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Abstract 
 

Every  society,  either  primitive  or  civilized,  is  based  on  a  political 
formation that requires to use an economic mechanism in order to survive. 
Throughout Jahiliyyah, this economic mechanism was based on the 
instrumental use of Mecca's geographical location as a commercial-religious 
region, and also based on the tribal economy with such factors as plundering, 
looting and so on. With the advent of Islam and the formation of an Islamic 
community under the leadership of the prophet Muhammad (PBUH), it was 
expectable that his newly-established system required economic mechanism, 
and also the economy of Jahiliyyah Arabs, which was primitive and mostly 
immoral, was not confirmed by Islam. Furthermore, going beyond this 
structure and replacing it with a new one was not possible economically. Thus, 
the present study aimed at presenting a theoretical framework to help better 
understand the prophet Muhammad's (PBUH) political-economy management 
as it opposed the political economy of early Islam. The prophet Muhammad's 
(PBUH) management was sublime and we can follow this sublimity in the 
objective idealism and make it more comprehensible and benefit from it as an 
acceptable model in political-economy management. 
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 دهچكي5

است كه براي ماندگاري  بندي سياسي مبتني بر يک شكل، اي اعم از بدوي و مدني هر جامعه

مند باشد. اين ساز و كار اقتصادي در زمان جاهلي بر  خود بايد از يک ساز و كار اقتصادي بهره

ديني و نيز  -عنوان يک منطقه استراتژيک تجاري زاري از موقعيت جغرافيايي مكه بهاستفاده اب

هايي چون غارت، غنيمت و... مبتني بوده است. با ظهور اسالم و تشكيل  قتصاد قبيله با مولفها

نيازمند  انتظار است كه نظام نوپاي وي هم جامعه اسالمي تحت رهبري حضرت محمد)ص( قابل

  صورت و سيرت در وضعيتي بوده و اقتصاد اعراب جاهلي كه بهبنيان و ساز و كاري اقتصادي 

دتاً غيراخالقي قرار داشت، مورد تأييد اسالم نباشد. وانگهي عبور از اين ساختار و بدوي و عم

جايگزيني آن با نظامي جديد از مبادي و مباني اقتصادي هم ممكن نبود. لذا تحقيق حاضر به 

تر از مديريت پيامبر)ص( در حوزه اقتصاد سياسي  براي فهم درست  دنبال ارائه چارچوبي روشي

يي با اقتصاد سياسي صدر اسالم است. رفتار مديريتي پيامبر)ص( در مسير و در رويارو

گرا پي  عيني   بخشي را در مفهوم امروزي ايدئاليسم توانيم اين تعالي است و ما مي  بخشي تعالي

الگويي قابل قبول در مديريت اقتصاد سياسي  از  عنوان بهگرفته و قابل فهم نماييم و امروزه نيز 

  .شويم مند آن بهره
 

 .گرا، پيامبر اسالم)ص( عيني بخشي، ايدئاليسم  اقتصاد سياسي، اسالم، تعالي: واژگان كليدي
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 مقدمه -7

 و ماده از فراتر بلكه ست،ين ايدن نيا به محدود و يماد يموجود انسان اسالم، دگاهيد از
 دارد. ارتباط اش يينها سرنوشت با او اعمال و شئون همه كهاست  ديجاو يزندگ يدارا

 نيتأم بر عالوه ،ياسالم دولت سيتأس با تا داشت تيمأمور( ص)امبريپن اساس يبر هم
ل ين مبنا تشكيبر هم .گمارد همت زين يمعنو اهداف نيتأم به حكومت يماد اهداف

 از حجوند داشت، چنانچه يپ ياسياقتصاد س يها مؤلفهاز بدو دعوت با  يجامعه اسالم
)ص( از همان ابتدا با دعوت به پرستش امبريپ و بود كهم مردم ثروت و درآمد منابع
كه  يرا به اقتصاد ناپاک اعراب جاهل يضربه مهلك ،ها پرستش بت يگانه و نفي يخدا
 ياقتصاد بهره و متيغن نيوارد كرد. ا بود، ...و چپاول و غارت قمار، ،يبر رباخوار يمبتن
د يرا با اسالم تشد يفت اعراب جاهلافتاد و مخال خطر به اسالم آمدن با كه بود يزيچ آن
قرار  يطي)ص( در شراامبريپ ،يل جامعه اسالمينه و تشكيكرد. با مهاجرت به مد يم
ات جامعه ينيرا در مواجهه با ع ييها د دستورالعمليبا ياز وح يبانيرد كه به پشتيگ يم

كه  است يدرحالن يوضع كند. اد يجد ياسيشكل دادن به اقتصاد س يبرا ،صدر اسالم
ن بردن ياعراب صدر اسالم از ب ياقتصاد يها از سنت ياريدار بودن بس شهيل ريدل به

مورد نظر اسالم مقاومت بلكه آل  دهيتنها در مقابل ا نه يگاهآنها ممكن نبود و  يناگهان
ا ي شدند ينه اي اصالح ،جيها به تدر ن سنتين ايكردند. بنابرا يدر مخالفت با آن عمل م

قرار  ير آرمانيامبر)ص( در مسيپ ياز سو ،نيگزيجا ياصالح يه رفتارهاله ارائيوس به
 گرفتند. 

 يمناسب برا ين سؤال است كه، چارچوب روشيبه ا ييدنبال پاسخگو ن پژوهش بهيا 
ن پژوهش در پاسخ يكه ا يا هيست؟ فرضيچ ياسيامبر)ص( در اقتصاد سيت پيريفهم مد

كه همان عبور دادن -گرا  ينيع  سميدئاليا: ن است كهيكند ا ين سؤال ارائه ميبه ا
است  يو معنو يبه ماديات طين حيمتأ يها جامعه و رساندن آن به قله ينيع يادهايبن

ت يريدرک مد يكرد مناسب برايرو -ميبر ينام م يبخش يعنوان تعال و از آن به
 است.  ياسيامبر)ص( در اقتصاد سيپ
 مشكالت و مسائل حل در( ص)اسالم رامبيپ مواجهه گونه و قيطر حاضر، بر پژوهش 

 نامه وهيش را آن توان يم درواقع دارد. تمركز و ديتأك ادشينوبن نظام و جامعه به مبتال

 ندارد و نداشته ياسالم اقتصاد مباحث به ورود در ييادعا لذا و دانست ياسالم تيريمد

 نكته نيا دادن اننش دنبال به ،ياسيس اقتصاد حوزه در يتيريمد شواهد بر هيتك با بلكه



 

    بخش در اقتصاد سياسي پيامبر اسالم)ص( و مديريت تعالي 

 

7279پاييز و زمستان  /شماره اول /دوره اول   

32 

 و آداب قراردادها، از اعم گذشته، امكانات مجموعه اساساً( ص)اسالم امبريپ كه است

 به رو يريمس در را ثروت عيتوز و يمحل حاكمان درآمد كسب مختلف يها گونه و رسوم

 گرفت. يم خدمت به لآ دهيا جامعه کي يسو به و( يمتعال)جلو

و ارائه  يعنوان چارچوب نظر گرا به ينيسم عيئالديا ين مقاله پس از معرفيسامان ا 

ن يل عناويرا ذ ياسيدر اقتصاد س يبخش ياسالم، تعال شايپ ياسياز اقتصاد س يريتصو

ق پرداخته و سپس به يه، خمس و زكات به تحقي، جزيه، مفهوم آزاديمت، فديغن

 پردازد. يم يريگ جهينت

 نه پژوهشيشيپ -3

م كه يخور يبر م يمبر)ص( هرچند به منابعايعصر پ ياسيدر خصوص اقتصاد س
ک، برخورد يمتدولوژ يها اند اما فقدان چهارچوب ن موضوعييتب يالظاهر در پ يعل

ق حاضر را قابل يخاص، تحق يريگ جهيبه نت يعدم رهنمون يبا موضوع و حت يسطح
 اد كرد:يل يذ يد از پژوهشهاين حال بايكنند اما در ع يتر م تأمل

نه ين آثار در زميتر از جامع يكيتوان  ياثر محمدباقر صدر را م« اقتصاد ما» -1 
 اقتصاد با ياسالم اقتصاد يقيتطب يبررس به نخست دانست. جلد ياقتصاد اسالم

 چارچوب و ساختار و پردازد يم ييمبنا يكرديرو با يدار هيسرما اقتصاد و يستيماركس
اقتصاد  يدوم به سراغ محتواجلد . سازد يم مشخص را ياسالم اقتصاد گاهيجا و يكل

 با ،ياسالم نظام از يجزئ مثابه به ياسالم اقتصاد كه است باور نيا بر رود. او يم ياسالم
 كه دهد يم ارائه را ينينو وهيش غرب، و شرق شامل مدرن، بشر فهم يها قالب زدودن
 يدرون ياستعدادها ييشكوفا و يبالندگ و رشد يبرا را ياسالم امت يهمگان حركت

