تبیین مؤلفههای تربیت اقتصادی در سیرهی علوی

تربیــت اقتصــادی یــا آمــوزش اقتصــادی ،بهعنــوان یکــی از
چکیده مؤلفههــای مهــم در توســعهی اقتصــادی ،فرآینــدی اســت کــه
طــی آن ،افـراد دانــش و رفتــار مطلــوب اقتصــادی را میآموزنــد
تــا مهــارت الزم را بـرای اســتدالل منطقــی و تصمیمگیــری درســت در عرصههــای
تولیــد ،توزیــع و مــرف کســب کننــد و ضمــن تـــأمین منافــع شــخصی ،بــه حفظ
منافــع جامعــه متعهــد باشــند .ب ـ ه ســبب اینکــه امــام علــی(ع) اقتصــاد را منبــع
اصلــی قــدرت یــک جامعــه عنــوان کــرده و خــود نیــز در همـهی دوران حیاتش به
فعالیــت ،کار و تــاش اهتــام داشــته ،ســیرهی آن حــرت منبعــی اصیــل ،غنــی و
ارزشــمند بـرای تبییــن مؤلفههــای تربیــت اقتصــادی اســت کــه بــا فرهنــگ جامعه
ایرانــی – اســامی همخوانــی دارد و قابلآمــوزش بــه تکتــک افــراد جامعــه،
ب ـرای تنظیــم روابــط اقتصــادی خــود اســت .ایــن مقالــه بــا روش کتابخان ـهای و
بــه شــیوهی توصیفــی – تحلیلــی ،بــه دنبــال تبییــن مؤلفههــای تربیــت اقتصــادی
در ســیرهی امــام علــی(ع) اســت کــه نتایــج حاصــل از ایــن بحــث بیانگــر آن اســت
کــه دوازده مؤلفــه ،شــامل تــوکل بــه خــدا ،رعایــت انصــاف ،الت ـزام در کســب
روزی حــال ،رعایــت الگــوی مــرف ،خوشخلقــی ،امانـتداری ،اهتــام بــه کار
و تــاش ،اهتــام در ســازندگی و آبادانــی ،حفــظ منافــع جامعــه ،برنامهریــزی،
التـزام در ارائـهی کار باکیفیــت و التـزام بــه قانــون در ســیرهی اقتصــادی امــام(ع)،
بهعنــوان الگــوی اســام نــاب ،ب ـرای آمــوزش اف ـراد جامعــه وجــود دارد.
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از صفحه  61تا صفحه 79
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بیان مسئله

میــان توســعهی اقتصــادی کــه اســتقالل ،ثبــات و پویایــی یــک جامعــه را بــه دنبــال دارد و مقول ـهی
آمــوزش ،رابطــهی مســتقیمی وجــود دارد و درواقــع« ،هیــچ کشــوری بــدون رسمایهگــذاری در حــوزهی
آمــوزش منیتوانــد بــه توســعهی اقتصــادی پایــدار دســت یابــد» (بیکــر ،1990 ،1ص .)15
در دهههــای اخیــر و بهویــژه در میــان کشــورهای توســعهیافته ،موضــوع تربیــت اقتصــادی یــا آمــوزش
اقتصــادی بــه افــراد جامعــه و بهویــژه کــودکان ،نوجوانــان و جوانــان اهمیــت فزاینــدهای یافتــه و ایــن
موضــوع از اصــول ثابــت «نظــام تعلیــم و تربیــت کشــورهای پیرشفتــه در کنــار آمــوزش مهارتهــای اولیــه و
رضوری زندگــی» (ریمونــد ،1393 ،ص  )75شــده اســت.
از دیــدگاه امــام علــی(ع) ،اقتصــاد یکــی از ارکان اصلــی قــدرت جوامــع اســت و بــه ســبب اینکــه آن
حــرت بهخوبــی بــا مســائل ،تحــوالت ،منابــع ،کمبودهــا و مشــکالت عرص ـهی تولیــد ،توزیــع و مــرف
در جامعــه اســامی آشــنایی کامــل داشــته اســت ،ضمــن ارائ ـهی راهکارهــای الزم ب ـرای رفــع مشــکالت و
معضــات موجــود و توســعهی اقتصــادی جامعــه ،دربــارهی رفتــار مطلــوب اقتصــادی کارگـزاران و مســئوالن
حکومتــی و همچنیــن اصنــاف و گروههــای مختلــف مــردم همچــون تجــار ،بازاریــان ،ثرومتنــدان ،فقــرا،
کارگ ـران ،فروشــندگان ،کشــاورزان ،اف ـراد بیــکار و تنبــل و تولیدکننــدگان آموزههــای نابــی را بیــان کــرده
اســت؛ همچنیــن از دیــدگاه امــام(ع) ،موضــوع تربیــت کــه شــامل تربیــت اقتصــادی هــم میشــود ،ب ـرای
رســیدن بــه جامعـهی الهــی و ُمرفــه ،یــک اصــل زیربنایــی اســت (رشیــف رضــی ،1379 ،ص 61؛ آمــدی متیمی،
 ،1378ج  ،4ص  )34کــه الزمـهی تحقــق درســت آن ،آمــوزش افـراد در «ســنین کودکــی و نوجوانــی» (هــان
منبــع ،ص  )523بــا اســتفاده از «مطالــب ســودمند اســت کــه ب ـرای آنــان در بزرگســالی کارایــی داشــته
باشــد» (ابنابیالحدیــد ،1959 ،ج  ،20ص .)333
بــا توجــه بــه مطالــب ذکرشــده ،ایــن پژوهــش بــر مبنــای ُمســتندات موجــود در کُتــب حدیثــی ،تاریخــی
و کالمــی ،بــه دنبــال پاسـخگویی بــه پرســش ذیــل اســت:
مؤلفههای تربیت اقتصادی در سیرهی امام علی(ع) کدامند؟
تحلیــل مســئله بــر ایــن فرضیــه ُمبتنــی اســت کــه در ســیرهی اقتصــادی امــام علــی(ع) ،مؤلفههــای غنــی
و ارزشــمندی دربــارهی تربیــت اقتصــادی وجــود دارد کــه بــه علــت جایــگاه واالی حــرت و عالقــه و پیــروی
عامــه مســلامنان از ایشــان و نــاب بــودن مطالــب ذکرشــده کــه در ذهــن یادگیرنــده مانــدگاری خواهــد
داشــت ،میتوانــد زمینـهی ارتقــاء ســطح اســتانداردهای موجــود در عرصههــای تولیــد ،توزیــع و مــرف را
فراهــم کنــد.
بنــا بــه نظــر نگارنــدگان ایــن مقالــه ،اهمیــت و رضورت موضــوع تبییــن مؤلفههــای تربیــت اقتصــادی در
ســیرهی امــام علــی(ع) ،بـرای جامعـهی امــروز ایـران در محورهــای ذیــل قابلبیــان اســت:
 -1بــه ســبب اهمیــت «الگــو در مقولـهی تربیــت اقتصــادی بـرای انتقــال درســت مفاهیــم بــه افـراد»
(مایــکل ،2005 ،ص  ،)51ســیرهی امــام علــی(ع) بهعنــوان تجلــی اســام نــاب ،الگویــی بیبدیــل در ایــن
1- Becker, William
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زمینــه اســت.
-2بــا توجــه بــه پاییــن بــودن ســواد مالــی افـراد جامعـهی ایـران ،آمــوزش مؤلفههــای استخراجشــده از
ســیرهی امــام(ع) دربــارهی تربیــت اقتصــادی میتوانــد زمین ـهی عالقهمنــدی و اهتــام اف ـراد جامعــه ب ـرای
ارتقــاء ســطح ســواد مالــی خــود را فراهــم آورد.
 -3نظــر بــه اهمیــت موضــوع توســعه و الزامــات آن در جامعـهی ایـران کــه همچــون ســایر کشــورهای
درحالتوســعه ،بــا مشــکالت و معضــات متعــدد اقتصــادی همچــون مــرف زیــاد ،پاییــن بــودن نــرخ
بهــرهوری ،داللــی ،احتــکار ،گرانفروشــی ،ف ـرار از مالیــات و قانونگریــزی مواجــه اســت و بــا توجــه بــه
اینکــه یکــی از الزامــات اصلــی اصــاح ایــن رونــد ،اهتــام بــه فرهنگســازی و آمــوزش افـراد جامعــه اســت،
موضــوع تربیــت اقتصــادی مبتنــی بــر ســیرهی امــام(ع) ،میتوانــد منبــع غنــی و ارزشــمندی بـرای تحقــق ایــن
هــدف مهــم  باشــد.
-4بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع اقتصــاد مقاومتی کــه توســط مقام معظــم رهــری مدظلهالعالــی ،برای
«رفــع آســیبهای اقتصــادی ایـران ،کاهــش وابســتگیهای خارجــی ،تقویــت تولیــد داخلــی و خودکفایــی و
مقابلــه بــا تحریمهــای ظاملانــه» (بیــات ،1396 ،ص  ،)81ابــاغ شــده و در دســتور کار ارکان نظــام قـرار گرفتــه
و بــا توجــه بــه اینکــه تحقــق ایــن ســند ،مســتلزم رفــع معضــات و مشــکالت مطــرح در عرصههــای تولیــد،
توزیــع و مــرف اســت و بدیــن لحــاظ ،الزامــات خاصــی را میطلبــد ،الت ـزام در پیــروی از ســیرهی امــام
علــی(ع) دربــارهی تربیــت اقتصــادی میتوانــد عامــل مؤثــری در تحقــق الزامــات ایــن ســند راهــردی باشــد.

