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  چکیده

را  کسـب و مصـرف   حیصـح  روش میاز منظر قرآن کرمعیشت  فرهنگتوجه به مفهوم 
از  سـازد. یمقوله آشـنا مـ  این در  ینقرآ هایساخته و او را با آموزه انینما ،انسان یبرا

 اریعالمـان و حاکمـان در صـالح و فسـاد و سرنوشـت جامعـه بسـ       گروه دو آنجایی که 
، مطالعه و تبیین مدل معیشتی و پیگیری اصالح رفتـار ایشـان بـر اسـاس     رگذارندیتأث

فرهنگ قرآنی معیشت، ضروری بوده و موضوعی کاربردی است. در ایـن نوشـتار سـعی    
کسب و مصـرف در معـاش علمـا و اُمراسـت از آیـات و روایـات        ۀآنچه الزمشده است، 

گـری از ایشـان نیـز بـا     های فرهنگ معیشتشان بیان شود تـا مطالبـه  استخراج و مؤلفه
لباس حـاکم جامعـه را بـر     نیمبلّغ د استنادات قرآنی و روایی میسّر گردد. هنگامی که

 فیوظااهمیت موضوع مضاعف شده و  باشد تقشر روحانی از زمامدار جامعهو کرده تن 
به روش  رو،پیش یپژوهش نظر. لذا خواهد بود شتریبه مراتب ب یشتیدر امور مع شانیا

های فرهنگ معیشت حاکمان و مبلّغـان دیـن و   توصیفی، درصدد یافتن مؤلفه -یلیتحل
  بررسی انطباق این دو قشر است.
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  مقدمه
فرهنگ معیشت به معنای نگرش، اخالق، عادات و رفتـار روزمـره در امـر کسـب مـال و      
مصرف امکانات و اموال موضوعی است که در قرآن مـورد تأکیـد بـوده و قطعـاً شـناخت      

ـ فهؤلم کـارگیری در زنـدگی   ههای آن و فهم چیستی بایدها و نبایدهای معیشتی جهت ب
ین راستا از آنجـایی کـه دو قشـر عالمـان و حاکمـان در سرنوشـت       ضروری است. در هم

جامعه تأثیرگذارند و صالح و فساد مردم به صالح و فساد این دو دسته گره خورده است، 
بایستی فرهنگ صحیح معیشت مبلّغان دین و حاکمان را مـورد مداقـه قـرار داد و آنچـه     

از آیـات و روایـات اسـتخراج و    به طور مستند  ،هاستکسب و مصرف در معاش آن ۀالزم
اصلی این پژوهش قرآنی روایـی، دسـتیابی    ۀبیان شده و مورد مطالبه قرارگیرد. لذا دغدغ

  باشد:االت زیر میؤبه پاسخ س
 خصوصیات فرهنگ صحیح معیشت مبلّغان دین از منظر آیات و روایات چیست؟ـ 

 آیات و روایات چیست؟ های فرهنگ صحیح معیشت حاکمان و زمامداران از منظرـ ویژگی
 ها و مالحظاتی به دنبال دارد؟اگر مبلّغ دین جزو حاکمان جامعه شود چه چالشـ 

ی فیتوصـ ی لـ یتحلروش  گیـری از ای و بـا بهـره  کتابخانه ۀدر این نوشتار ضمن مطالع
سعی شده است نکات مربوط به فرهنگ معیشت مبلّغان دین و حاکمـان (بـه عنـوان دو    

  از قرآن و روایات استخراج و بیان گردد. ،عه)ر بر جامؤثگروه م
 

  پیشینه
لـیکن از جملـه    ،فرهنگ معیشت علما و امرا مطالبی به صورت پراکنده وجود دارد ۀدربار

  شده موارد زیر یافت شد:های علمی انجامپژوهش
که در فصل دوم از بخش » از دیدگاه امام علی(ع) کارگزاران فیوظا«ارشد  ۀنامپایانـ 
اقتصاد بحث کرده است و البته صـرفاً از روایـات    ۀپیرامون وظایف کارگزاران در زمیندوم 

  امیرالمومنین(ع) استخراج شده است.
رفـت از  بـرون  یو راهکارهـا  نیغان دمبلّ یشتیمع یهادغدغه یشناسبیآس« ۀمقالـ 

 ۀئلسـ ی و راهکارهای ارتزاق مبلّغین پرداخته است که بـا م شتیهاي معدغدغهکه به » آن
  نوشتار حاضر تطبیق ندارد.

 ،»رانیـ ا ینـ دی ساالرکارگزاران نظام مردم زندگی سبک مطلوب هايشاخص« ۀمقالـ 
  البالغه اشاره داشته و مختص معاش کارگزاران بحث نکرده است.فقط به متن نهج

بیشـتر بـه موضـوع    » کـارگزاران  یمصرف در سبک زنـدگ  یاخالق یهافهؤلم« ۀمقالـ 
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  های مختلف معیشت را نداشت.فهؤله بود و جامعیت ممصرف پرداخت
با توجه به موارد مذکور، پژوهش قرآنی روایی مستقل درخصوص معیشت علما و امرا 

ها در اجتمـاع بـه ایـن معنـا کـه حـاکم جامعـه در لبـاس         و خصوصاً موضوع انطباق آن
ه طور مسـتند  ب تیپرداختن به موضوع کسب و کار روحانیافت نشد. لذا  ،روحانیت باشد

 تیـ و روحان تیـ انطباق حاکم یهابحث چالش نیو همچن بیت(ع)اهل رهیو س اتیاز روا
  .است مقالهاین  ینوآور یهااز جنبه

  
  . فرهنگ معیشت مبلّغان دین1

های پی بردن بـه فرهنـگ معیشـت مبلّـغ دینـی، رجـوع بـه مـدل معیشـتی          یکی از راه
ای الگوی ویژه ،تبلیغ دین را داشتند ۀه وظیفانبیاست. معیشت پیامبران و اولیای الهی ک

  برای معاش مبلّغین دین است.
  

  . سعی و اشتغال شخصی1. 1
معیشت مثل دیگران حـق داشـتند    ۀزندگی پیامبران همچون مردم عادی بوده و از جنب

لـذا   )؛33و  24:؛ المومنـون 8: االنبیاء (نکـ:وسایل معاش فراهم آورده و بخورند و بنوشند 
انبیاء برای امرار  ).20و  7:الفرقان (نکـ:خریدند. به بازار رفته و مایحتاجشان را می شخصاً

چوپـانی شـغل برخـی از     ).26:القصـص  (نکــ: اند معاش سعی و تالش و مشغولیت داشته
 نکـ:(اند و بعضی هم اهل کار و فن و حرفه و صنعت بوده )18: طه نکـ:(ایشان بوده است 

مثالً درخصوص حضرت داوود(ع) خداوند به ایشان وحـی فرمـود:    ؛)11: ؛ سبأ80: االنبیاء
خـوبی بـودی!    ۀکردی، بند خوردی و با دستانت کار می المال نمیای داوود! اگر تو از بیت

مـن داوود(ع) نـرم    ۀروز گریست تا خداوند به آهن وحی فرمود: بـرای بنـد   40داوود(ع) 
 1000ساخت و بـه   ای می زره ،در هر روز شو! پس خداوند آهن را برای وی نرم کرد و او

المـال   هـزار فروخـت و از بیـت    360زره سـاخت و بـه    360فروخت. داوود(ع)  درهم می
 .)5/749، کلینی(نیاز گشت  بی

چنانچـه پیـامبران از    ،مبلّغ دین نباید از مردم اجر مادی و مال و امـوال طلـب کنـد   
؛ 86: ؛ ص180و  164و 145و  127و  109: الشــعراء نکـــ:(مــردم پــولی طلــب نکردنــد 