 (.1470)صدر،  كند يم تيريمد و يده جهت ،ياقتصاد يماندگ عقب با مبارزه يبرا
 محمد و يپوراحمد نيحس نوشته «ياسالم ياسيس اقتصاد هينظر بر يا مقدمه» -0 

 ياسالم ياسيس اقتصاد هينظر كه است سؤال نيابه  پاسخ افتني يبرا تالش در يآباد شم
 اجزاي فهم در اكتشافي جنبه پژوهش نيا گرچها شود؟ يم نييتب و بندي فرمول چگونه
 در و سئوال به پاسخ در اما دارد، اسالم فقهي مباني بر بنا اسالمي سياسي اقتصاد نظريه
 کي ياسالم ياسيس اقتصاد كه گردد يم ارائه فرض نيا اسالمي سياسي اقتصاد نظام ترسيم

 اهداف تحقق راستاي در اتيمعنو اخالق و فرهنگ، است،يس اقتصاد، با کيستميس ونديپ
 (.1430، يآباد شم و ي)پوراحمد سازد يم برقرار مسلمان انسان اخروي و دنيوي
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از  ييدنبال ارائه الگو نوشته محمدكاظم صدر، به« ر اسالمصد ياقتصاد اسالم» -4 
رسد كه در  يجه مين نتياست و به ا ياز اقتصاد اسالم ييعنوان الگو اد صدر اسالم بهاقتص

دوش، منطبق و توام  ستند بلكه همي، انصاف و عدالت از هم جدا نييكارا ياسالم اقتصاد
 ييها خالف نظامن برين اساس مصلحت فرد و جامعه بر هم منطبق است. ايااند. بر با هم

ش ين مسئله تضاد منافع را پيخود است و ا يا فرد، وليكننده  است كه در آن مصرف
زه مصرف و يانگ ين امر است كه در نظام اسالميا سنده به دنبال اثباتيآورد. نو يم

 .(1467)صدر، رات است يد، كسب كمال و مسابقه در خيتول

 گرا ينيع  سميدئاليا -2

1گرا ينيع  سميدئاليا
است كه در حصار ذهن  يدن به مطلوب ممكنيرس يدر جستجو 

توجه به كه از رد يگ يم يرا پ يده و كمال مطلوبيادن به يماند و رس يگرفتار نم
ن شكل يهستند كه در ا يها مواد تيات و واقعينيماند. ع يات غافل نمينيها و ع تيواقع

دن به كمال مطلوب ساخته شود. ير رسيمس ،ها شود با آن يتالش م ييگرا از آرمان
 همه يبرا و كند كه ثابت يجاد ميا ييايدن ،يذهن يندهايفرا قيطر از ،يفرد ن هريبنابرا

ماً يكه مستق يناتياما تع اند متفاوت ناظر هر يبرا يذهن يندهايفرآ .تاس كساني ناظران
 . (Smith. 1901: 1-4) هستند كساني همه يبرا اند، ادراک شده

م كه در هر يدان يم يت را شامل مراحليحركت به سمت غاگرا  ينيع  سميدئاليادر  
ات بعضاً ممكن ينين عيم. ايريگ يها را به كار ميم و آنريات درگينيما با ع ،مرحله آن

 ،م و برعكس بعضاً ممكن استيباشد كه در ذهن دار ياست در تعارض و تناقض با آرمان
و استفاده از امكانات  عينمند  تينجا انتخاب نياع بخشند. يدن به آرمان ما را تسريرس
 تواند ين ذهن نميت دارد. بنابرايت اهميدن به آرمان و غايرس يبرا ،ط در هر مرحلهيمح
از  يگريتجربه دتا د يجو يمخودش را  يده فراسويا ،ن منظريباشد. از ا راهگشا خألدر 

ده يشود كه با ا يمف ياز ابژه تعر يصيخصا ،ن تجربه ممكني. در اشودده ممكن يتحقق ا
 .(Royce. 1901: 1-4) ن ابژه اشتراک دارديما از ا يكنون

ار يشود و در اخت يشكوفا م ،ور شدده منظيتوسط ا آنكه از  پسن يامكانات بالقوه ع 
 كمال راه در يعيطبطور  به يزيچ هر ،بود معتقد . ارسطورديگ يقرار م تيغا  بهدن يرس

 درباره ارسطو يها . آموزشاست حركت و جنبش در آن، به دنيرس هدف با و خود

                                                      
1. objective idealism 
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 زيچ هر ،شد سبب رورت،يص و شدن يفلسف انيجر درباره ايصورت  به ماده از حركت
ها آن موجود وضع و شود دهيد كمال يرايپذ بالقوه و يدگرگون و حركت درحال تهوسيپ

  . (100-100: 1463)عالم، نشود  دانسته يينها و ثابت
 ريخ کي انتخاب، هر و عمل هر نيهمچن و فن هر و دانش هر تيغااز نگاه ارسطو،  

 آن، يبرا را گريد زيچ همه و خودش يبرا را آن ما كه دارد وجود يتيغا اگر. است
 آن كه ميبدان و ميكن معلوم را تيغا آن يكل طرحكم  دست تا ميبكوش ديبا ،ميخواه يم

 (. 14-13: 1430)ارسطو، است  ييتوانا كدام اي دانش كدام موضوع تيغا
است كه  يمدع ييگرا تينيخورد. ع يوند ميپ ييگرا تينيسم با عيدئالين شكل ايبد 

ها را  تن حاليكه بروند و ا يدند و منتظر شناسندگانش موجويشاپيت پيواقع يها حالت
شود  يت پرده برداشته ميواقع يا هيپا ي، از ساختارهاانيگرا  تينيدگاه عيابند. طبق ديب

 .(436-454: 1461،يف)آنها را برسازند  يسندگان انساننه آنكه شنا
 نظر در مات هينيع ل،آدهيا تيوضع کي وجود رغم يعل ،گرا ينيع  سميدئاليا در 

ت و آرمان مد نظر است. يک غاي يسو بهبخش و رو  يتعال ينجا حركتيا .شوند يم  گرفته
دن يار رسيتا در اخت شدهن شكوفا يامكانات بالقوه ع ،ن آرمانيدن به اير رسيدر مس

ر يها كه مسن، چه آنيد همه امكانات عين حركت باير ايده در مسيرند. ايت قرار گيغا به
 صورت بهده يرد. ايو به كار گ گرفته در نظر را اند كه سد راه آنهانند و چه ك يل ميرا تسه

هرچند افق نگاه او به  ابد،ي يدر هر مرحله از حركت خود مرا  يممكن  مطلوب ،مدام
د ياست كه با ياتينيپر از ع ،لآ دهيا  ن مطلوبيدن به ايل است. اما راه رسده آيا  يمطلوب

پس هر آنچه  شود، يشياند چارهو  يريگ ميتصم -تيغا به ياهبا نگ-ک يدر مواجهه با هر
ت و مطلوب يغا بهدن ير رسيمس گر،يعبارت د ک مطلوب ممكن است. بهيد يآ يمدست  به
 ممكن است.  مطلوب ياريگرفته از بس شكل ،لآ دهيا
ن پژوهش يكه در ا( ص)امبريپ سم مورد نظريدئاليا كه است ذكر قابل نكته نيا البته 

 يها دهيا بر صرفاً نكهيا ؛است فرد منحصربه يژگيو کي يدارا ،ميآن هست ينبال بررسد به
 طيشرا تناسب به كه نظر مورد يها لآ دهيا بر عالوه و ستين استوار يبشر و يشخص

 لآ دهيا کي يتيهو و ييمعنا ابعاد يدارا د،نكن يم ظهور بشر ابناء دهيا بر يمكان و يزمان
 به پژوهش نيا آنچه نيبنابرا. است بوده زين يفرابشر منابع رب يمبتن رينظ يب و ناب

 كه است ييگرا يعصر و  يعرف اناتيجر يها تالش از متفاوت است آن به دنيرس دنبال
امبر)ص( در اقتصاد يت پيريمد فهم يبرااكنون  .ننديب يم اتينيع در را ها پاسخ همه

 .م كرديخواه يه بررسن حوزيرا در ا يو يتيرياز رفتار مد يشواهد ،ياسيس
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 اقتصاد سياسي پيشا اسالم -5

لحاظ  بهبوده و  يت بدويغا به يدر جامعه جاهلي پيش از اسالم، اقتصاد داراي مفهوم
 ينسب ونديوند خورده كه حاصل پيت پيله با عصبيبود. قب يله جاريدر بستر قب ياجتماع

ت از راه يتار است. عصبک ساخي يو موجب دوام و بقا گريكدي به آنهاخاند يوابستگ و
شود و الزمه آن  يمشابه آن حاصل م يا مفهوميگر يكديبه  آنهاخاند يوند و وابستگيپ