پیشینهی تحقیق

در بررســی پیشــینهی ایــن تحقیــق بایــد ُمتذکــر شــد کــه دربــارهی ســیرهی اقتصــادی و تربیتــی امــام
علــی(ع) ،بهصــورت جداگانــه ،تاکنــون پژوهشهــای متعــددی منترششــده اســت؛ امــا هیچکــدام از ایــن
تحقیقــات ،موضــوع مدنظــر ایــن مقالــه را در برمنیگیــرد و تاکنــون هیــچ پژوهشــی بــا ایــن عنــوان
منترشنشــده اســت؛ امــا در الب ـهالی بعضــی تحقیقــات ،مطالبــی کــه بــا محورهــای ایــن مقالــه همخوانــی
داشــته باشــد ،آمــده اســت.
(ع)
در کتــاب ســیرهی اقتصــادی امــام علــی تألیف ســید رضــا حســینی ( )1393نویســنده ،دربارهی ســیرهی
اقتصــادی امــام علــی(ع) در دو بخــش حکومتــی و شــخصی ،بحــث و بررســی کرده اســت.
خانمهــا فاطمــه صنعتــی و زهــره موســو یزاده ( )1396در مقالــهای بــا عنــوان «تبییــن مؤلفههــای
تربیــت اقتصــادی بــر اســاس آموزههــای اســامی» ،درمجمــوع  48مؤلفــه را در ذیــل ســه مفهــوم تولیــد،
(ع)
توزیــع و مــرف در روایــات اســامی بررســی کــرد ه و رشح دادهانــد و بهتناســب ،از بعضــی احادیــث امــام
در ایــن تحقیــق اســتفاده کردهانــد.
ســید ســجاد علمالهــدی ( ،)1395در پژوهشــی بــا عنــوان «روششناســی اقتصــاد اســامی بــر اســاس
عملکــرد اقتصــادی امــام علــی(ع)» ،بعضــی از رفتارهــای اقتصــادی شــخصی امــام(ع) و ســیرهی حــرت در
حــوزهی نظــارت بــر بــازار ،در قالــب سیاســتهای حقــوق اقتصــادی را رشح داده اســت.
(ع)
محمــد موالیــی ( )1393در مقال ـهی «اصــول اخــاق تجــاری و کس ـبوکار از دیــدگاه امــام علــی در
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نهجالبالغــه» ،ابتــدا اخــاق تجــاری را تعریــف کــرده و ســپس فلســفه اخــاق تجــاری و کسـبوکار در اســام
را بــه بحــث گذاشــته و ســپس اصــول و مقــررات اخــاق تجــاری و کسـبوکار از دیــدگاه امــام(ع) را در هشــت
بنــد ،دســتهبندی و ترشیــح کــرد ه اســت.
محمــود اصغــری ( )1387در پژوهــش «اصــول راهــردی در ســیرهی اقتصــادی معصومیــن علیهمالســام»،
مباحــث متنوعــی در حــوزهی رفتــار مطلــوب اقتصــادی ارائــه کــرده و بهتناســب ،از احادیــث و ســیرهی
امــام(ع) در ایــن پژوهــش بهــره بــرده اســت.
فزاده ( )1395در مقالـهای بــا عنــوان «تبییــن جایــگاه و اصــول رفتــار اقتصــادی مطلوب
محمدرضــا یوسـ 
(ع)
(ع)
از دیــدگاه امــام علــی » ،بخشــی از رهنمودهــا و دیدگاههــای امــام دربــارهی رفتــار اقتصــادی مطلــوب و
بایدهــا و نبایدهــای مربــوط بــه آن را بررســی و تحلیــل کــرده اســت.
مهمتریــن جنب ـهی نــوآوری ایــن تحقیــق ،کاربــردی بــودن موضوعــات استخراجشــده دربــارهی تربیــت
اقتصــادی در ســیرهی امــام علــی(ع) اســت کــه بهســادگی و در کوتاهتریــن زمــان ،قابلیــت انتقــال بــه اف ـراد
جامعــه را دارد؛ امــا پژوهشهــاییادشــده فاقــد ایــن دو ویژگــی هســتند؛ همچنیــن نتایــج بهدس ـتآمده
از ایــن مقالــه ،بـرای آشــنایی مســلامنان و عالقهمنــدان بــه ســیرهی امــام علــی(ع) نیــز مفیــد خواهــد بــود.

مفاهیم کلیدی

در ایــن تحقیــق ،بــه معانــیِ دو مفهــوم «ســیره» و «تربیــت اقتصــادی» بهعنــوان مفاهیــم کلیــدی مقاله
اشــاره میشود.

تربیت اقتصادی

تربیــت اقتصــادی فرآینــدی اســت کــه افـراد «دانــش مربــوط بــه رفتــار مطلــوب اقتصــادی را از کودکــی
تــا بزرگســالی آموختــه و بهصــورت ارزش درونــی در شــخصیت آنــان عجیــن میگــردد» (روفیــس،2014 ،1
ت الزم را بـرای «انتخــاب آگاهانــه ،تصمیمگیــری درســت ،اســتدالل منطقــی ،اســتفادهی
ص  )2059تــا مهــار 
کارآمــد و مؤثــر از منابــع ،انتخــاب گزینههــای مؤثــر دربــارهی رسمایهگــذاری و پسانــداز ،افزایــش بهــرهوری
در محیــط کار و جامعــه ،بهبــود کیفیــت زندگــیُ ،رشــد خالقیــت و نــوآوری ،مشــارکت در توســعهی اقتصادی
جامعــه و نحــوهی تعامــل بــا جامعــه و دولــت» (ایــان ،2008 ،2ص  )40کســب کننــد.

سیره

خداونــد در قــرآن ،پیامــر را بهعنــوان اســوهی حســنه بـرای مســلامنان معرفــی کــرده اســت« :لَّ َقــدْ
ـم ِفــی َر ُســولِ اللَّــ ِه أُ ْسـ َو ٌة َح َسـ َن ٌة لِّ َمــن كَانَ یَ ْر ُجو اللَّـــهَ َوالْ َیـ ْو َم ْال ِخـ َر َو َذكَ َر اللَّـــهَ كَ ِثی ًرا (احـزاب)21 ،؛
كَانَ لَكُـ ْ
البتــه شــا را بــه رســول خــدا (چــه در صــر و مقاومــت بــا دشــمن و چــه دیگــر اوصــاف و افعــال نیکــو)
(ص)

1- Refrigeri, Luca
2- Ilhan, Ozturk
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اقتدایــی نیکوســت ،ب ـرای آنکــس کــه بــه (ثــواب) خــدا و روز قیامــت امیــدوار باشــد و یــاد خــدا بســیار
کنــد ».پیــام ایــن آیــه ،پیــروی همـهی مســلامنان از رفتــار و گفتــار رســول خــدا(ص) ،بهعنــوان بهرتیــن الگــو
اســت کــه خداونــد بــه آن ســفارش و تأکیــد کــرده اســت (طباطبایــی ،1378 ،ج 16 ،ص .)433
واژهی «سـیره» بر وزن «فَعلَه» (ابنمنظور ،1405 ،ج  ،6ص  ،)454اسـم مصدر از «سـیر» اسـت (ابنفارس،
 ،1389ج  ،3ص  )120کـه در لغـت بـه معنـای «طَریقه ،هیئت ،روش ،عادت ،سـنت ،زندگی» (طریحی،1365 ،
ج  ،3ص  )340اسـت و بـر حالـت درونـی کـه «انسـان و غیـر انسـان ،نهـاد وجـودش بـر آن قـرار دارد ،اطالق
میشـود .چنانکـه گفته میشـود که فالنی سـیرهی و روشـی نیکـو دارد» (راغب اصفهانـی ،1378 ،ص .)247
ســیره در اصطــاح ،بــه شــیوهی ســلوک ،رفتــار ،ســبک و اخالقیــات رســول خــدا(ص) در عرصههــای
گوناگــون حیــات فــردی ،اجتامعــی ،سیاســی و عبــادی داللــت دارد کــه شــامل بررســی رفتــار شــخصیتهای
بــزرگ جامعــه و ازجملــه امــام علــی(ع) هــم شــده اســت.

سیرهی اقتصادی امام علی(ع) و مؤلفههای تربیت اقتصادی در سیرهی آن حرضت

دربــاره ســیرهی اقتصــادی امــام(ع) بایــد گفــت آن حــرت بــه خانــدان بنیهاشــم تعلــق دارد کــه طــی
ســالیان متــادی ،از فعــاالن تجــاری و بازرگانــی شــبهجزیره عربســتان بودهانــد (ابنهشــام ،1375 ،ج ،1
ص  )136و بــه همیــن علــت ،امــام(ع) از دوران جوانــی ،بــا مســائل اقتصــادی و تجــاری بهخوبــی آشــنا شــده
اســت.
(ع)
امــام اولیــن مــرد مســلامن (ابنشــهاب زهــری ،1400،ص ،)46اولیــن کاتــب وحــی (ابنســعد،1374 ،
ج ،1ص  ،)240قهرمــان لیلهاملبیــت (حاکــم حســکانی ،1991 ،ج  ،1ص  )97و رسبــاز و شــاگرد همیشــه همـراه
پیامــر(ص) ،در دوران حکومــت دهســالهی رســول خــدا(ص) در مدینــه ،از نزدیــک بــا رونــد تصمیمگیریهــا و
مباحــث مطــرح اقتصــادی آن دوره آشــنایی کامــل داشــته اســت .امــام(ع) ازجملــه شــخصیتهای دانشــمند
تاریــخ صــدر اســام اســت کــه بهخوبــی بــر مســائل فقهــی و رشعــی تســلط داشــته (ابنبابویــه ،1388 ،ص
 )343و بــه همیــن ســبب ،بهخوبــی توانســته اســت مســائل رشعــی را در حــوزهی اقتصــاد ترشیــح کنــد.
امــام(ع) در ســالهای  35الــی  40هجــری ،عنــوان خالفــت اســامی را عهــدهدار بــوده و بــر مســائل اقتصــادی
جامعــه اســامی ارشاف داشــته و مباحــث و موضوعــات مختلفــی را در عرصههــای تولیــد ،توزیــع و مــرف
در ســخنان و نامههــای خــود مطــرح کــرده اســت.
بــا توجــه بــه مطالــبیادشــده ،مؤلفههایــی نابــی در حــوزهی تربیــت اقتصــادی بــه رشح ذیــل در
ســیرهی امــام علــی(ع) قابلبیــان اســت:

 -1توکل به خدا

امــام علــی تــوکل را یکــی از ارکان چهارگانــه ایــان عنــوان کــرده اســت (کلینــی ،1362 ،ج  ،4ص 181؛
ص  )۳۴۷و تأکیــد دارد «کســی کــه بــر خــدا تــوکل کنــد ،خــدا او را کفایــت» (رشیــف
مجلســی ،1363 ،ج  ،۷۸
ص  )229میشــود.
رضــی ،1379 ،ص  )155میکنــد و «دشــواریها بـرای او آســان» (مجلســی ،1363 ،ج  ،91
همچنیـن امـام(ع) تأکیـد دارد کـه قـرار گرفتن افـراد در حریـم امن و اسـتوار الهـی ،موجب ارتقـاء جایگاه
(ع)
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اجتامعی افراد در جامعه خواهد شـد و اقتدار و شـوکت آنان را به دنبال خواهد داشـت ،چنانکه میفرماید:
«یـک ویژگـی اسـت کـه هـر کس به آن عمـل کنـد ،قویترین مردم خواهد شـد» .از آن حرضت پرسـیده شـد
کـه آن ویژگـی چیسـت .امـام(ع) فرمودنـد« :توکل به خدای متعـال» (نـوری ،1418 ،ج  ،11ص .)220
تـوکل مدنظـر امـام(ع) ،بـه معنـای گوشهنشـینی و تن بـه کار ندادن نیسـت ،بلکـه آنچه از سـیرهی نظری
و عملـی امـام(ع) قابلبرداشـت اسـت امـام(ع) بـه تـوکل و واگـذاری امـور بـه خداونـد ،همـراه بـا کار و تلاش
افـراد توصیـه دارد .روایتشـده اسـت کـه امـام(ع) گروهـی را دیـد کـه کار را رهـا کرده و در گوشـهی مسـجد
نشسـتهاند .امـام(ع) فرمـود« :شما چـه کسـانی هسـتید؟» گفتنـد« :مـا متـوکل هسـتیم ».امـام(ع) فرمـود« :نه
بلکه شما متأکل هسـتید»؛ یعنی رسبار اجتامع هسـتید .امام(ع) سـپس فرمود« :نشـانهی توکل شام چیست؟»
گفتنـد« :هـرگاه چیـزی بیابیـم ،میخوریـم و هنگامیکـه چیـزی نداشـتیم ،صبر میکنیـم ».امـام(ع) فرمـود:
«سـگها نیـز چنیـن میکننـد ».گفتنـد« :پـس چـه کنیـم؟» فرمـود« :هامننـد مـا رفتـار کنیـد ».گفتند« :شما
چگونـه عمـل میکنیـد؟» امـام(ع) فرمـود « :هنگامیکـه چیـزی را به دسـت آوریـم ،در راه خدا میبخشـیم و
هنگامیکـه چیـزی نداریـم ،خـدا را شـکر میکنیـم» (طربسـی ،1373 ،ج  ،2ص .)288
حاصــل تحقــق تــوکل مدنظــر امــام(ع) ،امیــد و قــدرت را بـرای افـراد بــه همـراه دارد .هنگامیکــه ایــن
مهــم بــا انگیــزه ،تــاش ،جدیــت ،اســتقامت و پایــداری شــخص آمیختــه شــود ،بــه موفقیــت ،ارتقــاء و پیــروزی
منجــر خواهــد شــد.

-2رعایت انصاف

انصــاف بــه معنــای «عدال ـتورزی و رفتــار درســت و مطابــق بــا عدالــت» (طربســی ،۱۳۷3 ،ج  ،۱ص
 )۱۹۳اســت کــه بــر «رعایــت مســاوات در رفتــار بــا دیگ ـران» (نراقــی ،1394 ،ج  ،۱ص  )۲۴۱تأکیــد دارد.
امــام(ع) بــا بیــان اینکــه «انصــاف از برتریــن ارزشهاســت» (آمــدی متیمــی ،1378 ،ج  ،1ص  )203و «هــر
كــس بــا مــردم بــه انصــاف رفتــار کنــد ،خداونــد بــر عزتــش خواهــد افــزود» (مجلســی ،1363 ،ج  ،72ص ،)33
همـهی مســلامنان را در حــوزهی فعالیتهــای شــخصی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و سیاســی بــه رعایــت انصــاف
رهنمــون کــرده اســت.
(ع)
معنــای درســت و دقیــق انصــاف در ایــن ســفارش امــام  ،خطــاب بــه یکــی از فرزندانــش تبلوریافتــه کــه
فرمــوده اســت« :آنچــه را کــه بـرای خــود خواهانــی و دوســتداری ،بـرای دیگـران نیــز دوســت بــدار و آنچــه
بـرای خــود منیپســندی ،بـرای دیگـران نیــز نخــواه و همچنــان کــه دوســت نــداری بــر تــو ســتم کننــد ،خــود
نیــز بــر کســان دیگــر ســتم نکــن» (ابنشــعبه حرانــی ،1382 ،ص .)121
(ع)
احتــکار ازجملــه مصادیــق رعایــت نکــردن انصــاف اســت کــه امــام بنــا بــه دالیــل ذیــل از آن نهــی
کــرده اســت:
 امــام(ع) معتقــد اســت احتــکار از «خصلتهــای مــردم جاهلــی» (آمــدی متیمــی ،1337 ،ج  ،2ص )304بهشــار میآیــد و هیــچ تناســبی بــا ســبک زندگــی اســامی نــدارد.
 از دیــدگاه امــام(ع) ،احتــکار بــه ســبب اینکــه هزینههــای رسســامآوری را بــر عمــوم مــردم تحمیــلمیکنــد ،موجــب «رضر رســاندن بــه مــردم» (رشیــف رضــی ،1379 ،ص  )415اســت.
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 احتــکار چــون نگرانــی و رنــج افـراد اجتــاع را بــه دنبــال دارد ،از نظــر امــام(ع) نوعی «رذیلت (پســتی)»(حکیمــی ،1380 ،ج  ،5ص  )627اســت کــه از «عاطفــه و انســانیت» (آمــدی متیمــی ،1378 ،ج  ،2ص )110
هــم بــه دور اســت.
 امــام(ع) بــا آگاهــی از اینکــه احتــکار تبعاتــی همچــون تشــویش اذهــان عمومــی و سوءاســتفادهی افـرادو گروههــای مختلــف را بــه دنبــال دارد ،آن را «عامــل محرومیــت (بحـران)» (نعــان مغربــی ،1385،ج ،2ص
 )35در جامعــه عنــوان کــرده اســت.
در مقــام عمــل ،امــام(ع) بهشــدت بــا احتــکار مقابلــه کــرد و ازجملــه هنــگام حضــور در کوفــه دســتور داد
كُپـهی غلـ ه ی احتــکار شــدهی یكـ ی از تجــار را در کنــار رود فـرات (متقــی هنــدی 1419 ،ق ،ج  ،4ص  )182را
بســوزانند .همچنیــن امــام(ع) هنــگام اعـزام مالــک اشــر بــه مرص ،بــه وی دســتور داد کــه از احتــکار جلوگیری
کنــد و عاملیــن آن را بهشــدت مجــازات منایــد (رشیــف رضــی ،1379 ،ص .)583
قســم دروغ از رفتارهــای زشــتی اســت کــه بـرای بــاال بــردن ارزش کاالهــا ،خدمــات و متقاعد کــردن طرف
مقابــل بــه مـراوده انجــام میگیــرد کــه از انصــاف بــه دور اســت و امــام(ع) بنــا بــه علــل ذیــل ،مســلامنان را
از انجــام آن بــر حــذر داشــته اســت:
 هرچنــد ممکــن اســت قســم دروغ ســبب فــروش کاال و خدمــات شــود؛ امــا «برکــت آن مــال را از بیــنخواهــد بــرد» (کلینــی ،1362 ،ج  ،5ص 162؛ ثقفــی ،1373،ص  )65و درنهایــت ،بــه رضر فروشــنده متــام
خواهــد شــد.
(ع)
 بنــا بــر نظــر امــام « ،خداونــد عزوجـ ل كسـ ی را كـ ه قسـ م درو غ بخــورد ،منــز ه نخواهــد کــرد» (نعــانمغربــی ،1385 ،ج  ،2ص )538؛ زیـرا قســم دروغ ،حقاللــه و حقالنــاس را بــه دنبــال دارد.
 امــام(ع) بهرتیــن راهــکار بـرای مامنعــت از قســم دروغ را التـزام بازاریــان و فروشــندگان بــه تقــوا عنــوانمیکنــد و میفرمایــد« :بایــد از خــدا برتســند (تقــوا پیشــه کننــد) و از قســم خــوردن در معاملــه پرهیــز
مناینــد» (کلینــی ،1362 ،ج  ،۵ص .)۱۵۳
ربــا ازجملــه مســائلی اســت کــه کســب روزی حــال در حــوزهی فعالیتهــای اقتصــادی را تهدیــد
ـم تَ ْف َعلُــوا
میکنــد و از انصــاف بــه دور اســت و در اســام از گرفــن و دادن آن نهــی شــده اســتَ « :ف ـإِن لَّـ ْ
ـم َل تَظْلِ ُمــونَ َو َل تُظْلَ ُمــونَ (بقــره)279 ،؛
وس أَ ْم َوالِكُـ ْ
ـم َفلَكُـ ْ
َفأْ َذنُــوا ِب َحـ ْر ٍب ِّمـ َن اللَّــ ِه َو َر ُســولِ ِه َوإِن تُ ْب ُتـ ْ
ـم ُر ُء ُ
پــس اگــر ربــا را تــرک نکردیــد ،آگاه باشــید کــه بــه جنــگ خــدا و رســول او برخاســتهاید و اگــر از ایــن
کار پشــیامن شــدید ،اصــل مــال ب ـرای شامســت کــه در ایــن صــورت بــه کســی ســتم نکردهایــد و از کســی
ســتم نکشــیدهاید ».ایــن آیــه ،بهصــورت شــفاف و رصیــح تأکیــد دارد کــه رباخــواری و هرگونــه فعالیــت
در ایــن حــوزه ،گنــاه کبیــره و بــه معنــای اعــام جنــگ علیــه خــدا و پیامــر(ص) اســت؛ لــذا مســلامنان بایــد
بههیچعنــوان بــه ایــن مســئله ورود نکننــد (مــکارم شــیرازی ،1380 ،ج ،2ص.)377 ،
(ع)
رویکــرد امــام(ع) در موضــوع ربــا ،راهــردی و بــر پیشــگیری از وقــوع آن اســتوار اســت .امــام بــا بیــان
اینکــه ربــا «بهآرامــی در میــان مــردم راه مییابــد و حرکــت آن از راه رفــن مورچــه بــر روی ســنگ ســیاه
مخفیتــر اســت» (حــر عاملــی ،1403 ،ج  ،12ص  )282و همـهی عوامــل دخیــل آن گناهــکار هســتند و هیــچ
اســتثنایی بـرای هیچکــس بــا هــر مقــام و جایگاهــی منیتــوان قائــل شــد و پردهپوشــی هــم فایــدهای نــدارد،
تبیین مؤلفههای تربیت اقتصادی در سیرهی علوی
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تأکیــد دارد افـراد پیــش از انجــام هرگونــه فعالیــت اقتصــادی ،بایــد احــکام فقهــی مربوطه بــه کار خــود را یاد
بگیرنــد و ســپس فعالیــت مدنظــر را آغــاز کننــد ،چنانکــه میفرمایــد« :کســی کــه بــدون آمــوزش فقه اســامی
تجــارت کنــد ،بــه ربــا آلــوده میشــود» (رشیــف رضــی ،1379 ،ص .)739
امــام(ع) عــاوه بــر فعــاالن اقتصــادی ،کارگـزاران حکومتــی ،مأمــوران مالیاتــی ،کارکنــان و مســئوالن دولتی
را در تعامــل و برخــورد بــا آحــاد مــردم و فعــاالن اقتصــادی بــه رعایــت انصــاف دعــوت کــرده اســت و خطاب
بــه یکــی از کارگزارانــش میفرمایــد« :بــه تــو فرمــان میدهــم کــه خ ـراج زمینهــا را بــا حــق و انصــاف
جمـعآوری کنــی و از آنچــه بـرای تــو معیــن کــردهام ،تجــاوز نکنــی و کمــر از آن نیــز جمــع ننامیــی و چیــزی
بــه نظــر خــود در آن کموزیــاد نکنــی» (مجلســی ،1363 ،ج  ،28ص .)88
امــام(ع) حیط ـهی مســئولیتپذیری کارگ ـزاران حکومتــی را بســیار گســرده تعییــن کــرده و از كارگ ـزاران
خــود خواســته اســت كــه نســبت بــه كلی ـهی كارهــا ،اقدامــات ،روابــط و مناســبات خــود مســئولیتپذیر
باشــند تــا از دایــرهی انصــاف خــارج نشــوند ،چنانکــه فرمــوده اســت« :از خــدا برتســید در حــق بندگانــش و
شــهرهایش؛ زیـرا شــا مســئولید ،حتــی در برابــر رسزمینهــا و چارپایــان» (رشیــف رضــی ،1379 ،ص .)321
امــام(ع) بــه کارگـزاران و مأموریــن حکومتــی نهیــب زده اســت کــه اگــر بــا مــردم بــه انصــاف رفتــار نکنند،
دشــمنی خــدا را ب ـرای خــود خواهنــد خریــد ،چنانکــه خطــاب بــه یکــی از کارگ ـزاران خــود نوشــته اســت:
«بــا خــدا و بنــدگان خــدا بــه انصــاف رفتــار کــن و نگــذار از طــرف خــود و نزدیکانــت بــه مــردم ظلــم شــود
و اگــر بــه انصــاف رفتــار نکنــی ،ســتمکار خواهــی بــود و بــدان کــه خــدا دشــمن ظاملیــن بــه مــردم اســت»
(مجلســی ،1363 ،ج  ،74ص .)244
(ع)
اهتــام بــه انصــاف و پیــروی از ســیرهی امــام علــی در حــوزهی فعالیتهــای بخــش خصوصــی و
بــازار ،اگــر بهصــورت درســت و دقیــق رعایــت شــود ،شــفافیت فعالیتهــای اقتصــادی ،کســب روزی حــال،
حفــظ حــدود الهــی ،احـرام متقابــل افـراد نســبت بــه همدیگــر ،رعایــت قانــون و حفــظ منافــع عمومــی را
بــه همـراه دارد؛ همچنیــن اگــر ایــن اصــل در نظــام حکومتــی و اداری رعایــت شــود و کارگـزاران و کارکنــان
در برخــورد بــا مــردم بــه انصــاف رفتــار کننــد ،ضمــن جلوگیــری از شــکلگیری هرگونــه رانتخــواری،
امتیازطلبــی ،رشــوهخواری ،دور زدن قانــون و تبانــی ،زمین ـهی توســعهی شــفاف فعالیتهــای اقتصــادی را
فراهــم م ـیآورد کــه بــه بخــش اداری و حکومتــی ارتبــاط دارد و بــا حــل مشــکالت مــردم در ارسع وقــت،
زمینهســاز رضایتمنــدی آنــان میشــود.

