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  حقوقدان -اميرفيض

   :انگيزه تنظيم اين تحقيق اظھارات اخيرسيدعلی خامنه ای است مبنی براينکه

><  

س بشناسيم تا فرض قياد رادرجامعه تشيع ايران تجزيه تحليل اظھارات او الزم ميسازد که فرھنگ واقتصا
  .مورد بحث ونقد قرارگيرد ،نآوبرتری 

  اقتصاد دراسالم وتشيع

بھمين  ،ن امکان تعلق تعريف جامعی را دشوارساخته استآاقتصاد ازعلوم جديده است که دامنه وسيع 
ازباب مثال  ،استه جھت دردوران ھای مختلف ازسوی علمای علم االجتماع با تعاريف خاصی روبروبود

ارسطو ازاقتصاد معنای علم خانه داری  .وعلمای اسالمی اقتصاد رابه معنای ميانه روی گرفته اند نآقر
دام اسميت تعريفی ارائه داده که با ماھيت آ .اقتصاد راروش شغل زندگانی گرفته ،مارشال .رابرگزيده
  .>گانی بھتراستاقتصاد بررسی چگونگی ثروت  برای  زندنزديکی بيشتری دارد ميگويد < ،اقتصاد

ه کبايد مسيری راانتخاب کرد اقتصاد درجامعه تشيع ازکدام تعريف تبعيت ميکند  برای اينکه بدانيم که
   .جامعه شناسان خط کشی کرده اند تا تعريف ازحالت نظری خارج باشد

>  نوعی کاربرد فلسفی دارد ،ھرنظام اجتماعیجامعه شناس معروف گفته است < ،سن سيمون
ه ن جامعآفتاراوبراين معناست که نظام اجتماعی حاکم برھرجامعه ای متوقف برفلسفه ای است که برگ

 ن جامعهآحکومت ميکند  ويا به عبارت ديگر کيفيت ھرجامعه ای رابطه مستقيم بااعتقادی دارد که بر
  .>حکمفرماست

ای که برجامعه حکومت ميکند  جامعه ونحوه زندگانی مردم اھميت نداده وبلکه به فلسفه       ِ به ظاھر   ،سيمون
   .متکی شده است

حرفھا وخواست ھای مردم اھميت ندارد  معتقد است که < نيز ھانری مندراس جامعه شناس فرانسوی
  >عقيده بنيادی برجامعه مھم است

وحرفھا وادعا                       ِ وواضح تر يعنی به ظاھر  ھانری مندراس ھمان نظريه سيمون رادارد ولی جدی وراسختر
   .عقيده بنيادی حاکم برجامعه را برای شناخت جامعه مالک قرارد ھيد يد،کنھا نگاه ن

 وردآ، جامعه رادرھمان مسيری به حرکت درمينآيک منبع قدرت است که تراوشات  ،عقيده حاکم برجامعه 
گاه درمسيری قرارميگيرند که آدراين حالت است که انسان ھا نا خود. ن قدرت استآکه خواست 
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ازتراوشات قدرت عقيده حاکم برجامعه  تفاوت دارد مانند جوامع اسالمی وتشيع امروزی که ربامسيرمتاث
    .برخالف قدرت عقيده دينی ومذھبی درمسيرھای ديگری افتاده اند

برتوده ها، جامعه ايران                                                              ِقدرت حاكم برجامعه ايران دين ومذهب است كه با ريشه هاي اعتقادي 
  .راشكل داده  است

معتبرترين راه برای شناخت اقتصاد وھمچين فرھنگ درجامعه تشيع ايران رجوع به فلسفه  ،براين اساس
  .واگرغيرازاين راھی انتخاب شود امری نظری وقابل اعتبارنخواھد بود اسالم وتشيع است

   اقتصاد دراسالم 

 ای زندگی مادینھا براسالم نه ت ،مد وثروت بدانيمآراه وروش مناسب برای زندگی بھترودر اگر اقتصاد را
ی  ودلبستگی به زندگان ثروت ،سايشآ ،اسالم با رفاه ،ه بلدستورالعملی نداد ورفاه ومعيشت پيروان خود