 : 1435خلدون،  شاوندان است )ابنيكان و خوينسبت به نزد ينشان دادن غرور قوم
بود كه از  يس كسيرئ رفت وگ يله شكل ميس قبيت حول محور رئيعصب (.037-036
ت را يعصبن يا خلدون ابن .(777: 1470دان، ي)ز ه برتر باشدياز بق ت و جاهيظ عصبلحا
 . (411: 1435)ابن خلدون،  داند يم يامبرانه ضروريق پيتوف يبرا
 خود به را آنان ذهن دائم طور به وبود  عرب انيم در يجار يسنت ،ليقبا انيم نزاع 

 وقتيو  جنگيدند مير گيكديدست گرفتن قدرت با  به يل برايقبا يروساكرد.  مي مشغول
 .(071: 1435 ،ابن خلدون)ييدند جو يد و برتر از آن را مردنك يند درنگ نمشد ميروز يپ

عالوه بر افتخارجويي مبتني بر عصبيت، داليل اقتصادي يكي از مهمترين داليل اين 
 در تا داشت ضرورت ،اغتنام و احشام حفظ جهت به هيباد در يزندگها بود. براي  درگيري

 يسلطم قانون كه آنجا از. دارند يط مناسبيشرا يزيست نظر از كهكنند  يزندگ ييآنهامك
. كردند يم تصاحب را يشتريب يها نيزم ،داشتند يشتريب قدرت هركدام ،نداشت وجود

هاي  سنت چارچوب با متناسب و ياقتصاد ياهداف يدارا ها جنگ از ياريبس هرچند
 يورزش بلكه شد يمحسوب نم يدزد و نيزراه تنها نه ،ياورجنگ در كل اما بود يا لهيقب

 بودند برخوردار ييواال گاهيجا از لهيقب قهرمانان آن در كه رفت يم شمار به محبوب
  .(77: 1471ان، ي)جعفر

و جغرافيايي كه در  يا لهيالعرب، متأثر از شرايط قب در كل وضعيت اقتصادي مردم جزيره 
مكه مركز  هكيدرحال جارت، كشاورزي و غنائم جنگي است.بر ت شتر مبتنييآن قرار داشتند، ب
د. مكه مانند بيشتر نقاط عربستان، يچرخ يم ينه بر مدار اقتصاد زراعتيتجارت بود، مد

شان چاالک و يمحيط زندگ ياقتضا آب و سنگستاني بود. مردم مكه به يسرزميني خشک و ب
سزا داشتند  يل عربي احترامي بهبانزد ق ستند، دريز يپركار بودند و چون نزديک كعبه م

، از يجار يها ها و آب ل وجود چشمهيدل نه بهيمردم شمال مد .(57: 1477م، ي)حسن ابراه
ز با ير نقاط عربستان نيدر سا .(31-30: 1314، ي)عل ثروتمند شده بودند يراه كشاورز

 . ان داشتيو صنعت و تجارت جر ي، تجارت و كشاورزييايت جغرافيموقع  توجه به
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شتر بر امور يشت، تمركز اعراب در اقتصاد، بيها در كسب مع ن راهيرغم وجود ا يعل 
ن بستر، اقتصاد از هر يو... بود. در ا يدار سار، ربا، بردهيآلوده به غارت، قمار، است يديتولريغ
به  يتوانست، ثروت يم يک اقتصاد ناپاک بود. هركس از هر راهيآزاد و  يد و بند اخالقيق

از  تجارت و يزندگ اصول در كهطور  همانمالک شود.  ،طيورد و طبق عرف غلط محچنگ آ
داد و  يها شكل ات وييجز در بودند، گرفته ، عادالنه و منصفانه فاصلهي، منطقيعيطب يها راه

به قمار و  ياديابهام بود و شباهت ز يكردند كه دارا يم يرويپ يشتر از سننيب ،ستد
دار و فروشنده معلوم يت و مقدار كاال بر خريفيانجام معامله كداشت. هنگام  ييآزما بخت

 .(704-736: 1437، ي)نورشد  يزها بر پا ميها و ست ن ابهامات جنگينبود. به دنبال هم
 همين شكل از زيست اقتصادي بررسي پيامبر)ص( در برابركليد مخالفت قريش در  

 در زيادي ارزش دين، كما هو دين ايبر العرب جزيره ساكنان همه عام طور به و قريش .است
 كه ندارد وجودمبني بر آن  يا نشانه و ليدل چيه و نبودند قائل خود يزندگ

: 1463 ،يعابدالجابر) باشند نيد مردان از )ص(امبريپ دعوت برابر در كنندگان مقاومت
بود  شهحب و شام و يمن ميان بازرگانى واسطه و آنهاكارو آمد و  رفت  مركز مكه .(170-170

احترام  عرب، قبايل كعبه نزد توليت با قريشيان داشت. خاص اهميتى وجود كعبه، سبب به و
 ثروت و درآمد منابع از حج بنابراين، .(56-57: 1477 ابراهيم، حسن )قابل توجهي داشتند 

 العرب جزيره ديگر مناطق اعراب و شد مي بازارهايي برپا حج، موسم در بود. مكه مردم
 .(073: 1460 سالم،)آورند  مي بازارها اين به مبادله و فروش جهت را خود كاالهاي

 را انيمك بود. آنچه افتاده خطر به اسالم آمدن با ، ها ق بتيوه كسب مال از طريشاين  
 ياقتصاد گاهيجا با حج اميا خوردن ونديپ ،نمود يم ها بت تيموقع دادن دست از نگران

هدف از بيان اين . استبر قبيله و غنيمت  تصاد مبتنيو تحث تاثير قرار گرفتن اق مكه
مطلب تأكيد بر اهميت نظام اقتصادي مبتني بر قبيله و غنيمت در ميان اعراب جاهليت 

  .داد يم قرار خود ريتأث تحت زين را اين شكل از اقتصاد ديجد ينظام آمدناست. 

 سياسي در اقتصاد يبخش يتعال -7

هماهنگ و  ،يعال اهدافو  يو منافع اجتماع ياصول اخالقاقتصاد در اسالم كامالً با 
گران، يحفظ منافع دط يفقط در شرااسالم تجارت و كسب ثروت، . در آنهاستمحدود به 

د. اسالم در يآ يمبه عمل  يو معنو ياصول ماد تي، رعايو انسان يدر جهت اهداف اخالق
. قرآن در (704: 1437 ،يور)نكند  يق ميشوت يديتول يكارهابه  انسان ييمقام راهنما

 دهد.  يهشدار م ياقتصاد ينسبت به داد و ستدها« نيسوره مطفف»
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 آنها در كه تيجاهل دوران يستدها و داد از ياريبس و حرام معامالتبا آمدن اسالم،  
 ،نبود معلوم معامله مدت و كاال مبلغ ت،يفيمقدار، ك يعني معامله ياصل اجزاء از يكي

 ياقتصاد يها تيفعال تيهدا سبب بازار، وضع بهبود بر عالوهها  ميرن تحيا. شد ميتحر
قرآن  .(176: 1467، )صدرشود  يم اسالم مكتب نظر مورد يآنهاآرم و اهداف سمت به
 71سوره الملک،  15سوره الرحمن،  10 سوره بقره، 03سوره اعراف،  10ات يآ»ز در ين

ه، يسوره جاث 14و10سوره روم،  37 سوره اسراء، 10سوره مومنون،  00و 13سوره هود، 
 حكومت و تيمالك و تسلّطتوجه انسان را به « و... ميابراه 44و40سوره نحل و  13ه يآ

ا و ين و دريخداوند در زم يها معاش جلب و وفور نعمت ين برايخدا بر زم ياو از سو
ح خاطر حفظ مصال به يت فرديكرده است. اسالم ضمن قبول مالك يادآوريرا آسمان 

محدود كردن طرق كسب مال، : دهد يق مورد كنترل قرار ميجامعه آن را از سه طر
(. 55: 1465دنژاد اول، يمصرف )جمش ياد مال و نظارت بر چگونگين حدود ازدييتع
 سوره 131  ونس،ي سوره 60 غافر، سوره 06 شعرا، سوره 151 ونس،ي سوره 10آيات »

به اين موضوع اشاره دارند. بر طبق آيات  «ءاسرا سوره07 و07 و فرقان سوره 77 انعام،
 مصرف درست راه را وسط حد رعايت و اعتدال قرآن، «اسراء سوره 03 و اعراف سوره 41»

  است. دانسته
نماز هم نفاق  يدر نبود توجه به رفاه فقرا، حت« سوره ماعون 7تا1ات يآ»بر بنا 

انسان است.  ينظر و كوته دهنده ضعف به فقرا نشان يياعتنا ين بيشود. ا يمحسوب م
اند، پس  دست آورده شان را خود به كردند كه ثروت يگونه استدالل م نيمردم مكه ا
د يزند. قرآن نخست تأكير يا دور ميكنند  ياند و هرطور كه بخواهند خرج م صاحب آن