-3التزام در کسب روزی حالل

ازجملــه شــاخصههای اصلــی اســام کــه در آیــات و روایــات بــر آن تأکیــد شــده ،کســب روزی حــال
اســت کــه هیچگونــه مســامحه و اســتثنایی در ایــن زمینــه منیتــوان قائــل شــد .امــام(ع) بــا ایــن تعبیــر کــه
«طلب-کننــدهی روزی حــال ،هامننــد جهادکننــده در راه خــدا اســت» (ابنابیجمهــور  ،1405ج  ،3ص 142؛
نعــان مغربــی ،1385 ،ج  ،2ص  )15و «از نشــانههای پرهیــزکاران ،جســتوجوی کســب حــال اســت»
(رشیــف رضــی ،1379 ،خطبــه  ،)193بــر کســب روزی حــال تأکیــد کــرده اســت.
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-4رعایت الگوی مرصف

از نــگاه امــام(ع) ،شــیوهی زندگــی مؤمنــان بایــد مبتنــی بــر میانـهروی باشــد کــه ایــن موضــوع ،حــوزهی
مــرف را هــم در برمیگیــرد و بدیــن منظــور ،خطــاب بــه یکــی از پرسانــش ســفارش کــرده اســت« :ای
پــرم! در معیشــت و عبــادت میانــهرو بــاش» (مفیــد ،1364 ،ص  .)222امــام(ع) نشــانههای ارساف را
زیــادهروی در خــوردن ،خریــدن و پوشــیدن میدانــد (رشیــف رضــی ،1379 ،ص  )453و تأکیــد دارد «هرکــه
از ایــن حــد (اعتــدال و میانـهروی) فراتــر رود ،آنچــه از مــال بخــورد یــا بنوشــد و یــا بپوشــد ،حـرام اســت»
(مجلســی ،1363 ،ج  ،103ص  .)16از نــگاه امــام(ع) ،ایــن شــیوه شــامل جزئیتریــن مســائل هــم میشــود و
بدیــن منظــور ،حتــی از کارگـزاران و کارکنــان حکومتــی میخواهــد در نوشــن نامههــا ،از ارساف در مــرف
جوهــر و کاغــذ خــودداری کننــد (حــر عاملــی ،1403 ،ج  ،17ص .)404
علیرغــم اینکــه اقتصــاد بــر ســه اصــل تولیــد ،توزیــع و مــرف اســتوار اســت؛ امــا بــه ســبب اینکــه
ادامـهی زندگــی انســانها بــر اصــل مــرف بنــا شــده؛ لــذا هــدف نهایــی در تولیــد و توزیــع ،هــان مــرف
اســت .بدیــن علــت ،پیــروی از ســیرهی امــام(ع) دربــارهی رعایــت الگــوی مــرف ،بــا محــور میان ـهروی در
مــرف و التــزام بــه مامنعــت از هرگونــه ارساف حتــی در جزئیتریــن ،کوچکتریــن و کمارزشتریــ ن
مــوارد ،موجــب تقویــت بنیانهــای اقتصــادی جامعــه ،افزایــش ثــروت ،خوداتکایــی و کاهــش مشــکالت
اقتصــادی آن جامعــه میشــود.