 و را تکفير نھاآی گبا تھديد وارعاب وبی حوصل تاحدی که ؛يک مخالفت ودشمنی بسيار جدی دارد
نی که به  زندگی  دلبستگی سوره اعراف کسا ١٠يه آ ازباب نمونه در ،مستوجب مجازات دانسته است

را ناديده گرفته  يات خداآدرعرض کسانی شناخته شده اند که  ،ن احساس خشنودی کرده اندآ يافته واز
  .تش دوزخ شده اندآن غافل مانده  ومشترکا تھديد به آ واز

 ردهچنين تعيين ک کيفيت دستگيری کسانی راکه دوستدارزندگانی باشند ؛سوره الحاقه ٣١يه آن درآقر
   :است

 ٧٠که بگيرند اورا وبازنجيرھائی بطول  ،ازمصدرخداوند جبار فرمان صادرميشود به فرشتگان غضب<
وبھنگام تشنگی به <) ھمان سوره ٣۶يه آ( >غذای اين زندانيھا  چرک وخون است .زنجيرکنند ذرع 

 امام صادق درتفسير) سوره الکھف ٢٩يه آ( >نھارا ميدھندآبی چون فلزات گداخته که بريان ميکند آ نانآ
خ داده ميشود مشتمل برعرق اھل جھنم وچرک وخون فرج زوبی که به اھل دآ«ورده است که آيه مزبو آ

ن به آ ن چنان است که قطره ای ازآگند                                                       ِ ھای زنان زنا کاراست که درديگھای جھنم جوشانده شده وبوی  
  )۴دراھنمای بھشت  جل(                                    »اھل زمين داده شود ھمگی بميرند

  مزايا وزندگاني بهترازنظراسالمي يعني چه

برای انسان ھا منع کرده شامل چه چيزھائی  نراآقص است اگرگفته نشود که زندگی بھترکه خدا اناين بحث 
ل عمران مزايای زندگی را که موجب دلبستگی انسان به دنيا ميشود شمارش آسوره  ١٢يه آن درآقر .است

مالھای  –فرزند  –زن  نی که موجب دلبستگی به دنياميشود مشتمل است برمزايای زندگا< :کرده وميگويد
مزايای < :مده است  کهآودرتفسيرالصادقين   >شتروگاو وگوسفند وزراعت –اسبان  –نقره  –زياد وانبوه 

  .>چيزبيرون نيست وشيطان است که فراھم کننده ان ھاست ۶ن آزندگی دنيوی از
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  روزي دهنده خداست 

وخداست  که ھيچ  روزی دھنده خداوند استباوريقينی مسلمانان براين مھم است که اصل معتبرمورد 
ازخدابوسيله محمد نقل  –ده ای است نھرجنب  یخداوند ضامن روز – ذاردگده ای رابی روزی نمينجنب

من نخواھيد  از را ھمانطور که من عبادت فردای شمارانميخواھم شماھم روزی فردا< :قول شده که گفته
فراخی وتنگی روزی دست خداست وبھرکس ھرچه ميخواھد  - >ھرروز شمارا خواھم دادومن روزی 

   .ميدھد

تامين زندگانی است دراسالم فقط اگردرجھان غيراسالمی کاروسرمايه وابزارکاروبرنامه ريزی ازاسباب 
   ت استعبادفقط نقش انسان  خواست خداست وانسان ھا نقشی درفراھم کردن زندگی خود ندارند

 شده که درطلب روزی موثرتروارد ،بسياردارد ،فضيليت ،واجبشغول شدن به ذکردعا بعدازھرنمازم<
  ١ ) ٣۵۴(امام صادق کتاب العشرات  .........است تا اينکه گردشھرھا بگردی درطلب روزی

  فقر بجاي ثروت

ب الھی ر      ُ ارج وق   ،برای فقر ن را محکوم وقابل مجازات دانسته متقابال                 ّاگرمال وثروت وتمک ن آخدا درقر
روايات واحاديث  بسيار، يات مزبور بسيارآدرمدح فقر ومقام فقرا دارد وپشتوانه يه آ ٨قائل شده وحدود 