 يز در آن سهميست و فقرا نيآورد، متعلق به او ن يدست م كه فرد به يدارد تمام مال
اند. دوم،  قابل توجه« اتيسوره ذار 13سوره معارج و  05ات يآ»نه ين زميد. در ادارن

اند،  دست آورده هرا كه عادالنه ب يثروت يتوانند حت يد؛ آنها نميگو يمردم مكه م قرآن به
مرفه باشند. در  يا رهيفقر، همچون جز يايخواهند خرج كنند و در در يهر طور كه م

سوره بقره،  070سوره هود،  67سوره بلد و  7و5ات يآ» توان به يز مين باره نيا
كند در  يق ميرجوع نمود. قرآن مسلمانان را تشو« سوره انسان 3سوره روم و  43و46

 سوره 16و11 روم، سوره 43 بقره، سوره 035 اتيآ»نه ين زميراه خدا انفاق كنند. در ا
 قابل توجه است «سوره بقره 073و071مزمل،  سوره 00 تغابن، سوره 17 د،يحد

 .(74-70: 1437الرحمان،  )فضل
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ط و حدود تجارت وجود ي)ص( درباره شراامبريپاز  ياديث زياحادعالوه بر آنچه آمد،  
 قسم و سوگند با كه نيست كسى»: از جمله است، بخش يتعال يكرديرو انگرينمادارد كه 

 او بر را دوزخ و حرام او بر را بهشت خداوند كه اين مگر آورد چنگ به را مسلمانى مال
 و... : كند ينم نظر آنها به خداوند كه نفرند سه»و  (.46: 1306، ي)نور« گرداند يم واجب
 ،ترازودار اى»و (.30: 1304، ي)مجلس «كند دروغ تبليغ خود كاالى از كه كسى
ن از آن حضرت نقل شده است يهمچن (.34: 1305، ي)قطب راوند« كن وزن تر نيسنگ
 را او گناه و لغزش خداوند بپذيرد، معامله فسخ در را مسلمانى تقاضاى كس هر»كه 

 پيامبر»: ز آمده استي)ع( نياز حضرت عل (.1501: 1300)ابوداوود، « ديبخشا يم
: 1475الطالب،   ياب  ابن  ي)عل« است درماندگان بازداشته با فروش و خريد از خدا)ص(

 يديتول ي)كارهايراه زراعت و دامداراز كه   ين مال را ماليبهتر، آن حضرت (754
 امبر)ص(يپ (.037: 1477ه، يبابو كند )ابن يم يد، معرفيآ يدست م جامعه صدر اسالم( به

: 1433، يشهر ير  ي)محمد داشت و تجارت اشتغال يو باغدار يز به كشاورزيخود ن
 و تنجا باعث چيز سه» فرمايد: مي اعتدال رعايت باب در محمد)ص( حضرت. (100-101

 يتوانگر و فقر درحال اعتدال رعايت ساخت، خاطرنشان سومى مورد در و است رستگارى
 .(550 :1317 عاملي،)حر «است

ريزد كه  مي عنوان يک آرمان، نظم نويني را در اقتصاد سياسي پي بنابراين اسالم به 
ن درحالي زند. اي خير فرد و اجتماع را در نظر گرفته و آن را با اهداف معنوي پيوند مي

پشتوانه وحي از توجه به عينيات اقتصاد سياسي عرب در مسير  است كه پيامبر)ص( به
شكل دادن به اين نظم جديد غافل نيست. اگر چه برخي از اين عينيات در مقابل 

هاي جديدي را ارائه  ها ظرفيت آن پيشرفت آرمان مد نظر اسالم قرار گرفتند، بسياري از
 عينيات نقش يبررس به ادامه داد. در بخشي قرار مي ر مسير تعاليكردند كه آنها را د مي

ذيل عناوين غنيمت، فديه،  ،اسالم ياسيس آرمان با تعامل در ،عرب سياسي اقتصاد
 .پرداخت ميخواهمفهوم آزادي، جزيه، خمس و زكات 

 متيغن -7-7

 دست به هچ هر كه بود اين جنگ در قانوناعراب جاهلي با جنگاوري خو كرده بودند و 
 كند تصرف آن در ،خواهد يم كه طور هر تواند يم و ستآن ا لکما ،بيفتد پيروز طرف

ت ينين عيبا ا يگيري حكومت اسالم پيامبر)ص( در مراحل شكل .(070: 1314 علي،)
 شد.  يارو ميبرابر آن بود، رو يكه گاه در خدمت اسالم و گاه سد
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دست مكيان  به مسلمانان از اموال سيارىب ،با هجرتكه يدرحال و نهيدر ابتدا در مد 
ولو توطئه قتل به مسلمانان  يا صدمه  چيهكه از  نشان داده بودندآنها  ه وافتاد

 ديه تدارک دمك يتجار يآنهارا بر كارو يتحمال كنند، آن حضرت يغ نميدر امبر)ص(يپ
 يها راهبلكه قطع  ،غنائم به يبايتدسنه  چنانكه هدف، .(34: 1477، يرازيش )مكارم
 ييارويرو بر قاطع يميتصمامبر)ص( يپ كفار و مشركان بود. ياسيک اقتصاد سياستراتژ

و در رأس  گريد يهاابزارمنظور  نيبد اما داشت دعوت شبرديپ و شنهادهايپ ،فشارها با
 ياساس ييجز عنوان به ناچار ،متيغننگونه يز سپاه الزم بود. ايتجه يبرا يآنها ابزار ماد

، يعابدالجابر) شد  كارزار وارد نوپا دولت نيا ياقتصاد عقل از يجزئ و يماد وجود از
مت بود، يمفهوم غن يامبر)ص( به دنبال تعاليكه پياما درحال .(173-160: 1463
پس از اين  كن كردن ميل به غنيمت به مفهوم جاهلي آن به سادگي ممكن نبود. ريشه

ه يآ»يم غنائم اختالف افتاد. با نزول حمالت و در جنگ بدر، ميان مسلمانان بر سر تقس
 . او(43: 1475هشام،  )ابن شدسپرده )ص( پيامبر به ،اختيار تقسيم آن «انفالسوره  1
 31ه يآ». (44: 1470دان، ي)ز برنداشت خود براى چيزى و كرد تقسيم عادالنه را ائمغن

اي كه  مس غنائم را به پيامبر)ص( اختصاص داد. اولين غزوهخنيز « سوره انفال
 تقسيم اصحاب ميان ماند، باقى آنچهقينقاع بود و  بني بر غنائم خمس بست پيامبر)ص(،

ج، يبنابر اصول را ه وان بوديمان خزرجيپ ها همآن (.103: 1473)واقدي، كرد 
دشان نمود يامبر)ص( تبعيو پ يانيمدرشان پانجات يبرا انياز خزرج ياب بن عبداهلل

  .(103-107: 1473)واقدي، 
مقدمات شكست مت، يغن يرجوع به مفهوم جاهل هم، جنگ احدان يدر جر 

مت مشغول شدند و ياما چون به غن روز،يسلمانان پم را فراهم آورد. ابتدا مسلمانان
 (177: 1473به طمع آن، محل خود را ترک كردند، شكست خوردند )واقدي، راندازان يت
مت يلمانان در اثر طمع در غنمس يشكست و سستن يبه ا« عمران سوره آل 150ه يآ»

  .دارد  اشاره
 آن حضرت اجازه داد نظير كه توطئه قتل پيامبر)ص( داشتند، پس از محاصره بني 

-316: 1474خلدون،  )ابن از آنجا بروندكه بدون سالح و همراه يک شتر از اموالشان 
: 1470اثير،   )ابن مهاجران بخش كرد يننخست يانم را در نضير هاي بني دارايي او .(313

ات، ينيگر با عيد نياز شدند. رويارويي سرانجام از انصار بي ،گونه مهاجرين ( و اين1011
انت كرده يبوده و در جنگ خندق خله اوس يمان قبيپ همضه بود كه يقر يدر جنگ با بن

ها سپرده شود. ظه به آنيقر يسرنوشت بن ،)ص( خواستندامبرياز پان ي. اوسندبود
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رفتند. اما سعد به يان پذيو اوس ديحكم برگز عنوان معاذ از اوس را به دبنسع امبر)ص(يپ
 07و  07 اتيآ» .(465: 1473واقدي، )م كرد حَكَم اموالشان يو تقسن آنان دگردن ز

 است. ن موضوعيبه هم يا اشاره« سوره احزاب
 سالح بدون نه خواست كهيمد مردم از( ص)امبريز پيهجرت ن ششم سال اواخردر  

 ياريهم  مكه و نهيمد انيم اعراب از آن حضرتشوند.  آماده عمره انجام يبرا يگجن
: 1473واقدي، )بردند، كشته خواهند شد  ي، چون گمان مآوردند يم بهانه هاآن و خواست