-5خوشخلقی

فعالیتهــای اف ـراد در ســه عرص ـهی تولیــد ،توزیــع و مــرف و در بخشهــای دولتــی و خصوصــی،
ُمســتلزم تعامــل و مواجهــه افــراد بــا یکدیگــر اســت و بدیــن منظــور ،امــام(ع) بنــا بــه علــل ذیــل ،بــر
شخُلقــی در حــوزهی فعالیتهــای اقتصــادی تأکیــد دارد:
خو 
(ع)
شخُلقــی در حــوزهی فعالیتهــای اقتصــادی ،موجــب «فراوانــی نعمتهــای
 از نــگاه امــام  ،خو الهــی» (کلینــی ،1362 ،ج  ،8ص 23؛ لیثــی واســطی ،1376 ،ج  ،1ص  )228میشــود.
 بــه ســبب اینکــه خوشخویــی موجــب رضایتمنــدی مــردم اســت« ،خیــر دنیــا و آخــرت» (آمــدی متیمی، ،1378ج  ،4ص  )450را بـرای افـراد بــه همـراه خواهــد داشــت.
 بــه علــت اینکــه خوشخلقــی مایـهی رضایــت مردمــان اســت و خشــنودی خداونــد را نیــز بــه همـراهدارد ،زمینهســاز «قــرب الهــی» (فتــال نیشــابوری ،1423 ،ص 377؛ ابنشــعبه حرانــی ،1382 ،ص  )98اســت
کــه ازجملــه کــاالت انســانی و اهــداف اصلــی دیــن اســام اســت.
همچنیــن ،امــام(ع) کارگــزاران حکومتــی و مأمــوران مالیاتــی را بــه خوشخویــی در برابــر مردمــان و
مؤدیــان ســفارش کــرده اســت (رشیــف رضــی ،1379 ،ص  ،)361چنانکــه بــه یکــی از آنــان ســفارش کــرده
اســت« :مبــادا کــه مســلامن ،یهــودی یــا نرصانــی را بـرای دریافــت درهــم خراجــی بزنــی یــا حیوانــات آنــان را
بفروشــی .ایــن را بــدان کــه بــه مــا دســتور دادهشــده کــه از آنــان ،فقــط اضافــی اموالشــان را طلب بســتانیم»
(مجلســی ،1363 ،ج  ،41ص 128؛ حــر عاملــی ،1403 ،ج  ،6ص .)90
ســفارشهای امــام(ع) در ایــن زمینــه ،مانــع هرگونــه بداخالقــی ،تررشویــی ،درش ـتگویی ،عصبانیــت و
تبیین مؤلفههای تربیت اقتصادی در سیرهی علوی
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تنــش میــان فعــاالن اقتصــادی ،تولیدکننــدگان ،فروشــندگان و مشــریان میشــود و محیــط ســامل و امنــی را
بـرای هرگونــه فعالیــت اقتصــادی فراهــم میکنــد .همچنیــن التـزام بــه ایــن امــر در بخــش اداری و حکومتی،
احـرام متقابــل را میــان اربابرجــوع و مســئولین اداری و حکومتــی بــه همـراه دارد کــه درنهایــت ،موجــب
رضایتمنــدی مــردم و خشــنودی خداونــد متعــال خواهــد شــد.

-6امانتداری

اهمیــت امان ـتداری از دیــدگاه امــام علــی تــا آنجاســت کــه حــرت ،یکــی از مالکهــای ســنجش
شایســتگی و خلــوص مســلامنان را امانـتداری آنــان عنــوان کــرده و فرمــوده اســت« :بــه فراوانی منــاز و روزه
و کــرت حــج و انفــاق بــه مــردم و صــدای ایشــان در شــبانگاهان ننگریــد ،بلکــه آنــان را بــه راسـتگویی و
امانـتداری ارزیابــی کنیــد» (هــان ،ج  ،13ص .)320
از دیــدگاه امــام(ع) مقــام ،مســئولیت ،بیتاملــال ،جمـعآوری مالیاتهــا و امــوال دولتــی همگــی امانــت
الهــی بهشــار میآیــد و مســلامنان بایــد بــه حفاظــت و نگهــداری آنهــا الت ـزام داشــته باشــند کــه در ایــن
صــورت« ،خیــر دنیــا و آخــرت» (مجلســی ،1363 ،ج  ،75ص  )81نصیــب آنــان میشــود؛ امــا اگــر امانـتداری
نکنــد و مرتکــب خیانــت شــوند« ،درهــای خــواری در دنیــا بــه روی خــود میگشــایند و در قیامــت رســوا
خواهنــد شــد» (رشیــف رضــی ،1379 ،ص .)363
بدیــن منظــور ،امــام(ع) ســمتهای حکومتــی را امانــت الهی عنــوان کــرده و در نامهای به اشــعثبنقیس
فرمانــدار آذربایجــان نوشــته اســت« :هامنــا پســت فرمانــدارى بـراى تــو وســیلهی آب و نــان نیســت ،بلكــه
امانتــى در گــردن تــو اســت» (هــان ،ص .)345
یکبـار هنـگام تقسـیم امـوال بیتاملـال از سـوی امـام(ع) میـان مـردم ،بـردهی پیـری نـزد حضرت آمـد و
تقاضـای کمـک از امـوال بیتاملـال را کـرد .امـام(ع) خطـاب بـه وی فرمـود« :بـه خدا سـوگند که این امـوال نه
دسترنج و نـه میـراث پـدرم اسـت ،بلکـه امانتـی اسـت کـه بـه مـن سپردهشـده تـا آن را بـه اهلـش برسـانم»
(نعمان مغربـی ،1385 ،ج  ،2ص  .)310بـا ایـن رویکـرد ،امـام(ع) در تقسـیم بیتاملـال هیـچ سـهمی را بـرای
خـود و خویشـاوندانش در نظـر منیگرفـت (ثقفـی ،1373 ،ص 46؛ ابنعبدالبر ،1415 ،ج  ،3ص  )210و بـه دو
فرزنـدش حسـن و حسـین(ع) هـم چیـزى بیـش از حقشـان منـىداد (ابنطقطقـی ،1360 ،ص .)115
همچنیــن امــام(ع) بــا حساســیت مواظــب بــود کــه اقــوام و نزدیکانــش از بیتاملــال سوءاســتفاده نکننــد
و بــه ایــن ســبب ،یکــی از دخرتانــش را رسزنــش کــرد کــه گردنبنــدی از بیتاملــال بــه امانتگرفتــه بــود
تــا در روز عیــد بــه گــرد آویــزد و علیب نرافــع خزان ـهدار کوفــه را توبیــخ کــرد کــه گردنبنــد را بــا ضامنــت
بــه دخــر حــرت امانــتداده بــود (مجلســی ،1363 ،ج  ،41ص  .)337هنگامیکــه دخــر امــام(ع) ابــراز
ناراحتــی کــرد ،آن حــرت فرمــود« :ای دخــر علــی! هــوای نفــس تــو را از حــق دور نگردانــد .آیــا بــه نظــر
تــو متــام زنــان مهاجریــن چنیــن موقعیتــی دارنــد و میتواننــد اینگونــه از امــوال بیتاملــال اســتفاده کننــد»
(ابنشهرآشــوب ،1404 ،ج  ،2ص .)108
بــا دقــت و تأمــل در ســیرهی نظــری و عملــی امــام(ع) دربــارهی امانـتداری ،میتــوان مبانــی ارزشــمندی
را بـرای تربیــت اقتصــادی بــه رشح ذیــل اســتنتاج کــرد:
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(ع)

 امانـتداری اصــل محــوری بـرای ارزیابــی افـراد جامعــه ،بـرای برقـراری هرگونــه ارتبــاط ،مشــارکت ومـراودهی اقتصــادی اســت.
(ع)
 التـزام بــهامانـتداری مدنظــر امــام  ،خیــر دنیــا و آخــرت را بـرای افـراد بــه همـراه دارد؛ امــا هرگونــهکوتاهــی ،بیمباالتــی و بیتوجهــی در ایــن زمینــه ،موجــب رســوایی در دنیــا و خ ـران در آخــرت خواهــد
شد .
 هــر نــوع مســئولیت حکومتــی ،دولتــی و اداری ،امانــت الهــی بهشــار میآیــد کــه بایــد بــا رعایــتقانــون و بــا شایســتگی ،وظایــف مربوطــه را انجــام داد و هیچکــس و بــا هیــچ جایگاهــی ،حــق هیچگونــه
سوءاســتفادهای را نــدارد.
 افـراد بــا هــر جایــگاه و مقامــی ،موظــف بــه حفــظ و نگهــداری متــام و کــال از امــوال دولتــی ،وجــوهمالــی و امکانــات حکومتــی بهعنــوان بیتاملــال هســتند.
 زمامــداران جامعــه چــون در کانــون توجــه هســتند ،موظــف بــه رعایــت کامــل امانـتداری در همـهیســطوح هســتند و هیچگونــه کوتاهــی و اشــتباه از آنــان پذیرفتنــی نیســت.
 التـزام در امانـتداری مدنظــر امــام(ع) ،زمینـهی اعتــاد ،همراهــی ،همدلــی و کارگروهــی را میــان افرادجامعــه به وجــود مـیآورد.
 از هرگونه خسارت و زیان ،در هر قالب و عنوان ،مامنعت به عمل میآید. رفتار ناب امام(ع) در این زمینه ،باب هرگونه تفسیر ،شبههپراکنی و بهانهتراشی را بسته است. ســیرهی امــام(ع) در ایــن زمینــه ،الگــوی نابــی ب ـرای فعــاالن اقتصــادی ،مســئولین ،کارکنــان و هم ـهیاف ـراد جامعــه اســامی اســت.