دو چیز بر هر مـومن واجـب اسـت:    «آمده است:  )ع(امام صادقدر روایت  .)72: المومنون
طلـب علـم الزم اسـت و     ،علم و اشتغال به کسب و کار. پس براي عمل به دین یرییادگ
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ـ   ۀبراي ادار دسـت آوردن کسـب و کـار الزم اسـت.     ه امور دنیا و تأمین مخارج زنـدگي ب
روز قیامـت مفلـس وارد محشـر     ،فقط طلب علم کند و کسب و کار را رهـا کنـد  هرکس 

بـا  ست توان) حتی برای مستمندی که نمیع(مام صادقا .)1/431 ،ینیمشک(» خواهد شد
بـرای تجـارت   اي هـم  هاي او سالم نبـود) و سـرمایه  (دست دکاري انجام ده شهایدست

بار بـر سـرخود    ،طبق رسوم محلي دراضی نشدند که محتاج مردم شود و فرمودن ،شتندا
پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز جهت تـأمین معـاش    .)5/76 ،ینیکل( گذارد و آن را حمل کند

 (نکــ: دادنـد  کارهایی از قبیل کشاورزی و زراعت، حفر چاه و قنات و تجـارت انجـام مـی   
 الحسـن ابا«گوید:  )عامام کاظم( ۀدربارحمزه یاببنیعل .)167-135 ،یخراسان دوستیعل

زمین بود و خاك زیر پـایش از عـرق خـیس شـده بـود.       یرا دیدم که در حال کار بر رو
بـا دسـت خـود کـار      ی! کسانیعل یفرمود: ا عرض کردم: فدایت شوم! کارگران کجایند؟

فرمـود:   هـا کیاننـد؟  عـرض کـردم: آن   .ندزمین از من و پدرم بهتر بود یکردند که در رو
اینان با دست خـویش بـه کـار     ۀهم ،و پدران بزرگوارم )ع(منینؤامیرالم، )ص(پیامبر خدا

 ،ینـ یکل(» و صـالحان اسـت   ءاز عمل پیـامبران، مرسـلین، اوصـیا    یپرداختند. چنین کار
القربی، صله و هدایای مردم و حاکمـان،  معصومین(ع) هرچند عائدی از سهم ذی .)5/75

و غیره داشـتند،   )1/283 ،المقنعه د،یمف(های حکومتی، امالک شخصی و خمس مقرری
ایـن مطالـب    ۀکردند. لـذا از مجموعـ  باز هم کار می ،)153-152 ،یو صفر یاخالق (نکـ:
توان به موضوعیت اشتغال به کار و اهمیـت واالی کسـب و کـار در عـین تحصـیل و      می

  تبلیغ دین پی برد.
نـش  دا لیو تحصـ  یشـاگرد  ازمندیبوده و ن یو لدن یعلم ذات یو امامان دارا امبرانیپ
ها وقت سال دیبان ،ندآییدرم ینید عالمکه در کسوت  یعاد یهاانسان ولی آیا ،اندنبوده

؟ و اگر مشغول کسب و کـار شـوند، آیـا فرصـت تحصـیل علـم       علم کنند لیصرف تحص
توان گفت: از طرفی دستور روایات مبنی بر اشتغال و کـار و  خواهند داشت؟ در پاسخ می

هـر کـه از   «فرمایند: ان نادیده گرفت. حضرت رسول(ص) میتوتالش در هر حالی را نمی
» عـذاب نکنـد  او را بعـد از آن  و  درحمت نظر کنـ ه ب یوه ب، خداوند دسترنج خود بخورد

بدان  ،یاگر تجارت را ترك کن«یا حضرت صادق(ع) به مُعاذ فرمودند:  ،)1/139 ،یریشع(
ات وسعت و رفـاه بـده و    وادهشود؛ بر خان یکه این ترك کردن موجب از بین رفتن عقل م

و یـا   )7/2 ،االحکـام بیتهـذ  ،یطوسـ (» کننـد  یات پشت سـرت بـدگوی   نگذار که خانواده
بـرد،   یاش مـ  آیا هریک از شما از اینکه همانند مورچه کـه دانـه را بـه النـه    «فرمودند:  می
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ز کدّ و بسیاری روایات دیگر در امر به اشتغال و خوردن ا )5/79 ،ینیکل(» ناتوان هستید؟
اهمیت کار کـردن ولـو در    ۀدهندنشان ،)1/42 ،ورّام؛ 1/139 ،یریشع نکـ:(ید و دسترنج 

کسـب و درآمـد اصـحاب     ۀتـوان بـه نحـو   کنار تحصیل علم دین است. از طرفی نیز مـی 
توانـد بسـیار قابـل توجـه باشـد؛      ائمه(ع) اشـاره کـرد کـه در موضـوع مـورد بحـث مـی       

حـافظ هـزاران   (ع) بودند. بعضی از آنـان  تیباهل حامل علوم و معارفهایی که  شخصیت
و لـذا مبلّـغ دیـن بـه      بودند دهیفقاهت و اجتهاد رس ۀبه مرحل یبرخ یو حت هبود ثیحد

ف اصحاب و راومشاغل و حِ« ۀرفتند. در مقالشمار می  بـت یغ انیتا پا(ع) اطهار ۀائم انیرَ
در منـابع رجـالی و    ردهگسـت  یبررسـ  و کـافی  اسـتقراي  با تا کرده نویسنده سعی ،»صغرا

 ۀائمـ  انیـ و راو اران(ع) بپردازد و اعالم نماید یبه شغل اصحاب امامانحدیثی و تاریخی، 
 اقتصادي اسـت  ۀحضور آنان در عرص ۀدهندداشتند که نشان یهاي متنوعشغل(ع) اطهار
 .)42-31 ،انیافالک (نکـ:

عَالَ«شایان ذکر است چه بسا از روایت  هَ تَ نَّ اَللَّ ـةً    یأَ ـهِ خَاصَّ رِزْقِ لْمِ بِ عِ بِ اَلْ قَدْ تَکَفَّلَ لِطَالِ
هِ رِ غَیْ هُ لِ را بـه طـور    طالـب علـم   زقخداوند رشود که بیان می )1/160 ،یعامل(» عَمَّا ضَمِنَ

؛ نتیجه گرفته شـود  یگران تضمین کرده، به عهده گرفته استی دویژه، افزون بر آنچه برا
و باید فقط به کسب علم پرداخته و بـرای کـار    دینی تضمین شده ۀکه رزق و روزی طلب

تـر از  کردن زمان صرف نکند! حال آنکه فارغ از سند روایت که در هیچ کتاب روایی قدیم
شهید ثانی یافت نشـد، ایـن جملـه بـر ضـمانت رزق و روزی محتـوم        المرید ةمنیکتاب 

ابَّةٍ فِي « فرماید:اینکه قرآن می تأکید دارد. کما نْ دَ لَوَ ما مِ أَرْضِ إِالَّ عَ : هود(» رِزْقُها  هللاِ یالْ
. در اینجا نیز تضمین روزی برای طالب علم تأکید بیشتری شده است و ظاهراً به ایـن  )6

بلکـه   ؛توانـد کسـب و کـار را رهـا کنـد     مـی  ،معنا نیست که چون در طلب دانـش اسـت  
ده و ت شـ اش، کـارش پربرکـ  اطمینان خاطری است برای او که بـه دلیـل تـالش علمـی    

  ماند.رزق و روزی نمی بی
المال برای بسـیاری از  استفاده از بیت ،ها شدن دانش مروزه با توجه به تخصصیلبته اا

باشـد. ضـمن اینکـه    پذیر  توجیه ،تواندمی از جمله علوم دینی گوناگون علومپژوهشگران 
 گـان یرا لیکـه از تحصـ   یقانوناً مکلفنـد کـه برابـر مـدت     ،یدولت یها دانشگاه انیدانشجو

تعهـد را بـه    نیـ کـه نخواهنـد ا   یکسان و کار کنندتعهد خدمت داده و  ،اند استفاده کرده
درخصـوص   بپردازنـد.  حکومـت خـود را بـه    لیتحصـ  ۀنـ یهز تواننـد  یمـ  ،انجام برسانند

