئوالن حکومتــی بـرای مدیریــت صحیــح بیتاملــال ،اجـرای عدالـ 
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درنتیجــه رفــع فقــر و تأمیــن رفــاه جامعــه اســت.
 -5در مقابلــه بــا فقــر ،اگرچــه خــو ِد فقـرا بهعنــوان یکــی از اصلیتریــن ارکان ایــن مبــارزه ،بــه قناعــت
و رعایــت اصــول اخالقــی توصیهشــده و مکلــف بــه کار ،تــاش و تولیــد هســتند؛ امــا دیگــر اعضــای جامعــه
از ایــن امــر مســتثنا نیســتند ،بلکــه هرکــدام متناســب بــا تــوان و ظرفیتــی کــه دارنــد ،موظــف بــه دســتگیری
و یــاری فقـرا هســتند ،بهطوریکــه در بیانــات امــام(ع) ،راهــکار اصلــی رفــع فقــر و ایجــاد رشایــط مطلــوب
معیشــتیِ جامعــه ،در امــوا ِل رسمایـهداران و تدبیـ ِر مدیـران حکومــت نهفتــه اســت.

راهکارهای تربیتی فقرزدایی در نهجالبالغه
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•طربی ،ابوجعفر محمدبنجریر؛ تاریخ طربی؛ تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم؛ قاهره ،مطبعهاالستقامه 1357 ،ق.
•فراهانیف ــرد ،س ــعید؛ نگاه ــی ب ــه فق ــر و فقرزدای ــی از دی ــدگاه اس ــام؛ تهــران ،موسس ــه فرهنگ ــی دان ــش و
اندیشـــه معـــارص 1378 ،ش.
•فیضاالسالم ،سید علینقی؛ ترجمهی و رشح نهج البالغه؛ تهران ،فقیه 1379 ،ش.
•قرائتی ،محسن؛ تفسیر نور؛ جلد  ،9چاپ یازدهم ،تهران ،مركز فرهنگى درسهایى از قرآن 1383 ،ش.
•قرشی بنایی ،علیاکرب؛ قاموسقرآن؛ جلد  ،3تهران ،دارالکتباالسالمیه 1412 ،ق.
•قمی ،شیخعباس؛ رش ح حك م نهجالبالغة؛ مصحح :باقر قرباىن زرین؛ تهران ،بنیاد نهجالبالغه 1375 ،ش.
•کلینی ،ابوجعفر محمدبنیعقوب؛ اصولکافی؛ جلد  4و  ،8تهران ،دارالکتباالسالمیه 1389،ق.
•مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ جلد  66و  ،74چاپ دوم ،بیروت ،دار احیاءالرتاثالعربی  1403ق.
•محمدی ریشهری ،محمد؛ میزانالحکمه؛ جلد  ،1قم ،دفرت تبلیغات اسالمی 1362 ،ش.
•ــــــــــــــــــــــــــ؛ موس ــوعهاالمام علیبناب ــی طال ــب(ع) ف ــی الکت ــاب و الس ــنه و التاری ــخ؛ جل ــد  ،4بی ــروت،
راهکارهای تربیتی فقرزدایی در نهجالبالغه
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دارالحدی ــث للطباع ــه و الن ــر 1425 ،ق.
•محمودی ،اصغر؛ کار از دیدگاه حرضت علی(ع)؛ صحیفه مبین ،شامرهی  1382 ،25ش.
•مدرسیطباطبایی یزدی ،سید محمدرضا؛ شُ کر (رسود آسامنی)؛ بیجا ،بینا ،بیتا.
•مرامنامه دولتمردان و فلسفه حکومتاسالمی؛ بیجا ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی 1360،ش.
•مسعودی ،علیبنالحسین؛ مروجالذهب و معادنالجوهر؛ بیروت ،دارالفکر 1409،ق.
(ره)
•مصباح یزدی ،محمدتقی؛ پندجاوید؛ جلد  ،2قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  1380،ش.
•مطهری ،مرتضی؛ آزادی معنوی؛ نرم افزار مجموعه آثار ،جلد  ،23تهران ،صدرا ،بیتا.
•ـــــــــــــــ؛ سیری در نهجالبالغه؛ نرم افزار مجموعه آثار ،جلد  ،16تهران ،صدرا ،بیتا.
•مغنیه ،محمدجواد؛ فضیلتهای امام علی(ع)؛ ترجمهی عبدالرزاق سیادت؛ قم ،دارالکتباالسالمیه 1386،ش.
•مکارم شیرازی ،نارص؛ پیام امام امیراملؤمنین (رشح نهجالبالغه)؛ جلد  ،3تهران ،دارالکتباالسالمیه 1375 ،ش.
(ع)
•ـــــــــــــــــــ؛ پیــام امــام امیراملؤمنین (رشح نهجالبالغه)؛ جلــد  13 ،12و  ،14قم ،انتشــارات امام علیبنابیطالب ،
 1390ش.
•ـــــــــــــــــــ؛ تفسیرمنونه؛ دارالكتب اسالمیه ،تهران 1374 ،ش.
•موس ـ یزاده ،زه ــره و صنعت ــی ،فاطم ــه؛ «تبیی ــن مؤلفهه ــای تربی ــت اقتص ــادی ب ــر اس ــاس آموزهه ــای اس ــامی»؛
مجلـهی تربیــت اســامی ،ســال  ،12شــارهی  ،24تابســتان  1396ش.
•میرمعزی ،سید حسین؛ نظام اقتصادی اسالم؛ تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1389،ش.
•نوری ،حسین؛ مستدرك الوسایل؛ قم ،مؤسسة آلالبیت 1408 ،ق.
•هاشـــمیخوئی ،میـــرزا حبیباللـــه؛ منهاجالرباعـــة فـــی رشح نهجالبالغـــه؛ مصحـــح :ســـیدابراهیـــ م میانجـــی؛
جل ــد  ،21چ ــاپ چه ــارم ،تهــران ،مکتب ــة االس ــامیة 1358 ،ش.
•یعقوبی ،احمدبناسحاق؛ تاریخ یعقوبی؛ بیروت ،دارصادر ،بیتا.
•یوسفی ،احمدعلی؛ «سیرهی اقتصادی امام علی(ع)»؛ مطالعات تفسیری ،سال اول ،شامرهی سوم 1389 ،ش.
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