-7اهتامم به کار و تالش

کار ،تنهــا بــه کارگــری بــا کلنــگ و بیــل اختصــاص نــدارد ،بلکــه شــامل «کارهــای یــدی و فکــری،
فعالیتهــای صنعتــی ،بهداشــتی ،کشــاورزی ،تجــارت ،نویســندگی ،رانندگی ،معامری ،مهندســی ،آمــوزگاری و
کار اداری نیــز میشــود» (اشــتهادی و عبــدوس ،1391 ،ص  .)307بنــا بــه نظــر امــام(ع) ،کار و تــاش علیرغــم
«ســختی و توانفرســایی» (مفیــد ،1380 ،ج  ،1ص  ،)298فوایــد و مزایایــی بــه رشح ذیــل بــه هم ـراه دارد:
 انســان بهواســطه کار و تــاش میتوانــد «جایــگاه اجتامعــی خــود را ارتقــاء داده» (رشیــف رضــی، ،1379ص  )457و موقعیــت اجتامعــی بهــری را ب ـرای خــود و خانــوادهاش کســب کنــد.
 انســان بــا اهتــام دربــارهی کار و تــاش میتوانــد «رســتگاری و ســعادت خــود در آخــرت» (لیثــیواســطی :1376 ،ج  ،1ص  )512را تضمیــن کنــد.
 چــون انســان بیهــوده آفریــده نشــده و تــوان تغییــر رسنوشــت خــود را دارد (رشیــف رضــی ،1379 ،ص ،)397بهخوبــی میتوانــد در ســاخنت زندگــی ُمرفهــی ب ـرای خــود و خانــوادهاش و تــاش ب ـرای ســعادت و
توســعهی جامعـهای کوشــا باشــد کــه در آن زندگــی میکنــد.
(ع)
 کار و تــاش در تضــاد بــا تنبلــی و کاهلــی قـرار دارد کــه یکــی از ریشـههای اصلــی فقــر اســت و امــامبــا تعابیــری چــون «مــرگ بــزرگ» (ابنشــعبه حرانــی ،1382 ،ص « ،)179دریچـهی نکبــت» (مجلســی،1363 ،
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ج  ،75ص « ،)353عامــل پریشــانی عقــل» (رشیــف رضــی ،1379 ،حکمــت  )311و «مای ـهی نقصــان دیــن»
(هــان ،ص  )505از آن یــاد و اعــام بی ـزاری کــرده اســت؛ لــذا انســان بایــد در پرتــو کار و تــاش ،زندگــی
شــکوفا ،پویــا و مرفهــی را بـرای خــود و خانــوادهاش فراهــم کنــد تــا بــا آرامــش ،بــه زندگــی بپــردازد و بـرای
آخــرت هــم رهتوشـهی مناســبی آمــاده کنــد.
 افـراد علیرغــم هــر جایگاهــی کــه ممکــن اســت داشــته باشــند ،بــر اســاس مســئولیتی کــه در برابــرخانــواده و جامعــه دارنــد و بــر حســب رضورت و نیــاز ،بایــد بــه کار و تــاش هــم اهتــام داشــته باشــند،
چنانکــه امــام(ع) در دورهی رســالت رســول خــدا(ص) ،علیرغــم ســابقه و جایگاهــی کــه داشــتند ،بـرای درختــان
خرمــای گروهــی از یهودیــان مدینــه ،بــا دســتان خــود آب میكشــید تــا حــدی كــه دســتانش تــاول م ـیزد
(ابنابیالحدیــد ،1378 ،ج  ،1ص .)22
(ع)
 هیــچ بهانـهای ،مانــع فاصلــه و دوری امــام از کار و تــاش منیشــد و بدیــن منظــور ،حتــی هنگامیکــهبــه علــت چش ـمدرد ،قــادر بــه حضــور در میــدان نــرد نبــود؛ امــا هنگامیکــه اصحــاب بــه جســتجوی وی
آمدنــد ،او را مشــاهده کردنــد کــه در هــان حالــت چشـمدرد ،بــه آســیاب رفتــه و مشــغول آســیاب کــردن
گنــدم اســت (ابنحنبــل ،1420 ،ج .)850 ،2
 امــام(ع) بــا بیــان اینکــه «هیــچ ســحرخیزی در راه خــدا ،برتــر از ســحرخیزی بـرای تأمیــن معــاش فرزندانو خانــواده نیســت» (ابنابیجمهــور  ،1405ج  ،3ص 142؛ نعــان مغربــی ،1385،ج  ،2ص  ،)15تأکیــد دارد
کــه «صبــح زود در پــی روزی رفــن ،روزی را افــزون» (حــر عاملــی ،1403 ،ج  ،15ص  )348خواهــد کــرد.
 در تاریــخ اســام از آغــاز تاکنــون ،برخــی از شــخصیتها بــه بهان ـهی نیایــش و عبــادت ،بــه انــزوا وگوشــهگیری صوفیانــه روی میآورنــد کــه موجــب آزار و اذیــت خانوادههــا و اطرافیــان آنــان میشــود،
امــام(ع) ضمــن مخالفــت بــا ایــن تفکــر ،بهشــدت از آن نهــی کــرده اســت (رشیــف رضــی ،1379 ،ص .)307

-8اهتامم در سازندگی و آبادانی

ســازندگی و آبادانــی نقشــی تعیینکننــده در توســعهی اقتصــادی دارد و در مبانــی دینــی هــم بــر ایــن
امــر تأکیــد شــده اســت ،چنانکــه خداونــد یکــی از وظایــف انســانها در زمیــن را آبادانــی آن عنــوان کــرده
اســتُ « :هـ َو أَنشَ ـأَكُم ِّمـ َن ْالَ ْر ِض َو ْاسـ َت ْع َم َرك ُْم ِفی َهــا (هــود)61 ،؛ او شــا را از زمیــن آفریــد و آبادانــی آن را از
شــا خواســته اســت ».خداونــد در ایــن آیــه ،ضمــن تأکیــد بــر اینکــه افـراد جامعــه دربــارهی بقــا و هســتی
خــود ،تنهــا بــه خداونــد قــادر متعــال محتــاج هســتند و نــه کــس دیگــری ،انســانها را مأمــور آبادانــی زمیــن
و اســتفاده از فوایــد و مثـرات آن کــرده اســت (طباطبایــی ،1378 ،ج  ،10ص .)462
امــام(ع) یکــی از راههــای تأمیــن معــاش را اســتفاده از مث ـرات و محصــوالت زمیــن (حــر عاملــی1403 ،
ق ،ج  ،19ص  )35عنــوان کــرده اســت کــه از طریــق عم ـران و آبادانــی بــه دســت میآیــد و تأکیــد دارد
مردمانــی کــه علیرغــم دارا بــودن زمیــن و آب ،فقیــر باشــند« ،از رحمــت الهــی بــه دور» (حمیــری)115 ،1413 ،
خواهنــد بــود.
امـام(ع) بـر بهرهبـرداری حداکثری ،درسـت و عاقالنـه از منابـع خـدادادی بـرای فراهـم سـاخنت زندگـی
آبرومندانـهای توسـط افـراد تأکیـد دارد و دراینبـاره میفرماید« :هـر نعمتی که خدا به تو داده اسـت ،خوب
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نگهـداری (بهرهبـرداری) کـن و هیـچ نعمتـی از نعمتهـای خدا را که ارزانی توسـت ،ضایع مگـذار و باید اثر
نعمتـی کـه خداونـد بـه تو عطـا کرده اسـت ،در تو دیـده شـود» (حکیمـی ،1380 ،ج  ،5ص .)40
همچنیــن امــام(ع) پــس از اینکــه بهعنــوان خالفــت دســت یافــت ،تــاش زیــادی ب ـرای سامانبخشــی،
عم ـران و آبــادی جامعــه انجــام داد و آن را ازجملــه وظایــف اصلــی حاکــان و کارگ ـزاران جامعــه عنــوان
کــرده و ســفارش منــوده کــه کارگزارانــش بایــد بــه آبادانــی بیــش از جمـعآوری خـراج اهمیــت دهنــد؛ لــذا
خطــاب بــه مالــک اشــر فرمــوده اســت:
در آبــادی زمیــن بیــش از کوشــش در گــردآوری خ ـراج باشــد؛ زی ـرا خ ـراج جــز بــا آبادانــی بــه دســت
منیآیــد و آنکــس کــه بخواهــد مالیــات را بــدون عمـران و آبادانــی بطلبــد ،شــهرها را خـراب و بنــدگان خــدا
را نابــود میکنــد و حکومتــش بیــش از مــدت کوتاهــی دوام نخواهــد داشــت (رشیــف رضــی ،1379 ،ص .)403
از كالم امــام علــی(ع) پیداســت حکومــت بایــد بســر مناســب را بـرای توســعهی فعالیتهــای اقتصــادی
و عمرانــی مــردم فراهــم آورد و ســپس بــه موضــوع مالیــات و گرفــن خ ـراج بپــردازد .امــام معتقــد اســت
اگــر حکومــت در حــوزهی اقتصــادی ،عمرانــی و آبادســازی منفعــل عمــل کنــد ،زمینـهی ویرانــی ،فقــر ،ظلــم،
فســاد و تباهــی را فراهــم م ـیآورد کــه در آن صــورت ،جامعــه پرسفــت میکنــد و زمین ـهی پایــال کــردن
حقــوق مــردم و تضعیــف آنــان فراهــم میشــود و درنهایــت ،موجــب نارضایتــی مــردم خواهــد شــد.
امـام(ع) ازجمله شـخصیتهایی اسـت که علاوه بر رهنمون کردن دیگران به سـازندگی و آبادانی ،شـخصاً
نیـز بـه عمـران و آبادانـی پرداختـه اسـت .عمـدهی فعالیتهـای اقتصادی امـام(ع) ،طـی سـالهای  25الی 35
هجـری در منطقـهی ینبُـع (ابنشهرآشـوب ،1404 ،ج  ،2ص  )132انجامگرفته اسـت که در سـاحل دریای رسخ
اسـت و بـه سـبب چشـمههای فـراوان بـه این نام شـهرت یافتـه بـود (یاقـوت حمـوی ،1399 ،ج  ،1ص .)658
یکـی از چشـمههای معـروف منطقـهی ین ُبـع کـه بـه دسـت امـام(ع) حفـر شـدَ « ،عیـن أب ینَیـ َزر» نـام داشـت
(سـمهودی ،1403 ،ج  ،1ص  .)127خـود أَب ینَیـ َزر از غالمـان امـام(ع) کـه حضرت ایـن چشـمه را بـه نـام وی
نامگـذاری کـرده بودنـد ،در ترشیـح نحـوهی حفـر این چشـمه از سـوی امام(ع) روایت کرده اسـت :مـن در دو
زمیـن زراعـی علیبـن ابیطالـب(ع) بـه نامهـای «عیـن ابینیـزر» و «بُغَیبغـه» مشـغول کار بـودم کـه یکبـار
امـام(ع) بـه آنجـا آمدنـد و کلنـگ را برداشـتند و بـه درون چاه رفتند و مشـغول کندن شـدند و پیوسـته کلنگ
میزدنـد تـا اینکـه به نـاگاه آب فـوران کـرد ( ُمبرد ،1413 ،ج  ،3ص .)1127