ولی بـا   ،المال نباشدشود نیز گرچه از بیتای که به طالب علوم دینی پرداخت می شهریه
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بایسـت مشـروط بـوده و مـدت زمـان      رسـد مـی  به نظر می ،گذشتتوجه به مطالبی که 
محدود به زمان تحصیل معینی باشد و پس از اشتغال به کار شهریه پرداخـت   ،پرداختش

شاغل  یهاگرفتن بر طلبه هیشهراینکه برخی  نشود. چرا که دیگر موضوعیتی ندارد؛ کما
  دانند.را محل اشکال می

توان نتیجه گرفت که مبلّغ دیـن بایـد از دسـترنج    میبا توجه به مستندات ارائه شده 
که تبلیـغ دیـن الهـی     مرسلین و پیامبرانخود امرار معاش کند. آنجا که امامان معصوم، 

برای معاش خود و افراد تحـت تکفـل، زمـان صـرف      ،رسالتی مهم بر دوششان بوده است
تبلیـغ دیـن را تقبـل    امر مهـم   ،شدند؛ کسانی که در جامعهکرده و مشغول انواع کار می

اند نیز با تأسی از ایشان باید با سعی و کار خودشان امرار معاش نماینـد. البتـه کـار    کرده
کردن منحصر در کارهای تولیدی مثل کشاورزی و یا کارهای خدماتی نیست و کارهـای  

شود. به هـر حـال امـرار معـاش از     فرهنگی مثل تدریس و تألیف و غیره را نیز شامل می
  ج و سعی خود، با کسب مال به خاطر تحصیل علم متفاوت است.دسترن
  

  . ترک ارتزاق از راه دین1-2
موضوع دیگر در رابطه با فرهنگ معیشت مبلّغ دین، موضوع ارتزاق از راه دین است. امام 

فهم دین خود به او نیـاز پیـدا کننـد و او از     یکس که مردم براهر«اند: صادق(ع) فرموده
 ،جمهـور ابیابن(» او را به آتش دوزخ برد یتعال یند سزاوار است که خداآنان مزد طلب ک

آمـوختن علـوم    یرا کـه مـردم بـرا    یمرد کردند (ص) لعنرسول خدااینکه  کما .)4/71
 ،االحکـام بیتهـذ  ،یطوس( دمزد بطلب رشوه و هاخود به او نیاز پیدا کنند و او از آن یدین
 و تعلیم العلوم الدینیـة و أمثالهـا   یللحکم و الفتو حرمة أخذ الرشوة یو یدلّ عل ؛)6/224
شغل فـردی پرسـیدند. جـواب دادنـد      ۀپیامبر(ص) دربار .)10/25 ،اریمالذاالخ ،یمجلس(

گذرانـد  اش را با دینش مـی شغل ندارد. حضرت فرمودند که از چشمم افتاد؛ چون زندگی
 یسـود دنیـو   یرا برا هر که حدیث«از امام صادق(ع) نقل شده است:  .)1/139 ،یریشع(

خیر آخرت بخواهد،  ینباشد و هر که آن را برا یادر آخرت او را بهره، بخواهد و فرا گیرد
فرمایند: و یا امیرالمومنین(ع) می )1/46 ،ینیکل(» خداوند خیر دنیا و آخرت را به او دهد

أکُلُهُ« هِ ما یَ ینِ ن دِ هُ مِ هِ حَظُّ ینِ أکِلُ بدِ کـه دیـن را    یکس ؛)1/223 ،انیحرّ شعبهابن(» المُسْتَ
  .خوردیاو از دینش همان است که م ۀخود قرار دهد بهرو منشأ خوراک دکّان 

گـرفتن مـزد در برابـر    است،  حرام اعالم شده نید قینچه از امرار معاش از طرالبته آ
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واجبات  ریسا ایآموزش نماز  یبرا یکس ؛ مثالًاست نیواجبات د میتعل و یا انجام واجبات
 یاز واجبـات بـه معنـا    اساسـاً  ینید یهاتیاز فعال یاریبس کهیحال در ،کند تب اجرطل
 وواجبـات   یبرخ ۀمقدم اهستند ی بمستح ایبلکه  ،شودیمحسوب نم یشرع فیتکل کی
یـک مبلّـغ دیـن     ینـ ید یکارهاتواند میو مانند آن  قیتحقتألیف،  س،یتدرلذا مباح.  ای

  ندارد.یرادی اوجه در قبال آن  افتیکه در باشد
  

  زیستی. زهد و ساده1-3
 نکــ: (نشـینی دور از سـاحت انبیاسـت    شود که زندگی مجلل و کـاخ از قرآن استفاده می

داشت بـه مـال مـردم از    اعتنایی به مادیات و عدم چشمهمچنین زهد و بی .)10: الفرقان
رگز چشـم  ه :فرمایدطه به پیغمبرش می ۀکه خداوند در سورکدات قرآنی است؛ چنانؤم

: دیهالل گو عمروبن. استیدن یزندگ داریناپاها زرق و برق این د کهزمدو یبه مواهب ماد
 یآنچـه خـدا   بـاره  نیـ که درا یمبادا به باال دست خود چشم بدوز: «ندرمود(ع) فامام باقر

وْالدُهُـمْ فرمود بس است:  غمبرشیعزّوجلّ به پ والُهُمْ وَ ال أَ مْ جِبْکَ أَ التُعْ از  ،)55 :توبـه ال( فَ
واجـاً      یإِل کَیْنَیْعَ نَّوَ ال تَمُدَّ. و فرمود: دیایها و فرزندانشان خوشت ن مال ـهِ أَزْ عْنـا بِ مـا مَتَّ

حَ رَةَ الْ هْ هُمْ زَ نْ اةِیمِنْ  ،یافتیـ  یدیـ موضـوع شـک و ترد   نیـ ا ۀو اگر دربـار  )131: طه( ایالدُّ
 اش رهیـ گ رمـا و آتـش  خ شیآور که خوراکش جو و حلوا ادی را بهص) رسول خدا( یزندگ

  .)2/137 ،ینیکل( کرد یم دایشاخ درخت خرما بود اگر پ
زیسـتی را رعایـت   اش در معیشت سـاده ی و همچنین خانوادهنیرهبر دشایسته است 

کـه زمامـدار    اطهار(ع)همسران ائمه برخی  رامونیپالبته  ،)32و  28: االحزاب نکـ:(کنند 
ـ  یعطاء گوید: روزبنهعبداللّ«روایاتی وارد شده است:  ،نبودند وارد  )ع(امـام بـاقر   ۀبه خان

هـا چیسـت کـه در    ا مزین دیدم، گفتم: ایـن قطیفه و متکّ یشدم و خانه را با فرش، پشت
یـاب   شـرف  حسین(ع)خدمت امام  یا عده«و یا » : جهاز همسرمفرمود ؟ بینم یشما م ۀخان

پسر پیامبر خدا! مـا در   یها عرض کردند: اآن .حضرت فرش و بالش بود ۀشدند و در خان
که مـا بـا    یراسته : بندفرمود (ع)امام .دانیم یبینیم که آن را مکروه م یم یتو وسایل ۀخان

پردازیم، آنـان هرچـه کـه بخواهنـد      یآنان را به خودشان م ۀکنیم و مهری یزنان ازدواج م
  .)6/476 ،ینیکل(» ها از آن ما نیستاز آن یخرند، چیز یم

  
  ل حرام و رشوه. دوری از ما1-4

ون«اصطالحات  بَّانِیُّ  ،)34: ؛ التوبـه 63: المائده نکـ:(در قرآن کریم » رُهبان«و » حباراأل«، »الرَّ
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هـا بـه   ل معیشـتی آن ئبه علمای یهـود و نصـارا تعلـق دارد کـه آیـاتی از قـرآن در مسـا       
ه کسـر  به فتح اول و هم ب( احبار جمع حبر ۀکلمرشوه اشاره دارد.  ۀسئلخواری و م حرام
رهبـان   ۀشود و کلمـ  ییهود استعمال م یدانشمند است، و بیشتر در علما یبه معنا ،)آن

گویند که خـود را بـه لبـاس رهبـت و تـرس از خـدا        یجمع راهب است، و راهب به کس
 ،ییطباطبـا ( غلبـه یافتـه اسـت    یدرآورده باشد، ولـیکن اسـتعمال آن در عابـدان نصـار    

تِ «لمای یهود وصف ع ۀمائده دربار ۀدر سور. )9/326 ـحْ لسُّ  )42: المائـده  نکــ: ( »أَکَّالُونَ لِ
رشوه گرفته بودند و  ،نددهن حکمخدا  یاینکه به حکم واقع ییهود برا یعلماآمده است. 