ش را غنائم خدابر را داد و يوعده غنائم خ« سوره فتح 15و11ات يآ»در  قرآن(. اما 347
 .(313-316: 1467، ييبودند )طباطبا او با هيبيحد سفر در كه داد اختصاص كسانى به
 دييآ يماگر با من »: مودفرشدند،  يبر ميخ يمت راهيد غنيام كه به يكسان به)ص( امبريپ

، ي)واقد «دييايب دياست نبا متيو اگر مقصودتان غن شما جهاد باشد تين ديفقط با
 يبرا ،متيغن  ل بهيتمان است كه يبر ا يگواه« سوره نساء 33ه يآ» .(360: 1473

 ،)ص(امبرينازل شد كه پ يبر و زمانيه پس از خين آيا مان بوده است.يمقدم بر ا يا عده
 يهوديان يسو ط ذمه، بهيا قبول شرايدعوت به اسالم  يبرا يگروه با را زيد بن اسامه

 گواهى )ص(امبريپ نبوت و خدا يگانگى به كه يكس  اسامه .فرستادفدک  در ييروستاها
 گرفت. غنيمت را شگوسفندان و كشت نيست مسلمان باطن در كهرا به گمان اين داد يم
 ران يو ا شد نازل فوق آيه موقع اين درشد و  ناراحت جريان اين از سخت )ص(امبريپ

، يرزايش )مكارمجهاد كند  مادى هدف براى نبايد مسلمانى هيچ كه ساخت روشن
1473 :70-77).  

به خبر  .با مسلمانان آماده شدندجنگ  يهوازن برا لهيپس از فتح مكه، قب 
مقدارى مشرک بود، اميه كه هنوز  بن صفوان آماده نبرد شد از يوقت ود ي)ص( رسامبريپ

 پس از جنگ، سپاهيان .(030: 1475 هشام، ابن)به امانت گرفت  يل جنگيوسااسلحه و 
به  يشو عبا دنبال كردند يتدرخو او را تا  دنبال پيامبر)ص( رفتند براي تقسيم غنائم به

 ياناز آن م يرفت و پشم ينزديک شتر پيامبر)ص( افتاد.گرفت و  يدرخت هشاخ
از  ،جز خمس ،پشم ينشما و از ا يمتاز غن خدا بهمردم  يا»: گفت ،انگشتان خود نهاد

او همچنين از  .(1010: 1474)طبري،  «گردد ميبه شما باز  يزن خمس و يستن منآن 
ه قريب چهل تن، از جمله برخي اشراف قريش مالي بخشيد تا از آنان خمس غنائم ب

 .(343: 1464خلدون،  )ابنانصار را برانگيخت  استمالت كرده باشد كه اعتراض برخي
حق آنان و در  كردرا شرمنده و خشنود  شانيو ا راديا يدر جمع انصار سخنانحضرت 

  .(157-153: 1473، يواقد ) دعا فرمود
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ل يبه دل. ج امركردينبرد با روم به بس يبرا پس از بازگشت از طائف )ص(امبريپ 
سفر  ،دشمن ياديو ز كمبود غالت ،ها وهيم دنيچ دن وقتيهوا، رس يراه، گرما يسخت

سوره ». در (331: 1464خلدون،  )ابنمسلمانان دشوار بود و از آن سر باز زدند  يبرا
 ن مسلمانان پرداخته شده است. يا مالمت و سرزنش  به« 30ه يآ» وضوح بهو « توبه

و در  يبخش ير تعاليتوسط اسالم در مس ،دار شهيت رينيک عي عنوان  بهمت يغناگرچه  
، يجاهل يمعنا مت بهي، غنياديوارد زاما در م شود يبه كار گرفته م يمعنو يراه آرمان

رهنمون سمت آن  ، جامعه را بهدارد ي)ص( سعامبريپاست كه  يدر برابر آرمان يمانع
ار يمت در اختيكه غن يديجد يها تيضمن استفاده از ظرف ،كند يم يسع ويشود. 

جنگ به  يهمچون بخشش سهم خود و نفبخش  يتعال يبا رفتارها دهد، ياسالم قرار م
منظور گرفتن غنيمت آن را اصالح نمايد. اقتصاد سياسي جديد اگر چه متأثر از غنيمت 

 ر خداوند است. اما مبتني بر توحيد، جهاد و ام

 هيفد -7-3

به اين كار قريش نيز برده داري و تجارت برده در ميان اعراب جاهلي رايج بود و 
آمدند، جزو  ي(. كساني هم كه به اسارت م770-771: 1470)زيدان، .اشتغال داشتند

توانست، ادعايي بر مالكيت آنها  يشدند و سپاه دشمن ديگر نم يغنائم محسوب م
تا در ازاي  داشتند (. مالكان، آنها را نگه مي574: 1314لي، داشته باشد.)ع

 ،عنوان كنيز اسيران زن يا به همسرى گرفته يا به امامبلغي)فِديه( آزاد سازند. 
بردگان از هرگونه امتياز محروم (. 403-407: 1460)سالم، شدند خدمت گماشته مى به

سهمي  برده به ها جنگ ها درشد. آن شان گذاشته مي بودند و وظايف سنگيني بر عهده
خود را نيز برده  ىها شدند و بچه مي بستر همبا كنيزان خود  دادند، نمي غنائماز 
كرد  يا اگر خدمت بزرگي مي توانست خود را بخرد و آزاد كند برده مي. گرفتند مي

 (.446: 1460شد )سالم،  توسط صاحبش آزاد مي
« سوره حجرات 14ه يآ»در  چنانكه شده وبا آمدن اسالم همه انسآنها برابر اعالم  

لغو كامل امكان است. اما در آن شرايط، فقط پرهيزگاري نزد خدا  يمالک برتر آمده،
 ياديآورده است؛ آزاد كردن عده ز« نيالقوان روح»و در ينبود. چنانچه مونتسك يدار برده

. اسالم (306: 1433)مونتسكيو، زند  يجامعه را بر هم منظم اقتصادي از بردگان، 
 ياديز يها هيو توصمه برنا كرده و دستورات زيادى براى رفق و مدارا با بردگان صادر

 شان ارائه نموده است: ياى آزادبر
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از بدن  يقسمت يآزاد -1 : شود يا ميط مهين شرايكه در ا خود آزادى خودبهالف(  
برادارنشان، خواهر و و خواهر و  مادرو  پدراجداد، فرزندان،  يبردگ -0برده توسط مالک 

مسلمان  -3برده  يريگ نيا زمي يي، ناشنوايينايناب -4مالک  يبرادر و فرزندانشان برا
 -7رده، توسط مالک گوش و بينى بقطع  -5 در دارالحرب ش از مالكشيپ شدن برده،
آزاد بودن -7كه از مالک دارد.  ياالرث فرزند ز از محل سهميكن ينه آزاديپرداخت هز

 ادر.ا ميپدر 
)مكارم شيرازي،  قتلكفّاره  و روزه ةو كفّار نذر لهيوس به آزاد كردن اجبارى ب( 

« سوره بلد 14سوره نساء و  47سوره انفال،  70و77ات يآ»در  .(10-10: 1471
  شود. يبخش اسالم مشاهده م ين برنامه تعالياز ا ييها نمونه

با آنان امر كرد.  يو به مهربان ه مقرريفد ،اسرا يآزاد يبرا )ص(امبريپدر جنگ بدر،  
 به چون»: آورده است به نقل از يكي از اسرا )ص(حضرت محمددر شرح سفارش  يطبر
 سبب به نيا و خوردند يم خرما خودشان و دادند يم من به را نان ،نشستند يم غذا

 .(376: 1474، ي)طبر «بود كرده رانياس درباره )ص(پيامبر كه بود يسفارش
اسير ه يگرفتن فِد يبراسعى داشتند از مسلمانان  يدر جنگ بدر برخ آمده است كه 

مبادا مسلمان ديگرى به او آسيبى برساند  ،كردند محافظت مى و از آنان رنديبگبيشترى 
مسلمانانى را كه در « سوره انفال 71تا77»خداوند در آيات . و از قيمتش كاسته گردد
. خداوند نخست ايشان است قرار داده بعتابدين جهت مورد  ،جنگ بدر شركت داشتند
كه -اسير گرفتند  خاطر بهنمود و در آخر آنچه را كه  سرزنشرا در اصل گرفتن اسير 

ن يامبر)ص( در اياست كه پ ين درحالي. ابراى ايشان مباح گردانيد -باشديه همان فد
. (160-176: 1467)طباطبايي، نداشت  يجه سرزنش حاصل از آن سهميرفتار و در نت
 هيفد مبلغ نيتأم يبرا ياموال كه رانياس از کيهر مقرر داشت در جنگ بدرآن حضرت 