-9حفظ منافع جامعه

امــام(ع) در متــام دوران زندگــی خــود ،مســلامنان را بــه اتحــاد و باهــم بــودن (رشیــف رضــی ،1379 ،ص
 ،)281تعــاون و همیــاری همدیگــر (هــان ،ص  )229و حفــظ منافــع اجتــاع و سودرســانی بــه دیگ ـران
(آمــدی متیمــی ،1378 ،ج  ،1ص  )39فراخوانــده اســت .بنــا بــه همیــن بــاور ،امــام(ع) پــس از رحلــت رســول
خــدا(ص) و در دورهی خلفــای نخســتین ،علیرغــم اختالفــی کــه بــا جنــاح حاکــم داشــتند ،بـرای حفــظ منافــع
امــت اســامی ،بهعنــوان مشــاور پیشــنهادهای نوآورانـهای همچــون تعییــن تکلیــف خـراج زمینهــای ســواد
عـراق (یعقــوىب ،1371 ،ج  ،2ص  )29و تعییــن مبــدأ تاریــخ اســام (بیرونـــى ،1923 ،ص  )30را بــه خلفــا ارائــه
کــرد کــه در تحــوالت اقتصــادی صــدر اســام اهمیــت محــوری داشــته اســت.
تبیین مؤلفههای تربیت اقتصادی در سیرهی علوی
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همچنیــن فعالیتهــای مختلــف عمرانــی امــام(ع) بدیــن منظــور بــوده اســت ،چنانکــه زمینهایــی را
در وادیالقــری ،وادی ترعـــه و وادی إذنیــه بــا دســت خــود آبــاد و وقــف میکــرد (ابنشــبه نُ یــری،1410 ،
ج ،1ص  )235تــا اقشــار مختلــف مــردم از منافــع آن بهرهمنــد شــوند .الت ـزام بــه ایــن نــوع رفتــار ،باعــث
افزایــش بهــرهوری ،افزایــش اعتــاد میــان اف ـراد جامعــه ،رعایــت منافــع دیگ ـران ،مشــارکت بیشــر اف ـراد،
مســئولیتپذیری ،افزایــش ثــروت ملــی و کمــک بــه اج ـرای سیاس ـتهای حکومتــی میشــود.

-10برنامهریزی

امــام علــی بــا درک اهمیــت زمــان و بــا بیــان اینکــه «زمــان و فرصــت همچــون ابــر در حــال گــذر
اســت» (کلینــی ،1362 ،ج  ،5ص  ،)87بــه فرآینــد برنامهریــزی بـرای مدیریــت زمــان و هدفمنــد کــردن امــور
اهمیــت میدهــد و «دوراندیشــی» (رشیــف رضــی ،1379 ،ص  )635را ازجملــه رمــوز موفقیــت در زندگــی
عنــوان میکنــد و تأکیــد دارد در «دنیایــی کــه تدبیــر نباشــد خیــری» (الربقــی ،1370 ،ص  )5نخواهــد بــود.
امــام(ع) الزمـهی دسـتیابی انســان بــه زندگانــی ُمرفــه بـرای خــود و خانــوادهاش را برنامهریــزی درســت
و دقیــق میدانــد و میفرمایــد« :برنامهریــزی صحیــح اقتصــادی ،مــال انــدک را افزایــش میدهــد و
برنامهریــزی غلــط ،مــال فــراوان را نابــود میکنــد» (مجلســی ،1363 ،ج  ،70ص .)307
(ع)

 -11التزام در ارائهی کار با کیفیت

امــام(ع) بــر انجــام کار بــا کیفیــت مطلــوب ،همـراه بــا دقــت و پرهیــز از هرگونــه شــتابزدگی تأکیــد دارد
و بــه ایــن علــت فرمــوده اســت« :بــه دنبــال رسعــت انجــام کار مبــاش ،بلکــه در پــی کیفیــت باش! بهدرســتی
کــه مــردم منیپرســند کــه در چنــد روز بــه انجــام رســیده اســت ،بلکــه از خــوب بــودن و صحیــح بــودن کار
میپرســند» (ابنابیالحدیــد ،1363 ،ج  ،7ص .)267

-12التزام به قانون

امــام علــی(ع) در متــام دوران زندگانــی خــود ،بــه قانــون التـزام داشــت و اگــر کســانی از وی میخواســتند
بـرای حفــظ جایــگاه خــود ،از قانــون عــدول کنــد ،ضمــن رد درخواســت آنــان ،بــا جدیــت میفرمود« :ســوگند
بــه خــدا! اگــر شــب را بــر روی خارهــای ســعدان بیــدار بــه رس بــرم و یــا در ُغلهــا و زنجیرهــا بســته و
کشــیده شــوم ،برایــم محبوبتــر اســت از اینکــه خــدا و رســولش را روز قیامــت در حالــی مالقــات کنــم کــه
بــه برخــی از بنــدگان ســتم و چیــزی از امــوال دنیــا را غصــب کــرده باشــم» (رشیــف رضــی ،1379 ،ص )327
امــام(ع) بهعنــوان حاکــم اســامی تأکیــد داشــت کــه میــان او ســایر اقشــار مــردم و ازجملــه اقلیتهــا،
دربــارهی رعایــت قوانیــن فرقــی وجــود نــدارد و اگــر اختالفــی پیــش آمــد ،بایــد در دادگاه اســامی ،بــا مــردم
(ع)
عــادی و حاکــم بهصــورت مشــابه و قانونــی رفتــار شــود و حقــوق مــردم پایــال نگــردد .هنگامیکــه امــام
زره خویــش را نــزد مــردى نـراىن یافــت .آن مــرد از دادن زره بــه امــام(ع) ابــا کــرد .امــام(ع) او را نــزد رشیــح
قاضــی کوفــه بــرد تــا اقامـهی دعــوا كنــد .امــام(ع) گفــت :ایــن زره از آن مــن اســت .نــه آن را بــه او فروختـهام
و نــه بــه او بخشــیدهام .رشیــح بــه نـراىن گفــت :امیراملؤمنیــن چــه مىگویــد؟ نـراىن گفــت :نــه ،زره ،زره
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مــن اســت .رشیــح رو بــه امــام(ع) كــرد و گفــت :یــا امیراملؤمنیــن! آیــا بــر ادعــاى خــود شــاهد و دلیــى دارى؟
امــام(ع) گفــت :نــه .رشیــح بــه ســود آن نـراىن رأى داد (ثقفــی ،1373 ،ص  .)47امــام(ع) اعرتاضــی نکــرد و بــه
رأی دادگاه متکیــن منــود.
فعالیتهــای پیــدا و پنهــا ن فرزنــدان ،بـرادران ،همـران و اقــوام حاکــان و کارگـزاران ازجملــه عوامــل
اصلــی اســت کــه قانونگرایــی را تهدیــد میکنــد کــه بــا اســتفاده از اطالعــات محرمانــه و دور زدن قانــون،
زمین ـهی حیفومیــل امــوال عمومــی و توســعه فســاد را فراهــم میآورنــد .بنــا بــه نظــر امــام علــی (ع)،
بایــد بــا قاطعیــت و بــدون مســامحه« ،ریش ـهی ســتمكاری »اینــان را بریــد و آنــان را از حضــور یافــن در
معامــات دولتــی ،واگــذاری زمینهــا و انعقــاد قراردادهــای حکومتــی منــع کــرد (رشیــف رضــی ،1379 ،ص
 )417تــا هرگونــه امــکان فرصــت ب ـرای آنــان فراهــم نشــود و ســایر اقشــار مــردم ،بــا اعتــاد و دلگرمــی،
در فعالیتهــای اقتصــادی مشــارکت کننــد .بدیــن منظــور ،امــام(ع) در دوران حکومــت خــود ،هیــچ امتیــاز
فراقانونــی را ب ـرای خانــواده خــود در نظــر نگرفــت و بــا آنــان همچــون ســایر مــردم رفتــار میکــرد؛ ب ـرای
منونــه ،هنگامیکــه عقیــل ،ب ـرادر امــام(ع) ،از ایشــان درخواســت کــرد از بیتاملــال کمکــی بــه او اختصــاص
دهــد ،امــام(ع) آهنــى گداختــه بــه دســتش نزدیــك كــرد کــه عقیــل نالــه رس داد .امــام(ع) خطــاب بــه وی فرمود:
«اى عقیــل! نوحهگـران در عزایــت بگرینــد ،آیــا از حـرارت آهنــى مینــاىل كــه انســاىن بــه بازیچــه گداختــه
ت و مـرا از آتــى كــه خداونــد ج ّبــار بــه خشــم خــود افروختــه اســت ،بیمــى نباشــد؟» (هــان ،ص .)329
اسـ 
(ع)
التــزام بــه قانــون منطبــق بــر ســیرهی امــام  ،بــاب هرگونــه رانتخــواری ،تبانــی ،سوءاســتفاده،
انحصارطلبــی ،تخلــف و خســارت بــه بیتاملــال را خواهــد بســت و بــه دولــت کمــک خواهــد کــرد کــه
عدالــت اجتامعــی را برقــرار کنــد و چــون رضایتمنــدی مردمــان را بــه همــراه خواهــد داشــت ،باعــث
همگرایــی اجتــاع و درنهایــت ،تحقــق توســعهی اقتصــادی خواهــد شــد.