تِ«. غیر حکم خدا کرده بودند یحکم حْ لسُّ لْکَِذبِ أَکَّالُونَ لِ دو صفت اسـت کـه    »سَمَّاعُونَ لِ
اول صـفت   ۀجملـ  ،ن داستان ذکر شده و اما از نظر توزیـع مجموع افراد مربوط به ای یبرا

اسـت کـه    یدوم صـفت آن علمـای   ۀاست که نزد رسول خدا(ص) آمدند و جمل ییهودیان
دوم شـامل کسـان    ۀاول و هم جمل ۀالبته هم جمل. رشوه گرفتند تا زناکار سنگسار نشود

ست کـه یهودیـان دو   آیه این ا یشود و حاصل معنا یهم که وضع آنان را دارند م یدیگر
ـ   ۀخوارند و طائفایشانند که رشوه ییک طائفه علما :اند طائفه دین ایشـانند کـه   دیگـر مقلّ

  .)5/558طباطبایی،  نکـ:( پذیرند یدهند و م یاکاذیب آن علما را گوش م
کـه ایمـان     یکسـان  یا«فرمایـد:  توبـه مـی   ۀیهود و نصارا در سـور  یدرخصوص علما

 )و نـاروا (، اموال مـردم را بـه باطـل    )ینصران(و راهبان  )یهود(حبار از ا یاید! بسیار آورده
و ذخیره (که طال و نقره را گنجینه   یدارند و کسان یاز راه خدا باز م )آنان را(خورند و  یم

: التوبه( »بشارت ده! یکنند، به مجازات دردناک یسازند و در راه خدا انفاق نم یم )و پنهان
علمای دین اشاره شـده   یان تمامی گناهان به جرائم و تعدّیات مالدر این آیه از می .)34

ای داشـته و  مردم در بـین گناهـان اهمیـت ویـژه     یاست؛ شاید چون تجاوز به حقوق مال
کـه   یسازد. از طرفـی مهمتـرین چیـز    یبدبین ساخته و فاسد م ،اساساً جامعه را به دین

 ۀتصاد جامعه اسـت کـه خـدا آن را مایـ    دارد، اق یرا بر اساس خود پایدار م یانسان ۀجامع
از دو  یقرار داده و علت بروز انواع گناهان و جرائم و جنایات و مظـالم یکـ   یقوام اجتماع

ـ         یچیز است: فقر مفرط ، یکـه انسـان را بـه اخـتالس امـوال مـردم از راه سـرقت، راهزن
حساب یوت بکند یا ثر ی، غصب و سایر تعدّیات وادار میفروش ، کمیفروش، گرانیکش آدم

و همسـر و   یسکن ۀدر خوردن، نوشیدن، پوشیدن، تهی یکه انسان را به اسراف و ولخرج
ها و تجاوز در جان، مال و نـاموس  ها، شکستن قرقدر شهوات، هتک حرمت یبندوباریب

 ۀمورد بحـث از میـان همـ    ۀدارد... و شاید همین جهت باعث بوده که در آی یدیگران وام
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ـ    ۀاکل مال به باطل، آن هم از ناحی ۀئلگناهان تنها مس  یاحبار و رهبان کـه خـود را مرب
لـذا از جملـه    .)9/330 ،طباطبـایی  نکــ: (کنند ذکر شود  یامت و مصلح اجتماع قلمداد م

خوردن اموال مردم بـه باطـل اسـت کـه نشـان       ،کندخطراتی که عالم دین را تهدید می
  آمد خود باشد.دهد مبلّغ دین باید به شدت مراقبت کسب و در می

  
 . فرهنگ معیشت حاکمان و کارگزاران2

تـوان ذیـل   برای پی بـردن بـه فرهنـگ صـحیح معیشـت حاکمـان در آیـات قـرآن مـی         
هایی نظیر پیامبر اکرم(ص)، حضرت سلیمان(ع)، طالوت و ذوالقرنین که حـاکم   شخصیت

های معیشتی اند و در روایات، به کالم معصومین(ع) درخصوص بایدها و نبایدجامعه بوده
امام کاظم(ع) دو نـوع   ۀزمامداران و کارگزاران رجوع نمود. البته گفتنی است بنا به فرمود

مثـل حکومـت    ،یـد که با قهر و غلبه به دسـت آ  یسلطنتحکومت و سلطنت وجود دارد: 
مانند سلطنت آل ابراهیم و طـالوت   ،که خدا عطاء فرموده یسلطنتحضرت سلیمان(ع) و 

  .)1/171 ،عالشرایعلل ه،بابویابن :نکـ( و ذوالقرنین
  

  اعتنایی به مادیات. زهد و بی2-1
اعتنـا بـوده و   حاکم اسالمی درخصوص مدل معیشتش باید به مال و اموال و مادیات بـی 

و هرگز چشـمان  «زرق و برق نباشد:  ۀداشتی به مال مردم و مادیات نداشته و شیفتچشم
 )داریـ ناپا( یها گل هانیمدوز؛ ا م،یا از آنان داده ییها ، که به گروهیخود را به مواهب ماد

 »پروردگارت بهتر و مانـدگارتر اسـت   یو روز م؛ییازمایتا آنان را در آن ب است؛یدن یزندگ
  .)131: طه(

 لـوازم و خداونـد  بـود   میحکومـت عظـ   و دارای و صـالح مـؤمن   یفـرد ذوالقرنین که 
ر قـرآن کـریم بـرای حـاکم جامعـه      بود، مثالی روشن دگذاشته  شاریرا در اخت شرفتیپ

ـرٍ است:  عْفَ بِي جَ نْ أَ حاً          (ع)عَ ـالِ ـداً صَ ـانَ عَبْ ـهُ کَ ـمْ یَکُـنْ نَبِیّـاً وَ لَکِنَّ نِ لَ نَیْ ـرْ ا اَلْقَ نَّ ذَ : إِ ـالَ  قَ
ـنْ        ؛ )2/393 ،الدینبابویه، کمال ابن( ـینَ وَ بِمَ ـي اَلْمَاضِ ـزِلَتُکُمْ فِ ـا مَنْ : مَ ـهُ ـتُ لَ : قُلْ یْدٍ نْ بُرَ عَ
هُمْتُشْ هُونَ مِنْ نِ ؟بِ نِ وَ لَمْ یَکُونَا نَبِیَّیْ نِ کَانَا عَالِمَیْ نَیْ رْ رُ وَ ذُو اَلْقَ ضِ خَ : اَلْ ؛ )2/330 ،عیّاشی( قَالَ

ـ  وْ نَبِ لِکٌ هُوَ أَ مَ نِ وَ قَالَ أَ نَیْ رْ نْ ذِي اَلْقَ الَمُ عَ هِ السَّ لَیْ لِیّاً عَ أَلَ عَ اءِ سَ وَّ نَ اَلْکَ بْ نَّ اِ : أَ ـا رُوِيَ لَ الَ يٌّ قَ
حاً لِکاً وَ الَ نَبِیّاً کَانَ عَبْداً صَالِ فرمایـد او نیـز   . قـرآن مـی  )1/154 ،جزایری، النور المبین( مَ