 رانياس از يشماراموزد تا آزاد شود. ينوشتن ب نهيمد نوجوان پسران از تن دهبه  نداشت
ز ين نيدر جنگ حن (.064: 1460، ي)مباركفور ساخت آزاد گرفتن هيفد بدون زين را
د و فرماندهان هوازن را كه مسلمان يرا بخش بدالمطلبع سهم خود و بني )ص(امبريپ

امبر)ص( يپ يرانشان شفاعت كرد. وقتيپس گرفتن اس يانش برايشده بودند، نزد سپاه
اسير هر كس نخواهد »: گفتبه بخشش سهم خود نشدند،  يراض يد كه جز تعداديد

دست  هبخويش را ببخشد، در مقابل هر يک اسير، شش شتر از نخستين غنيمتي كه 
اگر  يدشا .(1010-1011: 1474)طبري،  «آريم بگيرد. زن و فرزند مردم را بدهيد

 يترعا بهرا  ينمسلم يروزي،گذشته و در آستانه پ يهمانند تمام نبردها پيامبر)ص(
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پرداختند. در  ميهوازن  نكشتار وسيع ب به يشاناز ا يبرخ كرد، نميمروت و انصاف داللت 
 ،قتل رسانده است را به يزن وليد بنخبر دادند كه خالد )ص(پيامبربه  يوقتاين جنگ 

-063: 1475هشام،  )ابن كرد يو او را از قتل زنان و كودكان نه ستادرا نزد او فر يكس
 ،به ما ملحق شود اي هر بردههمچنين در غزوه طائف هم، پيامبر)ص( فرمود كه  .(033
از  يمردآنان را آزاد و و حضرت ن كار را كردند يهماز آنان  يد. تعدادشو ميآزاد 

(. اسالم با خشكاندن 155: 1473 ،ي)واقدک كرد يدار مخارج هر  مسلمانان را عهده
كند. از  يرا هم لغو م آنها، تجارت ياخالق يها و ارائه آموزه يبردگ يها سرچشمه

، ينيكل)« .كند يم يفروش انسان كه است يكس مردم نيبدتر»: امبر)ص( نقل استيپ
 او به خورد، يم آنچه هر از اوست ردستيز اش ينيد برادر كه كس هر»و  (737 :1340

 و دينكن فيتكل توان حد از شيب را شانيا. بپوشاند او به پوشد يم آنچه و بخوراند
 .(1043: 1313حجاج،  بن  مسلم)« ديكن شان ياري ديكرد فشانيتكل يكار بهكه آنگاه

نه بردگان، يرمان مورد نظر اسالم در زمامبر)ص( ضمن توسل به آيچنانچه آمد پ 
 قرار داد. يبخش ير تعاليت را در مسيوضوح وضع ه بهيران و اخذ فدياس

  يمفهوم آزاد -7-2

وجود آمدن مفهوم متفاوتي از آزادي در ميان اعراب  اقتصاد سياسي جاهلي، باعث به
قي است. معناي كيفيتي اخال جاهلي شده كه متفاوت با مفهوم ليبرالي آن و به

 دار زمين چونان دولت و تصور دارند فئودالي تباري غرب، و يونان هاي كه دولت درحالي
است اما اقتصاد عرب مبتني  داده سوق دولت انقياد از رهايي به را آزادي مفهوم بزرگ،

 مملوک يا رئيس برده كه كردند نمي تصور قبيله بر تجارت بود و نه زمين. اعضاي
زمين در غرب  .باشند خود هاي آزادي نقض مراقب يا رهايي جوي و جست در تا اميرند

منبع ثروت و اساس مالكيت بود. اما معيشت قبيله عرب بر اقتصاد شباني و غنائم 
استوار بود. هرچند در بعضي از قبايل كشاورزي نيز رايج بود. قبيله عرب، زمين را 

عراب از غنائم جنگي شامل دانست، چنانچه پس از اسالم نيز سهم ا منبع ثروت نمي
(. وظيفه حاكم، رعايت عدالت در داوري و احكام 140: 1431شد )فيرحي،  زمين نمي

 و جائر صورت اين غير رفت. در شمار مي به عدل حاكم، شروط ترين مهم يكي از بوده و
 . اخالق(504 -500: 1314علي، )شد  تلقي مي ظالمانه گشت مي صادر كه حكمي
 همواره كرد و او مي حفظ دشمن برابر در را او باديه. بود بدويت و صحرا متأثر از اعراب

 بدوي عزلت .نهاد نمي گردن نظامي يا قانون هيچ به و بود استقالل و آزادي خواهان
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اجتماعي و  مبارزه سطح به رسيدن او كرده و براي تقويت او در را فردگرائي روح
اين  نمود. خطرهاي دشوار مي قبيله، حمصال از خارج اجتماع، خير راه در فداكاري

  نبرد به درحال همواره باشد. عرب، شجاع كه بود آموخته عرب بدوي به شكل زندگي،
(. 00: 1466برد و يكي از بارزترين خصائلش ستم ناپذيري بود )الفاخوري،  سر مي

 به معني آزادمنش، «حر» كلمه بنابراين مفهوم آزادي در انديشه عرب و اسالم با
 در «حُريت»قرارداشت.  «عبد» برابر در ..و. سخاوت با كرامت، با اسير، و برده برخالف

نيز  «سوره بقره 167آيه »در  بگيرد، قرار «آزادي» واژه معادل تواند مي عرب زبان
 است.  كار رفته كلمه حُر در برابر عبد به

 عنوان به حرّ، ربردكا ترين رايج در ميان اعراب و متاثر از بسترهاي اقتصاد سياسي، 
 حُرّ، كلمه معاني با موافق آزادي، تعريف اسالم است. در مطرح كيفي و ارزشي واژه يک

: 1473 روزنتال،)است  شده تصور اخالقي كيفيتي عنوان به اسالم از قبل روزگار از
(. اما اين تعريف شكل گرفته در بستر اقتصاد سياسي اعراب جاهلي در اسالم 53-03

دنيوي و   يابد و به معناي گسستن از تعلقات دنيوي و پرهيز  از بردگي تعالي مي
، «سوره ذاريات 57»رود. آيه  سپردن به معبودي واالتر يعني خداوند به كار مي دل

هدف از خلقت جن و انس را بندگي و پرستش خداوند عنوان كرده است. پيامبر)ص( 
ز، جز خداي متعال قرار داده نيز، اساس رسالت خود را نفي بندگي هر كس و هرچي

هيچ چيز دنيوي  بود. با اين تعريف حضرت محمد)ص( نهايت حريت و آزادگي بود و به
. شد عرضه من بر مكه بطحاء وسعت به طاليى»: فرمايد تعلقي نداشت، چنانچه مي

 پس مانم، مى گرسنه ديگر روز يک و خورم مى سير روز يک بلكه نه، !پروردگارا: گفتم
 را تو شدم گرسنه گاه هر و كنم مي شكر و گويم مي سپاس را تو شدم سير گاه هر
حوائج خود »: فرمايد و همچنين مي (017: 1306نوري، )« آورم مي ياد  به و خوانم مي

(. اين 016: 1460)پاينده، « را با عزت نفس بجوييد زيرا كارها جريان مقدر دارد
خوبي ديده  رد مكتب پيامبر)ص( بهتعريف از آزادي در كالم علي)ع( برترين شاگ

 آفريده آزاد را تو خداوند كه  بگيرد، درحالي خود بندگى به را تو طمع، نبايد»: شود مي
 آزادمرد گذارد، فرو را نفساني هاي خواهش كس هر»و  (40: 1476 آمدي،)« است
كسب   (. بر اين اساس، اسالم ضمن آنكه انسان را به063: 1304)مجلسي، « است
كند او را از دل بستن به تعلقات دنيوي و از از سرسپردن به  ي حالل تشويق ميروز

 دارد.  هركس و هرچيز جز خداي متعال باز مي
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 هيجز -7-5

 يونانيان، اسرائيل، بنى قبيل از مختلف ملتهاى ميان در اسالم از قبل مالى تعهد سيستم
 بودند، آنان ىيفرمانروا تحت كهي يها به اقليت نسبت ايرانيان و قسطنطنيه مردم روميان،
 ناتوان هاى ملت يا و بيگانه هاى اقليت مورد در سيستم اين بود. اجراى متداول و معمول

 يک نوع و بوده مقتدر و بزرگ دولتهاى زورمندى و تفوق و پيروزى نشانه مغلوب و
و  ييرجون افتخاي(. ا37: 1470، يد زنجانيآمده است )عم مي شمار به استثمار و باجگيرى

دن آنان نسبت به يان و خشونت ورزيامبر)ص( در عملكرد امويتوان پس از پ ير را ميتحق
ه را يافت جزين رفتار، درياهل سنت، متاثر از ا يعلما يرمسلمانان مشاهده كرد. برخيغ

د يكه در هنگام پرداخت آن با يياند تا جا دانسته ياهل ذمه ضرور ير و خواريهمراه با تحق
است كه  يدرحالن ي(، ا003: 1467 ،ياده شوند و گردن خم كنند )منتظريپاز مركب 