که حق تعالی به خلق ت فقر امانتيس< :ازمحمد است ؛توجيه ساخته است را وسنت است که جامعيت فقر
انند کسی که معذرت بخواھد <حق تعالی روزقيامت التفات ميفرمايند به فقرای شيعه م >سپرده است
  ٢ )٣۶٠(ازامام صادق = عين الحيات > رگازکسی دي

ين < برزگتر :يت هللا گفتهآمحمد خاتمی معروف به  ،به ھمين اعتباری که اسالم برای فقر قائل ميباشد
  .>......وتقسيم فقر ريشه دار وگسترده ميان جامعه استگام انقالبی درزمينه اقتصادی  توزيع 

  روابط مالي مردم با حكومت جمهوري اسالمي 

تامين ھزينه                           ِ دولت اسالمی ايران را متعھد   ،انفال وجھاد ،زکات ،وجود حکومت اسالمی ،فلسفه اسالم 
روزی که خمينی  ،نھا نيستآساخته وبھيچوجه الزام شرعی برای کارکردن ايران  عموم مسلمانانزندگی 

تشريح ھمين اصل مھم دررابطه بين  ،ی شودمتوبوس وغيره مجانی ب وبرق واآدولت اسالمی  گفت در 
راشدين مردم با حقوقی که ازبيت المال  حکومت اسالمی ومردم است چنانکه درزمان محمد وخلفای

ثارش درکشورھای عربستان آميگرفتند  زندگی ميکردند  وھم اکنون ھم اين سياق  خزانه حکومت)(
رحکومت اسالمی دردادن باصطالح يارانه بخشی ازھمان سياست اسالمی وکويت ديده ميشود واقدامات اخي

                                               
دستور خدا و امام صادق است تا گدا و گدا پروری و دوره گردی و تکدی و دراز کردن دست و کار نکردن و زحمت نکشيدن رواج پيدا کند.  - ١

ھمينرو است که گدا و بدبختی و گرفتاری ھای  اجتماعی وعقلی در ھمه کشور ھای مسلمان از ھرجای ديگر در تنگنا و بدبختی می افتد. از  جامعه
 ک-بيشتر است. ح

در جوامع مسلمان  ھمين دستورات از سوی امپرياليسم انگلستان برکشورھايی که تصاحب کرده ويا برآن ھا تسلط يافته جاری شده است.  - ٢
 ک-ح -انگلستان به راھی که دينشان سفارش کرده رفته اند و فلج اجتماعی رخ داده است بجای مبارزه با تحميل گدا پروری از سوی
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 >به خوبی داغنيا بايد بدھند به فقرا وفقرا بايد بخورن< :سوره نسا ميگويد ۶يه آن درآکه قراست  
  ٣ .کارکردن خر خوردن يابو)(

   رابطه تحقيقي اقتصاد واسالم

ا گمراه نرآوشيفتگان ارزش واعتباری قائل نيست  ندگانیازمالحظات باال ثابت ومحرز شد که اسالم برای ز
نيست اين زندگانی < :مده استآيات سوره عنکبوت آيکی از در و ،ومستوجب مجازات ھای سخت ميداند

   >.جزھزل وبازی

مايتی  ح برنامه ومقررات تشويقی و ،منفورومطرود برای ھزل وبازینميتوان قبول کرد که اسالم بنابراين 
ن بازی ھای ھزل ومنفور کشيده شده اند آجازات کسانی راکه به ـــــاال اينکه م ،داشته باشد خاصی 

   .منظور دارد که داشته است

مدرسه ومقررات وضع  ،ن عملآموضوعی که ممنوع وغيرقانونی است برای انجام  عقالئی نيست اساسا 
مندی روتکاروث نکه برای تحصيل ثروت ودلبستگی به زندگی که ازلوازم اصلیآ ن ھم به اعتبارآقر ،کرد

   .است اعتباری قائل نيست

نجا که خدا ضامن معيشت مردم است آاز واست  مردم  طريقه تامين معيشت وزندگانی ،نجا که اقتصادآاز
 فسخ ضمانت ،لذا فرض وجود اقتصاد درجوامع اسالمی !کيفيت انتخاب طريقه ھم باخداست نه مسلمانان