ها مبنی بـر دریافـت مـال را نپـذیرفت:     داشتی به اموال مردم نداشت و پیشنهاد آن چشم
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ن سـرزمین  یأجوج و مـأجوج در ایـ   )قوم(ذوالقرنین!  یگفتند: ا )آن گروه با اشاره به او(«
 یها سـدّ تو قرار دهیم که میان ما و آن یبرا یا ما هزینه ،کنند؛ آیا ممکن است یفساد م

از آنچـه   اسـت  ذوالقرنین گفت: آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده، بهتـر ؟ یایجاد کن
هـا سـدّ   دهید، تا میـان شـما و آن   ییار یمرا با نیروی است یکنید؛ کاف یشما پیشنهاد م

  .)95-94: الکهف( »رار دهمق یمحکم
  
  . معیشت در حد ضعفا2-2

شود که مـردم بـه فقـر او    قرآن درخصوص طالوت به عنوان فرمانروایی گرامی متذکر می
نَ الْمَالِگفتند: ایراد گرفته و می عَةً مِّ و ایـن نگـرش اشـتباه در     )247: البقـره ( لَمْ یُؤْتَ سَ

ری بایـد در اختیـار ثروتمنـدان باشـد!     ها رخنـه کـرده بـود کـه فرمانـدهی و زمامـدا      آن
منین(ع) پیشوا و رهبـر مـردم موظـف اسـت در رفتـار و      ؤامیرالم ۀکه به فرموددرصورتی

 یرویـ پ او از فقـر  ریـ فقترین مردم بر خود تنگ گیرد تا خوراک و پوشاک همانند ضعیف
ـيَّ  إِنَّ اَللَّهَ جَعَلَنِي إِ: «نکند انیثروتش طغ ۀکند و ثروتمند هم به واسط مَاماً لِخَلْقِهِ فَفَرَضَ عَلَ

ـرِي    وَ اَلتَّقْدِیرَ فِي نَفْسِي وَ مَطْعَمِي وَ مَشْرَبِي وَ مَلْبَسِي کَضُعَفَاءِ اَلنَّاسِ کَيْ یَقْتَدِيَ اَلْفَقِیـرُ بِفَقْ
 حنیـف  بـن ای بـه عثمـان  امیرالمـؤمنین(ع) در نامـه   )1/410 ی،نی(کل» الَ یُطْغِيَ اَلْغَنِيَّ غِنَاهُ

از جوانان اهـل   یکه مرد دهیبه من خبر رس ف،یپسر حن یا«کارگزارشان در بصره نوشتند: 
رنگارنـگ و   یبـا غـذاها   ،یا شـتافته  یخوانده و تو هم بـه آن مهمـان   یبصره تو را به مهمان

 کـردم  ینمـ  الیـ انـد، خ  کرده تاییرایپذ ،شده یآورده م تیپر از طعام که به سو ییها ظرف
و توانگرشـان   راننـد،  یکه محتاجشان را به جفا م یرا قبول کن یقوم ۀمهمان شدن به سفر

 نـد اخواسـته  اناز کارگزارانش. ایشان سپس )1/416 الرضی،فی(شر» خوانند یم یرا به مهمان
 یزنـدگ  تواننـد  ینمـ  ،کرد یکهنه و دو قرص نان قناعت م لباسدو به به روش او که  چهگر

. لـذا  کننـد  یاریـ او را  یو درسـت  یعبـادت، پاکـدامن  تقوا، کوشش در  تیبا رعا ، ولیکنند
در خـود را   رد،یـ گ یقرار م تیکه در لباس حاکم یزمان یکه حاکم اسالم اسالم دستور داده

 یاسـ یاز نظـر س  دیـ در واقـع حـاکم با   همـراه نمایـد.  قشر جامعـه   نیتر نییپا حد توانش با
  .مردم باشد ی ضعیفها جزو رده یشتیجامعه و از نظر معدار  قافله

در زمـان  (ع) یکـه حضـرت علـ   مبنـی بـر این   روایتـی یافـت نشـد    شایان ذکر اسـت 
امـا در پـنج سـال حکومـت خـود همـواره        ،دندیپوشـ  یدار م لباس وصله ی همنینش خانه
مـردم دوران   نیتـر  فیطراز با ضع همبه عنوان حاکم، تا  ،دکردن بر تن میکهنه  یها لباس
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فرمودند که چرا لباس  زیادبنعاصم یاران خود به نام از یکی حضرت به یوقت خود باشند.
حضـرت در جـوابش    لـی و ،ام کـرده  یمن به شـما تأسـ   که پاسخ داد ی؛پوش یدار م وصله
چـون  بر خـود سـخت گیرنـد و هـم     واجب کرده است که حقخدا بر حاکمان «: ندفرمود
ورده و سر از فرمان تهیدستی فقیر او را به هیجان نیاتا  ،دزندگی کننمردم  فیعض ۀطبق

نَّ «انـد:  همچنین در روایتی مشابه فرمـوده  .)40/336 ،بحاراالنوار ،یمجلس(» دخدا برنتاب إِ
نَ هُمْ لَبِسَ لِبَاسَ أَدْ ا وَلِيَ ُأمُورَ لِمِینَ إِذَ مَامَ اَلْمُسْ ـهُ  یإِ رُهُ فَیَقْتُلَ غَ بِالْفَقِیرِ فَقْ الَّ یَتَبَیَّ هِمْ لِئَ  »فَقِیرِ

 دار را بـه عنـوان  لباس و کفش وصـله (ع) یحضرت علالبته  .)1/144 ،تصاصاالخ د،یمف(
 دیـ کـه حـاکم با   نـد فرمای ینمی امام حت کنند؛برای عموم مردم معرفی نمی لتیفض کی

 .دپوشد و بخورمردم ب نیرتریفق مانند دیحاکم با :دفرماین یبلکه م ،دار بپوشد لباس وصله
ولی البته درآمـد پـایینی دارنـد؛     ،دنپوش یدار نم ما لباس وصله ۀجامعنوع ضعفای  هامروز
لبـاس   دیـ نـد، با زنـدگی کن  مـردم  نیتـر ضعیف ثلبخواهند م مسئولین حکومتاگر  لذا

  .رندیبگپایین حقوق  همچنینبپوشند و  یمعمول
ـ  که فرمـود: از امام رضا(ع) شنیدم «که گوید:  آمده استدر روایتی به نقل از معمّر  ه ب

و  ساده خواهم خورد یغذا ،پس از خوردن لذیذ، خالفت دست یابم خدا قسم اگر بر این
و مشـقت   یو پـس از راحـت بـه سـخت     تن خواهم کرده خشن ب ۀجام ،بعد از لباس نرم

مردم باید همـراه بـا    یامر زمامدار ییعن ؛)1/115 ،فضلبنحسن ،یطبرس(» خواهم افتاد
بـر آن  «گونه نقل شده اسـت:  گر بدین. البته از امام رضا(ع) روایتی دیاین نامالیمات باشد

از صوفیه داخل شدند و گفتند که مأمون نظر کـرد در آنچـه خـدا او را در     یحضرت قوم
 یاوالشـدن   مـردم  یپیشـوا  درکـه   یبیتـ پس دید شما را اهل ،ساخته بود یآن امر وال
 یـد. برتر مردمانه را دید که بشما بیت پس ید و نظر کرد در میان شما اهلهست مردمان

ـ     شما یسوه پس مصلحت دید که این امر را ب کـه   یکسـ ه رد کنـد و امـت محتاجنـد ب
ـ   ه درشت پوشد و ب یهاخورد و لباس   غلیظ یهاطعام عیـادت  ه درازگوش سـوار شـود و ب