نتیجهگیری

در ســیرهی اقتصــادی امــام علــی  ،بهعنــوان تجلــی اســام نــاب ،دوازده مؤلفـهی نــاب دربــارهی تربیــت
اقتصــادی ،بهعنــوان یکــی از پیشزمینههــای اصلــی تحقــق توســعهی پایــدار کــه در عرصههــای تولیــد،
توزیــع و مــرف عمومیــت دارد ،شــامل تــوکل بــه خــدا ،رعایــت انصــاف ،الت ـزام در کســب روزی حــال،
رعایــت الگــوی مــرف ،خوشخلقــی ،امانـتداری ،اهتــام بــه کار و تــاش ،اهتــام در ســازندگی و آبادانــی،
حفــظ منافــع جامعــه ،برنامهریــزی ،التـزام در ارائـهی کار بــا کیفیــت و التـزام بــه قانــون وجــود دارد.
وجــه بــارز ایــن آموزههــا ،کاربــردی بــودن آنهاســت کــه بهســادگی و در کوتاهتریــن زمــان ،قابلیــت
انتقــال بــه افـراد جامعــه را دارنــد کــه اگــر بهدرســتی ایــن رونــد انجــام گیــرد ،ضمــن اینکــه تأثیــر مانــدگاری
بــر ذهــن یادگیرنــده بهجــا خواهــد گذاشــت ،زمین ـهی بــروز رفتارهــای مطلــوب اقتصــادی در اف ـراد را بــه
وجــود خواهنــد آورد و شــخص باعالقــه و بــر اســاس مؤلفههــای موجــود ،رفتارهــای نامطلــوب اقتصــادی را
کــه بــا اســتانداردهای موجــود همخوانــی ندارنــد ،در رسیعتریــن زمــان کنــار خواهــد گذاشــت .همچنیــن
تحــت تأثیــر ایــن آموزههــا ،زمینـهی ارتقــاء ســطح ســواد مالــی افـراد جامعــه ،ایجــاد تــوازن میــان توقعــات
و انتظــارات فــرد و واقعیــات جامعــه ،تصمیمگیــری درســت ،اســتدالل منطقــی ،افزایــش بهــرهوری ،بهبــود
(ع)

تبیین مؤلفههای تربیت اقتصادی در سیرهی علوی
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کیفیــت زندگــی ،التـزام افـراد در حفــظ منافــع جامعــه و مشــارکت در توســعهی اقتصــادی جامعــه ،تــاش
ب ـرای ریش ـهکنی فقــر ،بهرهبــرداری حداکــری و عاقالنــه از منابــع طبیعــی و تنظیــم درســت روابــط فــرد
بــا افـراد اجتــاع و دولــت فراهــم میشــود کــه در صــورت تحقــق ایــن مــوارد ،بخــش زیــادی از ایـرادات و
اشــکاالت اقتصــادی جامعــه مــا از میــان مـیرود و اقتصــادی شــکوفا و پویــا و مبتنــی بــر مســاوات بــه وجــود
خواهــد آمــد.
در پایان ،پیشنهادهایی به رشح ذیل تقدیم خوانندگان میشود:
-1تصمیمگیـران اصلــی جامعـهی مــا ،بــر حســب جایــگاه و وظیفـهای کــه دارنــد ،بـرای طــرح و تبییــن
اهمیــت ایــن موضــوع در ســطح جامعــه و بهویــژه بــه اســتناد منابــع اصیــل اســامی همچــون ســیرهی
اهلبیــت(ع) اهتــام جــدی داشــته باشــند.
-2موضـوع تربیـت اقتصـادی ،بر اسـاس سـیرهی اهلبیـت(ع) و ازجمله سـیرهی امام علی(ع) ،با اسـتفاده از
سـبکهای مختلـف و متنـوع ،در کتابهای درسـی دانش آموزان و دانشـجویان گنجانده شـود.
-3صداوســیام در برنامههــای مختلــف و متنــوع و ازجملــه در برنامههــای مربــوط بــه کــودکان ،نوجوانان
و جوانــان ،بــه ایــن موضــوع بپــردازد تــا این موضــوع در اذهــان یادگیرنــدگان ماندگار باشــد.
-4روحانیــون ،اســاتید دانشــگاه ،نخبــگان ،صاحبنظـران ،مؤلفــان و مراجــع فکــری بـرای ترویــج اهمیــت
و مؤلفههــای ایــن موضــوع در ســطوح مختلــف جامعــه تــاش کننــد.
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•ابنهش ــام ،عبداملل ــک؛ الس ــیرهی النبوی ــه؛ تحقی ــق مصطف ــی س ــقا و دیگــران؛ م ــر ،مطبع ــه مصطف ــی الباب ــی
الحلب ــی 1375 ،ش.
•اش ــتهادی ،محم ــد؛ عب ــدوس ،محمدتق ــی؛ آموزهه ــای اخالق ــی و رفت ــاری امام ــان ش ــیعه علیهمالس ــام؛ چ ــاپ
هش ــتم ،ق ــم ،بوس ــتان کت ــاب 1391 ،ش.
•الربق ــی ،ابوجعف ــر احمدب ــنمحمدبــ ن خال ــد؛ املحاس ــن؛ ب ــه اهت ــام جاللالدی ــن حس ــنی؛ تهــران ،دارالکت ــب
االس ــامیه 1370 ،ق.
•بی ــات ،محس ــن؛ «تجرب ــه تحری ــم؛ راه ــردی ب ـرای ش ــناخت آس ــیب پذی ــری ه ــا و تحق ــق اقتص ــاد مقاومت ــی در
توشش ــم ،ش ــاره  1396 ،84ش.
جمه ــوری اس ــاملی ایــران»؛ راه ــرد ،س ــال بیس 
•بیروىن ،ابوریحان؛ آثار الباقیـه؛ ترجمهی اكبـر دانارسشـت؛ تهـران ،امیركبیر 1363 ،ش.
•پیغام ــی ،ع ــادل؛ توران ــی ،حی ــدر؛ «نق ــش برنام ــه درس ــی اقتص ــاد در برنام ــه تعلی ــم و تربی ــت رس ــمی و عموم ــی
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دنی ــا ،ارائ ــه ی ــک برنام ــه عمل ــی بــرا ی ــک برنام ــه درس ــی مغف ــول»؛ ن ــوآوری ه ــای آموزش ــی ،س ــال نه ــم،
ش ــارهی  1390 ،37ش.
•ثقفی ،ابواسحاق ابراهیمبنمحمد؛ الغارات؛ ترجمهی عزیزالله عطاردى؛ تهران ،عطارد 1373 ،ش.
•حاک ــم حس ــکانی ،عبیداللهب ــنعبداللهبــ ن احم ــد نیش ــابوری؛ ش ــواهد التنزی ــل و لقواع ــد التفضی ــل؛ تحقی ــق
محمدباق ــر محم ــودی؛ تهــران ،وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی 1991 ،م.
•حر عاملی ،محمدبنحسن؛ وسائل الشیعه؛ تهران ،انتشارات اسالمی 1403 ،ق.
•حکیمی ،محمدرضا؛ الحیاه؛ ترجمهی احمد آرام؛ تهران ،دفرت نرش فرهنگ اسالمی 1380 ،ش.
•حمیری ،عبداللهبنجعفر؛ قرب االسناد؛ قم ،موسسه آل البیت 1413 ،ق.
•راغــب اصــفهانی؛ مفــردات؛ تهــران ،بـــاملكتبة املرتــضویه 1378 ،ق.
•ریمون ــد ،اِن ــو؛ آم ــوزش و توس ــعه؛ ترجمــهی اباصل ــت خراس ــانی و س ــمیه دانش ــمندی؛ تهــران ،مرک ــز آم ــوزش و
تحقیق ــات صنعت ــی ایــران 1393 ،ش.
•س ــمهودی ،علیبنعبدالل ــه حس ــن؛ وف ــاء الوف ــا بااخب ــار داراملصطف ــی؛ تحقی ــق عبدالحمی ــد محم ــد محیالدی ــن؛
طبــع الثانــی؛ بیــروت ،دار احیــاء الـراث العربــی 1403 ،ق.
•رشیف رضی ،محمد؛ نهجالبالغه؛ ترجمهی محمد دشتی؛ قم ،مرشقین 1379 ،ش.
•طباطبایــی ،محمدحســین؛ تفســیر املی ـزان؛ ترجم ـهی محمدباقــر موســوی؛ قــم ،جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه
ق ــم 1378 ،ش.
•طربسی ،فضلبنحسن؛ مجمع البیان؛ تحقیق محمدجواد بالغی؛ تهران ،نارصخرسو 1373 ،ش.
•الطریحی ،فخرالدین؛ مجمعالبحرین؛ تهران ،املکتبه املرتضویه 1365 ،ش.
•فتال نیشابورى ،محمدبنحسین؛ روضة الواعظین و بصیرة املتعظین؛ قم ،دلیل ما 1423 ،ق.
•کلینی ،محمدبنیعقوب؛ الكاىف؛ تهران ،اسالمیه 1362 ،ش.
•لیثـــی واســـطی ،کافیالدیـــن ابوالحســـن علیبنمحمـــد اللیثـــی؛ عیـــون الحکـــم و املواعـــظ؛ تحقیـــق حســـین
الحس ــنی البیرجن ــدی؛ ق ــم ،دارالحدی ــث 1376 ،ش.
•مربد ،محمدبنیزید ازدی؛ الکامل؛ تحقیق محمد احمد الدالی؛ بیروت ،موسسه الرساله 1413 ،ق.
•متقـــی هنـــدی ،علیبنحســـامالدین؛ کنـــز العـــال فـــی ســـنن األقـــوال واألفعـــال؛ تحقیـــق محمـــد عمـــر
دمیاطـــی؛ لبنـــان ،دارالکتـــب العلمیـــه 1419 ،ق.
•مجلسی ،محمد باقر؛ بحار االنوار؛ تهران ،اسالمیه 1363 ،ش.
•مفید ،محمدبننعامن؛ االرشاد؛ ترجمهی محمدباقر ساعدى خراساىن؛ تهران ،اسالمیه 1380 ،ش.
•.................................؛ امالی؛ ترجمهی حسین استاد ولی؛ مشهد ،آستان قدس رضوی 1364 ،ش.
•مکارم شیرازی ،نارص؛ تفسیر منونه؛ تهران ،دارالکتب االسالمیه 1380 ،ش.
•نراقی ،محمد مهدی؛ جامع السعادات؛ ترجمهی کریم فیضی؛ قم ،قائم آل علی 1394 ،ش.
•نعامن مغربی ،محمد؛ دعائم اإلسالم؛ چاپ دوم ،قم ،مؤسسه آل البیت 1385 ،ش.
•نوری ،میرزا حسین؛ مستدرک الوسائل؛ طبع الرابعه؛ بیروت ،موسسه آل البیت االحیاء الرتاث 1418 ،ق.
•یاقوت حموى ،شهابالدین؛ معجم البلدان؛ بیروت ،دار احیاء الرتاث العرىب 1399 ،ق.
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