   .وطرح شدنی نميباشدخدا محسوب ميشود 

  تصاد وتشيعاق

خته نرا بقول معروف خرفھم ساآدرمسيرخارج ازاسالم درتعبير وتشبيه اقتصاد قرارنگرفته وبلکه  ،تشيع
   .است

 رھبرشيعيان ايران که درمقام اجتھاد ھم قرارداشت روح هللا خمينی  درجامعه اسالمی ايران برای اولين بار
تفسيرمزبور ازعلی امام اول شيعيان بوده وھست > راارائه داد  درحاليکه اقتصاد مال خراستتفسير <

 بحث متکی به دليل پيش اتورده شودآاجازه بدھيد تفسيرعلی ازاقتصاد  ؛وخمينی ازاو اقتباس کرده است
   .برود

  تفسير علي ازاقتصاد 

سوگند ياد ميکنم به ذات خداکه به خواست خدانفس خويش را چنان ورزيده سازم وگرسنگی بدھم که <
نقدردرخلوت ھای شب بگريم که آھمانا  .نرا مغتنم بشماردآانی واندکی نمک قناعت بورزد وبه قرص ن

يا اين درست است که شتران درچراگاه ھا شکم خويش راانباشته آشگفتا  .ب چشمه چشمم خشک شودآ

                                               
ولی در کشور ھای » نان، کار، آزادی« ھمواره فرياد کشيده اند و ملی مذھبی ھا جھان وطنی از نوع ايرانی در ھمين رابطه کومونيست ھای - ٣

ت. سوراخ دعا گم کردگانی که دنبال کومونيست نه به ملت نان ميدھند و نه کار و نه آزادی... بجای آن گرسنگی، بيگاری و اسارت فراوان اس
 ک-مدينه فاضله ميگردند. ح
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علی  رام بگيرندآکنندودرخوابگاه خويش بخسبند وگوسفندان درصحرا خودراسيرکنند ودرجايگاه خويش 
  چشم علی روشن پس ازساليان دراز به چھارپايانيزشکم خويش راسيرکند ودربسترخود استراحت کند ن

  )٢۴۵سيری  درنھج البالغه مرتضی مطھری صفحه (                                     >اقتدا کرده است

 را علی اقتصاد را متعلق به چھارپا که ھمان خراست دانسته وخمينی ھم واژه خر ؛مالحظه ميفرمائيد
 واگرکسانی فرصت داشته باشند ومشروح اظھارات خمينی رادرباره تعلق اقتصاد به خر ،بکاربرده است

ينی نيز حيرت خواھند کرد که حتی عبارات بکاررفته ازسوی خم) ١٣٧١درسنگراول اسفند را بخوانند (
   .اقتباس ازھمان جمالت منتسب به علی است

  نتيجه گيري 

  ن وآيات قرآاصيل است مانند و  ،ت است ھمانند سنت پيامبر  ّ حج    شيعان برای ،نجا که اظھارات ائمهآاز

 ن وسنت ازموازين حقوقی قانونآند قراجتھاد ھمان ،بموجب قانون اساسی جمھوری اسالمی که نجاآاز
  :می استاساسی جمھوری اسال

ام برای تمخر بنابراين با تفسيری که ازعلی ودرمرتبه اجتھاد ازخمينی دردست است تعلق اقتصاد به
ادعای سيد رابواب اسالمی است لذا جتناب است وھمانند حکم خدا درديگمسلم وغيرقابل ای امر ،شيعيان

 > که دربيطرفانه ترينبرخرگ فرھن برتری< ؛فرھنگ براقتصاد ميشودبرتری  مبنی بر  علی خامنه ای
  >ن گاوآاقتصاد مال خراست وفرھنگ ازميتوان گفت < ورعاييت قواعد قياس وتشبيه  حالت

   )داشته باشد ھم نيازبه طرح فرھنگ دراسالم( شايد درفرصتی موقعيت     

  

   

   

      

   

  

 