یوسـف پیغمبـر    :راسـت نشسـت و فرمـود    ،ده بـود داتکیـه   کـه  آن حضـرت  .مریض رود
فرعون و حکم کیات آلید و نشسته بود بر متّپوشمي حریر و دیبا آراسته با طال یاه جامه
سـت کـه چـون سـخن گویـد      ا و عدل   قسط ،استآنچه از امام مراد و مطلوب  .فرمودمي

 ،یاربلـ (...» عـدل کنـد و چـون وعـده نمایـد وفـا کنـد       ه راست گوید و چون حکم کند ب
افی نیز این روایت که مشابهش در کتاب ک ۀدربار العقولةمرآعالمه مجلسی در  .)2/310

ه لـم یکـن فـي    . و لعلّ.المشهور. یضعیف عل«نویسد: می )6/453 ،ینیکل نکـ:(آمده است 
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مـا، و یحتمـل أن یکـون فعـل ذلـک      شرع یوسف علیه السالم لبس الحریر و الذهب محرّ
لذا چه بسا ایـن روایـت حمـل بـر تقیـه شـود و        ؛)22/333 ،العقول، مرآهیمجلس(» تقیة

اند و توجه را به رسالت اصـلی امـام جامعـه    گونه پاسخ دادهاین ،امام(ع) در مقابل صوفیه
ـانٍ   «اند. ضمن اینکه مطابق حدیث که برپایی عدالت است جلب نموده مَ رُ لِبَاسِ کُـلِّ زَ خَیْ

هِ لِ هْ باید به فضای معیشت مردم در دوران حضرت رضا(ع) نیـز   )1/411 ،کلینی(» لِبَاسُ أَ
م متفاوت بوده است. چنانکه عَبّاد بن کثیر هنگام طواف توجه کرد که با دوران صدر اسال

هـا را   محمّـد! تـو چنـین لبـاس    جعفربن ی: الباس امام صادق(ع) را کشیده و گفته است
ایـن  «: اندحضرت صادق(ع) فرموده !؟ یدار )ع(یکه با عل یبا آن جایگاه و نسبت یپوش یم

است کـه آن را بـه    )22/318 ،قولالعمرآه ،یمجلس( (سفید مصری از کتان) یبرقُفُ لباس
پوشید بـرایش ممکـن بـود.     یم یبود که هر لباس یدر دوران) ع(یام. عل یک دینار خریده
بّـاد،  ها را در این زمان بپوشم، مردم خواهند گفـت: ایـن مـرد ماننـد عَ     اگر من آن لباس
و  )6/442 ،همـــو(چـــرا کـــه دوران پیـــامبر(ص)  ؛)6/443 ،ینـــیکل(» ریاکـــار اســـت

  دوران ضیق و فقر برای عموم جامعه بوده است. ،)5/19 ،یحرّ عامل(منین(ع) ؤلمامیرا
ا بنـ  یاعظمتب عمارت علی(ع) اران حضرتزاز کارگ ییکدرخصوص توصیه به زمامداران، 

سـاختمان  ایـن  انـد و  ها سرهاشـان را آشـکار کـرده   هسکّ«او فرمودند: ه حضرت به بود؛ کرد
زیـرا تـا انسـان خـوب دارا نشـود و      ، )1/537 الرضـی، فی(شـر  !»کنـد یتو را وصف م یدارای

ـ   یبزرگتر که درخور نیازمند اختمانینیازمند س تـر  عـالي  ییکـار بنـا  ه باشد نشود دسـت ب
متـذکر   یالمال عمـوم اختالس و خیانت او را از بیت ه،کنای باممکن هم هست . لذا زند ینم

وامـل سـقوط و   الغـه یکـی از ع  البنهـج  53 ۀ. همچنین امیرالمؤمنین(ع) در نامـ دنشده باش
ـا  «شـمارند:  برمـی  در دولتمـردان  یاندوزتکاثر و مال ۀیروحها را انحطاط حکومت ـوِزُ یُإِنَّمَ  عْ

ـالْعِبَرِ     یأَهْلُهَا الِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُالةِ عَلَ ـاعِهِمْ بِ ـةِ انْتِفَ ـاءِ وَ قِلَّ همـو،  ( »الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَ
جمـع مـال و    ۀیـ شـود کـه دولتمـردان روح   یوضعشان بد مـ  یهنگام نیاهل زم: «)1/426

  ».ندگیرعبرت کم و از رخدادها پیدا کنند  سوءظن به بقای خود داشته باشند و زراندوزی
ای از پیامبر(ص) از زبان سلمان(ره) که والی مدائن هم بود اینچنـین گـزارش   توصیه

سـعد   .شـد) رضي که منتهي به مرگش همان م(سلمان مریض و بستري شد «شده است: 
گریـه   چـرا سـؤال کـرد   سـعد   .سلمان به گریه افتاد .دپرسیاز حالش و  رفتش به عیادت
گریه مـن بـراي ایـن اسـت کـه       ؛گریم آن نمي محبتاز حرص بر دنیا و  :گفت؟ کني مي

 ۀشما از دنیا در ایـن زنـدگي بـه انـداز     ۀکه باید بهره و توش ندپیغمبر(ص) با ما عهد کرد
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کـنم و بیمنـاکم از    اینک گریه مي .اي باشد که بخواهد از محلي به محل دیگر برود سواره
اق سلمان را نگاه کردم جز آفتابـه  تاطراف ا :سعد گفت .اینکه از آن اندازه تجاوز کرده باشم

. )1/42 ،هیـ االنـوار النعمان  ،یری(جزا» طشت چیز دیگري به چشمم نخورد اي با یک و کاسه
 ،او را بـراي حکومـت مـدائن فرسـتادند     اند: وقتـی احواالت فرمانروایی او آوردههمچنین در 

ده بودنـد کـه حـاکم    شطلع مقبل  که از مردم مدائن .تنها به راه افتاد ،سوار بر االغش شده
نـد. مـدتي   ه بوداز تمام طبقات به استقبال آمد شدهمدائن  عازمجدید به نام سلمان فارسي 

 .آیـد  که مردي را دیدند سوار بر االغي است و به طرف شهر مـي خبري نشد تا اینو گذشت 
 ؟امیـر مـدائن کیسـت    :سؤال کردند امیر مدائن را در کجا مالقـات کـردي؟ پرسـید    یاز و

شناسم ولي سـلمان   گفت امیر را نمي .پیغمبر(ص) است ۀگفتند سلمان فارسي که از صحاب
براي مـن همـین االغ    :سلمان گفت .ندها را پیش آورد اسب ،منم. همه با احترام پیاده شده

مـن   :امتناع ورزیـده گفـت   ،بهتر است. وارد شهر شد. خواستند او را به قصر حکومتي ببرند
همـان جـا را جایگـاه     ،اني را از صاحبش اجاره کردهدکّ .امیر نیستم که وارد داراالماره شوم

ت زندگي او عبـارت  تشکیال. نمود نشست و بین مردم حکومت و قضاوت مي ،خود قرار داده
عصایي نیـز بـه همـراه     ،اي براي تطهیر داشت آفتابه ،نشست از پوستي بود که به رویش مي

  .)1/43همو، همان، ( کرد آورده بود که هنگام راه رفتن بر آن تکیه مي
  

  .  کنترل معیشت نزدیکان2-3
تقاضـاهای  معاش نزدیکان حاکم نیز باید گفت بستگان مسـئولین، نبایـد توقـع و     ۀدربار

ولـی مناسـب    ،مندی از زر و زیور دنیـا حـرام نیسـت   بیجای معیشتی داشته باشند. بهره
احـزاب، در معیشـت    ۀسـور  29و  28باشد. با توجه بـه آیـات   خاندان حاکم اسالمی نمی

زیستی امری نیکـو و الزم اسـت و مسـئول جامعـه بایـد      هایشان، سادهحاکمان و خانواده
اش برخورد قاطع داشته باشد؛ چـرا کـه حسـاب    معیشتی خانوادهمقابل انتظارات نابجای 