ک ير سوال نبرد. او به احترام جنازه يهرگز احترام و شرافت اهل ذمه را ز حضرت محمد)ص(
ا انسان يآ»: است، فرمود يهوديک فرد ين يستاد. به آن حضرت گفته شد كه ايا يهوديفرد 

در جهت انتشار اسالم  ياديز يآنهاميامبر)ص( پي(. پ551: 1313حجاج،  بن )مسلم« ست؟ين
اسالم انجاميد و فقط در  قبول اي هيجز گرفتن به ياديدر موارد ز كه رمسلمانان بستيبا غ

ز وجود داشت و از احكام يش از اسالم نيه پيشد. جز يمنجر به جنگ م يشكن مانيصورت پ
 مشروع، تنها نه سنّت و  «[سوره توبه 03ه يآ» ]در  قرآن تصريح به جزيه است. گرفتن ييامضا
 اسالم، پذيرش: بودند مخيّر امر سه بين اسالمى حكومت قلمرو در آنان. است واجب بلكه

 هاشمي)بودند  جزيه پرداخت به موظّف سوم، امر پذيرش با. ذمّه شرايط به التزام و جنگ
 و مسلمانان ميان ىاسالم حكومت دوران در كه هايى عهدنامه . در(65: 1460 شاهرودي،

كتاب  اهل كه است گرديده تصريح موضوع اين به شد، مى منعقد جزيه زمينه در كتاب اهل
 اگر حتى كنند. تامين را آنها امنيت اند موظف مسلمانان برابر، در بپردازند و جزيه اند موظف

كرد  خواهد دفاع آنها از اسالمى حكومت برخيزند، آنها آزار و مقابله به خارج از دشمنانى
  .(457: 1477 شيرازي، مكارم)
ن يدر ا. ه به اجرا درآمديبر، قانون جزيو پس از جنگ خ تيماء فتح در بار نخستين 

 از يفرمانبر اظهارست و هدف، يه خوار كردن اهل كتاب نياق هدف از گرفتن جزيس
 يدار نيده يا تحمل ضرر از ناحير اعتقادات ييبدون وارد كردن فشار، تغ ،مسلمان حاكم

عنوان سهم اهل كتاب در  به مسلمانان بر ،رمقر مالى واجبات مقابل در جزيهاست. 
 در را آن دولت و است واجب مسلمانان بر زكات ،اسالمى جامعة در .استساختن جامعه 

گر وجود دارد كه يد يها مهيها و جر ن زكاتيهمچن .رساند مى مصرف به معلوم مصارف
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 حكم كه است دليل همين   بهشود.  يفقر و عوارض آن صرف م ن بردنيهمه در راه از ب
 كتاب اهل و مسلمانان كه اسالمى دولت عمومى مصارف در تا شده تشريع جزيه

 از هيجز اهل نيازمندان نيازهاى .شود خرج ،برند مى سود آن امكاناتاز  برابرصورت  به
 . (173-174: 1460 ابوزهره،) گردد مى تأمين خراج و جزيه از حاصل درآمد محل

 گوشت نكنند، يرباخوار كه رفتيپذ هيجز انيذم از شرط ني)ص( فقط بدامبريپ 
 ،نكنند ازدواج ،خود خواهر دختران و برادر دختران و خود خواهران با و نخورند خوک

 و شد داشته بر آنها از امبرشيپ و خدا امان ،نكردند عمل طيشرا نيا به كه ييآنها پس
  .(000: 1463، يشهر ير يمحمد) «ستين يا ذمه را آنان مروزا»: فرمود حضرت

  گيرد، پيامبر)ص( به عنوان يک عينيت به كار مي ترتيب اگر چه اسالم جزيه را به بدين
 آورد. پشتوانه وحي آن را تعالي بخشيده و در خدمت آرمان اسالم در مي

 خمس -7-7

قبيله در زمان  سيرئوز بودند. منابع خوبي براي طرف پير ،ها جنگ غنائمم كه يآورد
خمس آن را قرار داد و  اسالم آمد، كه يهنگامو  گرفت يمرا  غنائم چهارم کي ،جاهليت

خوردن  و برهم يل امت اسالميبا تشك (.070: 1314تعريف كرد )علي،  براي آن مصارفي
قول گرفت. از  يامبر)ص( بود كه در رأس امت قرار مين پيله، ايساختار متمركز بر قب

گرفتم.  يم پنجم کيو در اسالم  چهارم کيت يدر جاهل»: حاتم نقل شده است بن يعد
مت را يچهارم غن کير، يت اميبودم. در جاهل لشكر ريامبه آن معنا كه در هر دو صورت 

منظور،  )ابن« مقرر كرد يش مصارفياسالم آمد و خمس آن را قرار داد و براگرفت و  يم
ف يخمس به عهده فرمانده و در رد يآور شود كه جمع يفلذا مشخص م(، 70: 1313

امبر)ص( او را روانه يز كه پيجحش ن بن عبداهلل بن است. از محمد ي، حاكم اسالمياول
 بر رؤسا براى راغنائم  چهارم کي كه بود رسم جاهليت در»: نقل شده نخله كرده بود،

 بخش پنج راغنائم  كرد، مراجعت نخله از او يوقت (.14: 1473، ي)واقد« داشتند يم
ن غنائم با يار خمس اي(. اخت14: 1473، يكرد )واقد تقسيم را آن بخش چهار و كرد

افتند ي يكه اعراب م ييها گنجش از اسالم، خمس بر ين، پيامبر)ص( بود. همچنيپ
كه عبدالمطلب  يدرست به»: )ع( آمده استيامبر)ص( به عليت پيوجود داشت. در وص
كرد. ]از ت قرار داد كه خداوند آنها را براى او در اسالم حفظ در جاهليت پنج سن

)حر « گنجى يافت كه خمس آن را خارج نموده و در راه خدا صدقه دادجمله آنكه[ 
 (.337: 1317عاملي، 
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خويشاوندان  )ص(،پيامبر، براي خدا غنائم راپنجم  يک ،«سوره انفال31آيه» 
 يفيدر نظر گرفته است. اما برحسب تعرماندگان  بينوايان و در راه ،يتيمان امبر)ص(،يپ

عامه متفاوت  يه و با فقهايامام يشود موارد اشتمال خمس در علما يكه از غنائم م
 و امبر)ص(يپ از وارده اتيو روا يلغو يمعنابرحسب  كه معتقدند اماميه ياست. علما

ه[ با عبارت ين آيدر ا]كه  ژهيو . بهاست ياقتصاد دستاورد هر شامل كلمه اين اطهار، ائمه
 مقابل، در. رديگ يم تعلق خمسي آن، نوع هر بر نيبنابرا و همراه است« ءيمن ش»

 بر مشتمل آن بر اضافه اي دانسته يجنگغنائم  به منحصر ايرا  «غنمتم»عامه  يفقها
ش در يخو مأمورانامبر)ص( به يپ يها نامه اگرچهدانند،  يز مياحياناً معدن ن گنج و

 يآور جمع  بهشان دستور ين است كه ايانگر ايعرب نما يها لهيز قبيلف و نمخت ينواح
 نهو -آورند  يدست م به يمختلف اقتصاد يها مسلمانان و از هر آنچه از راه خمس از تازه

(. حضرت محمد)ص( با قرار دادن 111: 1467دهد )صدر،  يم -ياز غنائم جنگ فقط 
ر يياسالم، با امضا و تغ ياسياقتصاد س آرمان يها هيگر پايد يكي عنوان بهخمس 

از  يا صدر اسالم وجود دارد و در كنار مجموعه ياسياز آنچه در اقتصاد س ييها بخش
 دهد.  يقرار م يبخش ير تعالين اقتصاد را در مسيا يو اقتصاد ياخالق يها آموزه

 زكات -7-0

ن يرفت. ا قوا به شمار مياختياري بود و غالباً مرادف ت يبا آمدن اسالم، زكات ابتدا عمل
افت است. يقابل در« سوره توبه 70ه يسوره بقره و آ 074و   017،  015ات يآ»معنا از 

زكات به معني عام مانند بسياري احكام ديگر در شرايع سالفه، امم و ملل سابقه اصلي 
ر ثابت داشته كه در اسالم راه تكامل پيموده و به وضعي خاص مقرر و مقدر شده است. د

است. از اين آيه،  توجه قابل« سوره بقره 64ه يآ»ن يو همچن« سوره توبه 5ه يآ»باره  نيا
شود كه زكات به معني عام، در شريعت موسي نيز اصلي داشته  اين مطلب دانسته مي
 ضه قرباني بود. حتييقرار دادن فرصورت  بهمقرر كرده  لياسرائ يبناست. زكاتي كه خدا بر 

 «سوره فصلت 6و  7ات يآ» در كه اند داده يم انجام عملي برخي،ه گفت به نيز جاهلي اعراب
 زكات آيه اين در اگر كه كرد اشاره نكته به اين بايد اينجا در. است شده تعبير زكات به آن از

رسد.  مي ثبوت به جاهلي اعراب حقيقتي در چنين سنخ باشد، وجود عام مورد نظر معني به
آيه بر  سياق از باشد. اسالمي خاص زكات آن از منظور رسد كه  يد به نظر ميبع ين معنيا
مؤمنان.  نه اند شده  واقع سرزنش خاطر پرداخت نكردن زكات، مورد به مشركان كه ديآ يم

دعوت  حكم اين  به شايد حال آن و زمان آن در مشركان د كهيآ ين موضوع بر مين ايهمچن
 (. 455 -454 : 1430)شهابي،  اند بوده نداشته تكليفي و نشده
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بخشد. تفاوت اصلي زكات در اسالم  پيامبر)ص( به پشتوانه وحي زكات را تعالي مي 
موارد مصرف « سوره توبه 70آيه »با آنچه قبل از آن وجود داشت مصارف آن است. 