ـاء  حاکم اسالمی از سایرین جداست:  ۀمعیشت خانواد نَ النِّسَ حَدٍ مِّ أَ یَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ کَ
نِ اتَّقَیْتُنَّ منین(ع) در کتـاب الغـارات بـا ایـن الفـاظ      ؤروایتی از امیرالم .)32:االحزاب( ... إِ

لَ«آمده است:  الَمُ لَیْ هِ السَّ لَیْ جَ عَ وَّ زَ هَا وَ قَالَ حَ یتَ هَتَکَ لَةٌ فَ جَ هُ حَ جُعِلَ لَ ل بُسفَ هْلِ عَ مَا هُمْ  یأَ
 یعروسـ  ۀحجلـ  ،ازدواج کـرد  یکه بـا لیلـ   یهنگام علی(ع) حضرت: «)1/92 ،یثقف(» فِیهِ
ه دارنـد  خاندان علی را همـان کـ   :حضرت حجله را کنار زد و فرمود .تیب دادندراو ت یبرا

دیگری هم نقـل شـده اسـت:     ۀالبته انتهای این روایت در بحاراالنوار به گون .»کافی است
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کـه معنـایی    )67/119و  34/354 ،بحـاراالنوار  ،ی(مجلسـ » قَالَ أَحَبُّ أَهْلِي عَلَيَّ مَا هُـمْ فِیـهِ  «
کـه خـودش    دوست دارم همسرم آن طور«معنا که: کامالً متفاوت از روایت الغارات دارد؛ بدین

آمـده اسـت    زیـ ن» حَسْبُ أَهْلِ عَلِيٍّ مَا هُمْ فِیـهِ «البته در کتاب بحاراالنوار عبارت ». هست باشد
تـر  ، از آنجایی که اوّالً کتـاب الغـارات قـدیمی   )41/139و  40/327 ،بحاراالنوار ،یمجلس نکـ:(

د (سـال ازدواج  خـوانی دار امیرالمـؤمنین(ع) در زمـان زمامـداری هـم     ۀاست و ثانیـاً بـا سـیر   
 ی،زمخشـر  نکــ: (انـد  هجـری گفتـه   35امیرالمؤمنین(ع) با لیال (بنت مسعود نَهشَلی) را سال 

 ۀرسـد نسـخ  هجری است)، به نظر مـی  40تا  35های و زمامداری امام نیز بین سال )2/598
 روایت الغارات صحیح باشد. البته پیرامون همسران ائمه دیگر که زمامدار نبودنـد آمـده اسـت   

توانـد  و یا جهاز همسرانشان مـی  خرند یآنان هرچه بخواهند م و پردازیم ینان را مز ۀمهری که
  .)6/476 ی،نیکل نکـ:(مطابق شأنشان فراتر از سطح معاش امامان باشد 

  
  . سعی و اشتغال شخصی2-4

المال یکی از خصوصیات فرهنـگ متعـالی   گیری از بیتاستفاده از دسترنج خود و عدم بهره
المال با معیار و حـد صـحیح در   رتر معیشت حاکم اسالمی است. هرچند استفاده از بیتو ب

امیرالمؤمنین(ع) حـاکم   ۀمناصب حکومتی جهت خدمت به مردم مشکلی ندارد و به فرمود
به نقـل   240 اکبری،ی(علالمال استفاده کند اش از بیتضروری زندگی ۀتواند برای هزینمی

، لیکن شخص امیرالمؤمنین(ع) با آنکه حـق اسـتفاده   )3/307 ی،کبرسعد، الطبقات الاز ابن
هـای شخصـی خـود    المال را داشتند، برای زندگی شخصـی از درآمـد امـالک و بـاغ    از بیت

پـس از   گویـد:  غفلـه سویدبن. )253و  87- 85 ی،خراسان دوستیعل نکـ:(کردند استفاده می
دیـدم حضـرت بـر    . آن جناب وارد شدمبر  خالفت بیعت کردند، یبرا) ع(یآنکه مردم با عل
 یـا عرض کـردم:  . نبود اناقشتدر ا یکه غیر از آن چیز دیگریدرحال ،نشسته یحصیر کوچک
 یکه بدان احتیاج دار یالمال در دست توست و در خانه هم چیزاکنون بیت امیرالمؤمنین!

فـرد خردمنـد    !پسر غفلـه  یا«فرمود:  ؟) یکن یالمال رفع احتیاج نم(پس چرا از بیت نیست
ـ  یبرا. دهد یاثاث بسیار ترتیب نم ،که باید از آنجا کوچ کند یا هرگز در خانه  یامنـ  ۀما خان

خـود نیـز بـدان محـل      یزوده خود را به آنجا فرستادیم و ب یاست که بهترین متاع و کاال
  .)1/121 حلّی، فهد(ابن »خواهیم رفت
بر  یااهل بصره چه خرده یا« :دندر بصره بعد از جنگ جمل فرمودمنین(ع) ؤامیرالم

از  هـا نیـ به خـدا ا «: فرمودندده و نموو باالپوشش اشاره  راهنیآنگاه به پ »؟دیریگیمن م
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 انپس با دستش )».المالتیام نه از بکرده هیاز مال خود ته یعن(ی من است ۀبافت خانواد
از  -مکـه در آن دار  ینـان - به خـدا «: فرمودندده و کراشاره  ،ندکه همراه داشت یانیبر هم

از  شـتر یب ،رومیشما م شیکه از پ یاگر من هنگام است. آماده شده نهیغلّه خودم در مد
الجمـل و   د،یمف(» خواهم بود انتکارانیآن وقت از خ ،آنچه به شما نشان دادم مال داشتم

المـال اسـتفاده شخصـی نکردنـد و     لذا در زمان تصدّی حکومت از بیت .)1/422 ،النصره
  .)240 ،اکبریعلی(دادند ته گاهی سهم خود را به دیگران میالب

ان از ایشـ سـهم  گفته شـده اسـت کـه     ،در مورد جناب سلمان که فرماندار مدائن بود
رنـج   از دسـت  یبـاف لیـ و با زنب داد یآن را صدقه مه است و المال پنج هزار درهم بودتیب

  .)18/35 ،الحدیدابیابن( کرد یخودش ارتزاق م
»! داخـل قصـر شـو   «شد:   او گفته به«فرماید: حضرت سلیمان(ع) می ۀکریم دربار قرآن

تـا   ،کرد  خود را برهنه یاست و ساق پاها یکه نظر به آن افکند، پنداشت نهر آب یهنگام
: النمـل (» است از بلور شفّاف یآب نیست، بلکه قصر این« از آب بگذرد، اما سلیمان گفت:

 ۀرغم حکومت مجلل و قصر و کاخ (که به نـوعی معجـز  لیدر مورد معیشت ایشان ع .)44
خـوراک تهیـه    ،های بافته شده با دستان خودایشان بود)، از دسترنج خویش و پول لباس

نَ فِیهِ مَاهُوَ سُلَیْمَانُ(ع) مَعَ کَانَ«زیست بود: ساده ،کرده لْبَسُ اَلْمُلْکِ مِ ... یَ رَ عْ وَکَانَ قُوتُهُ اَلشَّ
فِ  نْ سَفَائِ هِمِ لُهَا بِیَدِ عْمَ خُوصِ یَ  .)14/83 ،بحاراالنوار ،یمجلس(» اَلْ

  
  . انطباق مبلّغ دین و حاکم3

نماید وظایفی که بـر  در مواردی که مبلّغ دینی لباس حاکم و زمامدار جامعه را بر تن می
تر شده و بایستی در امر معـاش و مـدل کسـب و مصـرف     گیرد سنگیناش قرار میعهده

اولیـای خـدا کـه     ۀهای این موضـوع را بایـد در سـیر   داشته باشد. نمونهمراعات بیشتری 
معیشـتی پیـامبر    ۀجستجو کرد. لـذا بـرای نمونـه سـیر     ،اندحکومت و فرمانروایی داشته

چـون سـلیمان(ع)، داوود(ع)، یوسـف(ع) و    منین(ع) و پیـامبرانی هـم  ؤاکرم(ص)، امیرالم
فرماینـد:  کـه امـام بـاقر(ع) مـی    . چنـان ها در این امر هسـتند ذوالقرنین(ع) بهترین مثال

مگر چهار نفر که همـه پـس از    ،کند ینفرستاده است که پادشاه یغمبریپ یتعال یخدا«
ـ که نامش ع نیاند: ذوالقرن مبعوث شده نوح ـ ع .وسـف یو  مانیسـل  ،بـود، داوود  اشیّ  اش،یّ

 دیـ ر گرداصطخ یتا شهرها ماتشا انیپادشاه م مشرق تا مغرب بود و داوود انیپادشاه م
ـ  نیاندازه بود و سرزم نیهم زین مانیتحت حکومت سل نیو سرزم  یتحت قلمرو حکمران
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 نیـ از ا شـتر یحکومـت آنـان ب   ۀداطراف آن بـود و محـدو   یها ابانیشهر مصر و ب ،وسفی
» نبـوده اسـت   امبریـ حـاکم بـود، پ   هـا  نیسـرزم  نیـ ا ریدر غ یو اگر کس نبود ها نیسرزم

موضـوع فرمـانروایی جنـاب طـالوت نیـز قسـمی از        ،ستشایان ذکر ا .)2/340 ،عیّاشی(
را پیـامبری   که طـالوت شود؛ چنانحکومت و فرمانروایی است که مرتبط با مبلّغ دین می

را از جانـب خداونـد بـه او     یاخبـار وحـ   و نمـوده  تیاو هـدا اسرائیل به امر الهـی  از بنی
بزرگـواران کـه در    معیشـتی ایـن   لـذا توجـه بـه فرهنـگ     .)1/132 ،همو نکـ:( رساند یم

حاکمـان در لبـاس   «جهت اصالح الگوی معیشت  ،های قبل به طور کامل اشاره شد بخش
  بسیار ضروری است.» عالم دین

مـردم صـالح    یتمـام  ،دو طائفه از امت من اگر صالح شـدند «فرمایند: پیامبر(ص) می
» امـراء « ند از:فه عبارتئگردند و آن دو طامردم فاسد مي ۀهم ،شوند و اگر فاسد شدندمي
رْکَنُـوا وَ ال« :و فرموده است خداوند »ءعلما«و  ـ  تَ ینَ  یإِلَ ـذِ لَ  اَلَّ ـکُمُ  ظَ ـ   مُـوا فَتَمَسَّ  شـما  ؛»ارُاَلنّ

دست و دوست باشید وگرنه آتش کیفر آنان در شما هم ظالمان هم اب نباید هرگز مؤمنان
اوَ ال« ؛خواهد گرفت وْ غَ حِلَّ  فِیهِ تَطْ لَیْکُمْ  فَیَ ضَبِي  عَ  اوامـر  از مکنیـد  یسرکشـ  و طغیـان  ؛»غَ

 ،شود امـور مـردم  سم فاسد نميق شوید. به خدامي من غضب و خشم مستحق وگرنه ،من
که در حکم و قضاوت ظلم کننـد و حـق را    ییهاآن مخصوصاً ؛فساد این دو طائفهه مگر ب

ایاتی مشابه از و یا در رو .)1/70 ،دیلمی(» حکم دادن رشوه بگیرند یناحق دهند و براه ب
هِپیامبر اکرم(ص) اُمراء و قُرّاء:  سُولُ اَللَّ تْ      (ص)قَالَ رَ حَ ـلَ حَا صَ ـلَ نْ صَ ـي إِ ـنْ أُمَّتِ ـنْفَانِ مِ : صِ

نْ هُمْ هِ وَ مَ سُولَ اَللَّ ا فَسَدَتْ أُمَّتِي قِیلَ یَا رَ نْ فَسَدَ اءُ   ؟أُمَّتِي وَ إِ رَ ـأُمَ اءُ وَ اَلْ راونـدی  ( قَالَ اَلْقُـرَّ
اءُ  ؛ )1/27 ،کاشانی رَ ـأُمَ ا فَسَدَتْ أُمَّتِي اَلْ ا فَسَدَ تْ أُمَّتِي وَ إِذَ حَ لَ حَا صَ لَ ا صَ نْ أُمَّتِي إِذَ صِنْفَانِ مِ
اءُ ـالَ یا فقهـاء:   )1/366 ،بابویه، االمالیابن( وَ اَلْقُرَّ حَا     ): ص(وَ قَ ـلَ ا صَ ـي إِذَ ـنْ أُمَّتِ ـنْفَانِ مِ صِ

ا فَسَ ا فَسَدَ تْ أُمَّتِي وَ إِذَ حَ لَ اءُ    صَ رَ ـأُمَ ـاءُ وَ اَلْ هَ ـالَ اَلْفُقَ نْ هُـمْ قَ هِ وَ مَ سُولَ اَللَّ  دَتْ أُمَّتِي قِیلَ یَا رَ
حُ    «اند: که فرمودهذکر شده است. چنان ؛)1/50 ،شعبه حرّانیابن( ـالَ اءِ صَ رَ ـأُمَ ـاءِ وَ اَلْ عُلَمَ بِالْ

  .)2/119 ،ورّام(» اَلنَّاسِ
انـدرکاران  شود و دستنام اسالم برقرار میلذا آنچه خصوصاً در زمانی که حکومتی به 

به مراتب وظایف ایشان در امور معیشـتی بیشـتر خواهـد     ،باشندحکومت از روحانیت می
  ات کننـد: سـاده  بود و بایستی موارد مطرح شده در فرهنگ معیشت هر دو دسته را مراع

و  زیستی، در سطح مردم ضعیف زندگی کردن و حتی در کسـب مـال از دسـترنج خـود    
عـدالت  «منین(ع) آمده اسـت:  ؤهمچنین رعایت مضاعف عدل و ورع که در روایت امیرالم
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ورع و اجتناب از گناه نیکوست و از ... نیکوتر یسرپرستان هر مملکتو  نیکوست و از امراء
همانند ابریسـت کـه بـاران نداشـته      ،که عادل نباشدی سلطان و فرماندار ...علماء نیکوتر

...» است که میوه نداشته باشـد  یمانند درخت ،نداشته باشد یع و تقوکه ور یو عالم باشد
  .)1/193 ،میلدی(
  

  گیرینتیجه
معیشت مبلّغ دین باید اشتغال شخصی داشـتن، تـرک ارتـزاق از دیـن،      فرهنگدر ـ 

  زیستی و دوری از مال حرام و رشوه مراعات گردد.زهد و ساده
هـای  فـه ؤلآیات و روایـات دارای م صحیح معیشت حاکمان جامعه از منظر  فرهنگـ 

االمکـان  ای جامعـه و حتـی  فضـع در حد  شتیمع ،اتیبه ماد اعتناییزیر است: زهد و بی
 یجـا یب یتوقع و تقاضـاها  دینباسعی و اشتغال شخصی داشتن. البته نزدیکان حاکم نیز 

  .داشته باشند یشتیمع
بسیار تأثیرگذارنـد و  دو قشر عالمان و حاکمان در صالح و فساد و سرنوشت جامعه ـ 

کند و حکـومتی بـه   لباس حاکم و زمامدار جامعه را بر تن می ،در مواردی که مبلّغ دینی
به مراتـب وظـایف    ،باشنداندرکاران حکومت از روحانیت مینام اسالم برقرار شده و دست

ایشان در امور معیشتی بیشتر خواهد بود و بایسـتی در مـدل کسـب و مصـرف مراعـات      
  شاره شده در متون دینی را به طور مضاعف داشته باشد.  ضوابط ا
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