 كه است كاركناني و مساكين و فقرا مخصوص ها زكات»: كند بيان مي گونه نيازكات را 
 ،شود يم اقدام محبّتشان جلب براي كه كساني و كشند مي زحمت آن( يآور )جمعبراي

 واماندگان و خدا( آيين تقويت)راه در و بدهكاران( دين اداي) و بردگان( آزادي)براي و
كرد. منافقان در  ي و اجتهاد خود تقسيم ميرأابتدا پيامبر)ص( زكات را بر حسب  .«راه در

ارف ايه و طعنه زدند و بر اثر آن، آيه مذكور كه مصاين باره سخناني گفتند و بر ايشان كن
اگر چه مصارف زكات در  .(100: 1473)شاكر الدجيلي، كند نازل شد  زكات را معين مي

توان  واجب است، چيزي ذكر نشده اما مي آنهابر قرآن آمده اما درباره مواردي كه زكات 
 نقره، طال، كشمش، خرما، جو، ندم،گ: آن را در سيره پيامبر)ص( مشاهده كرد  گانه نهموارد 
 همچنين و ثروت منابع چون بنابراين .(54: 1307كاشاني،  )فيضگوسفند  و گاو شتر،

 آن در آنچه هم كه ناچار به  كند، مى تغيير آنهازم و آنهامك حسب به حاجات، و مصارف
 مقام در رمگ نيست پذير امكان اين كند. مى پيدا تغيير مكان و زمان حسب به است، زكات

 در و رديبگ را آن بايد حق حكومت اينكه و خداوند حكم زكات، با وجوب اصل تشريع
 است زكات چيزهايى چه در اينكه كند. مصرف نموده بيان قرآن كه يا گانه هشت مصارف

 مكان و زمان هر در خاص، اموال در زكات تعيين و دارد داللت آن بر عمومبه نحو  قرآن
 وضع را آن دارد حاجات و اموال از كه تشخيصىحسب  به كه بوده حق حاكم اختيار به

 آن در مردم ثروت عمده با هماهنگ زكات موضوع هم پيشين شرايع در شايد كند. مى
  .(73-76: 1471 ،يمنتظر) است بوده آنهازم
: كه از جمله آن ؛از حضرت محمد)ص( وجود دارد ياديزث ياحادت زكات يدرباره اهم 
« بدهم تان مستمندان به و رميبگ تان ثروتمندان از را ارم زكات و صدقهدستور د من»

 دوست را گريكدي كه وقتى تا اند خوبى و ريخ در همواره امّتمو  (60: 1476، يي)طباطبا
: 1304)مجلسي، « …بدارند گرامى را همانيم و بدهند زكات دارند، برپا را نماز بدارند،

بندد  يز زكات ميات بر اسب نينين عيهم ه به)ع( بعدها با توجي. حضرت عل(300
 (.034: 1470)نجفي، 

 يآرمان ين اصول اقتصاديتر محكم از يكي توان گفت زكات يم يبند ک جمعيدر  
محمد)ص( با توجه به  م ارائه كرده است و موارد شمول آن را حضرتاست كه اسال

  كند.  ين و مشخص ميصدر اسالم مع يات اقتصادينيع
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 يريگ جهينت -0

امبر)ص( در يت پيريمد ي فهممناسب برا ياز آن است كه چهارچوب روش يشواهد حاك
عنوان  كه از آن به -گرا ينيسم عيدئالياگرا است.  ينيع سم يدئاليا ي،اسياقتصاد س

است كه در حصار  يدن به مطلوب ممكنيرس يدر جستجو -ميكن ياد مي يبخش يتعال
ها و  تيده و كمال مطلوب، از توجه به واقعيدن به ايماند و در راه رس يذهن گرفتار نم

 -يو زمان يط فرهنگيامبر)ص( در بستر و شرايپسياسي ت يريمدماند.  يات غافل نمينيع
كه با  يخاص خود را دارد. فرهنگ يفرهنگ يها يژگيرد كه ويگ يصورت م يا يمكان

وابسته است.  يقتصادبه مسائل ا ياديله گره خورده و به مقدار زيقب يساختار اقتصاد
و آن را كرد له را شكوفا يده نهفته در اقتصاد قبيعقل پسند ي،امبر)ص( با اتكا به وحيپ

استعدادها و  ،دهين عقل پسندياسالم به كار گرفت. ا ياسيآرمان س يدر راستا
اسالم ارائه  ير آرمان معنويرا جهت گسترش اسالم و در مس يا نهفته يها تيظرف

مت يهمچون غن ،ت اقتصاد عربياز اركان عقالن ياست كه برخ حاليدرن يكند. ا يم
را در  يتر ار گستردهيبس يها كه افق-مورد نظر اسالم ياسيدر برابر آرمان س ي،جاهل
 يپ ينظام يعنوان رهبر امبر)ص( بهيپ ستد.يا يم -لت مدنظر دارديد، عدالت و فضيتوح

اند. او قصد داشت  غنائم با او موافق مينظر كردن از تقس در مورد صرف يبرد كه عده كم
بر ن اتفاق افتاد. او يا ياديتر كند و تا اندازه ز ير را انسانيوه گرفتن غنيمت و اسيش

همين اساس در بسياري از موارد براي اصالح رفتارهاي مردم صدر اسالم در حوزه 
فردي  هايكند. بلكه با اتخاذ رفتار يتحميل نم آنهانظر خود را به  ياسياقتصاد س

الگوي اخالق اسالمي را به مردم  ،سعي دارد ،ن حوزهيدر ا يشده توسط وح يبانيپشت
نه آنكه مستقيماً اين الگوها را بر اخالق عمومي ديكته كند. امكان داشت در دهد ارائه 

 ييها صورت دستورات اسالمي با واكنش مستقيم و مخالفت صورت ارائه اين رفتارها به
خصوص آنكه در شرايطي كه اقتصاد جنگ  شد. به يراه اسالم م مواجه شود كه سدّ

لذا تصميمات و عملكرد سياسي  ،پيامبر)ص( داراي اختياراتي مطلق نبود ،فرما بود حكم
 نظر مد آل دهيا ،اساس نيا پيامبر)ص( هم با توجه به همين بسترها قابل توجيه است. بر

 استوار يانيوح يمتعال مقاصد و يمباد رب نكهيا وجود با كه است يلآ دهيا ،(ص)امبريپ
 اتيح حركت يراستا در و نبوده غافل ياجتماع يها تينيع به يجد توجه از ، امابوده

 با متناسب و ينيع يها ابزار و تيقابل از ،خود يها لآ دهير ايمس در جامعه ياقتصاد
  .است گرفته يم بهره آل دهيا تحقق آن
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 نسل جوان.: قم .بردگان ياسالم و آزاد .(1471) .مكارم شيرازي، ناصر 

 دارالكتب االسالميه.: تهران .7و3ج .تفسير نمونه (.1473) .مكارم شيرازي، ناصر 

 حزم.  دارابن: روتيب .4و0ج .مسلم حيصح ق(.1313. )حجاج بن  مسلم 

محمود صلواتي. : ترجمه .مباني فقهي حكومت اسالمي(. 1471. )منتظري، حسينعلي 
 كيهان. : قم .7و7ج

: تهران علي اكبر مهتدي.: ترجمه و نگارش .روح القوانين. (1433) ، شارل دو.مونتسيكو 
 كبير. امير

 .17ج. المسائل مسائل و مستنبطمستدرك ال .ق(1306). يمحمد تق بن  ن ي، حسينور 
 اء التراث.يت)ع( إلحيموسسة آل الب: روتيب

موسسه : تهران .ت و اسالميجاهلا ي ياسالم و عقائد بشر .(1437). يحي، ينور 
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: قم .4ج .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت)ع( (.1460. )شاهرودي، محمود هاشمي 
 موسسه دائره  المعارف فقه اسالمي بر مذهب اهل بيت)ع(.
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