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 *توازن يا عدم تداول ثروت در دست اغنيا
 **سيدمحمدكاظم رجايي

 چكيده 

ان افراد جامعه يدر بحث عدالت بحث تفاوت فاحش درآمد و ثروت در م ياز جمله مباحث اساااساا

سي ست.در اين مقاله به برر سوال ا سالما در جامعه يپردازيم كه آمي اين  حد و يتواند بيک نفر مي يا

شند؟يدر کمتر ياکه عده يدرحال، حصر مال و ثروت جمع کند ست كه  ن امکانات با ضيه مقاله اين ا فر

در جامعه اسااالمي امنان اين كه يد در ااد جامعه مالد نود و نه در ااد امنانات جامعه شااود وجود 

شان دهاين پژوهش كه به روش تحليلي انجام شهاي ندارد. يافته  ده شکاف فاحشيتحقق پد دهد كهمي ن

سالمي عمال امکان درآمد و ثروت در ستورات ا شرط رعايت د سالمي به  ست. هرچند از ير نيپذجامعه ا

ولي امنان ، در نظر گرفته نشااده اساات ياکسااد درآمد حد و کرانه يدر ساا خ درد برا ينظر فقه فرد

شناف فاحش طبقات درامدي شت درآمد و ايجاد  س ه وجود قيد انبا سد هاي به وا ناظر بر چگونگي ك

و مسئوليت مشترك ثروتمندان و دولت اسالمي وجود ندارد. حقوق مالي  حقوق مالي تعلق، مشروع اموال

شامل واجبات مالي شاوندان در حد كفاف نمي  مزبور تنها  )دمس و زكات( و پردادت نفقه واجد دوي

ستمندان را موظف اند تاثروتمندان و دولت ، شود. عالوه بر اين ست  نياز م س حي كه بتوانند كمر را در 
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 موضوع يشينةپ

دربارة نحوة كه  دانست يونان باستان وراناز نخستين انديشه توانرا مي افالطون، براساس منابع موجود
سن توماس و  ارسطوپس از وي  .(66ص ، 1380، جمشيديتوزيع درآمد و ثروت سخن گفته است )

ديويد ، (143-142ص ، 1370، كاپلسـتون؛ م1778-1712روسـو ) ژان ژاك، م(1274-1225) آكويناس
ستون هيوم ستون جرمي بنتام( و به تبع وي 351ص ، 1370، )كاپل ( با نگاهي 28ص، 8ج، 1370، )كاپل

داري مبتني بر اين بارة توزيع درآمد و ثروت پرداختند و مكاتب ســـرمايهپردازي درفردگرايانه به نظريه
شكل گرفت. صي1883-1818) كارل ماركس، در برابر نظريات  صو  از هر»نظرية ، م( با نفي مالكيت خ

به ندا كس  با يازشه زة توانش و  ندازة ن به ا مازي« هركس  ئه كرد )ن در دوران . (45ص، 1374، را ارا
پردازان از نظريه آمارتياسنو  نوزيكم( 2003-1921) جان رالزم( 1992-1899) فردريك هايك، معاصر

 اند. مشهور در اين زمينه
ق( جزو نخستين كساني است كه از توزيع  339) فارابي، مانده از متفكران مسلماندر ميان آثار باقي

(. پس از او 55 ص، 1384، عيوضــلوگويد )منافع و خيرات عمومي در ميان اعضــاي جامعه ســخن مي
مَعالِم القُربةِ في ق( در كتاب  729) ابن اخوه، كتاب اخالق ناصريق( در 672) نصيرالدين طوسيخواجه

 ســـيد قطباند. در دوران معاصـــر عرصـــه بحر كردهق( در اين  808) خلدونابنو  احكامِ الحِسبب ة
ــهيد صــدر( 1368)امام خميني، (1360) عالمه طباطبايي، م(1966) ــهيد مطهريو  ش ( دربارة 1358) ش

 اند.پردازي كردهتوزيع درآمد نظريه
 يعتوزبا تقسيم ، االسالم يقود الحياتو  اقتصادناق( در دو كتاب نفيس  1400) سيدمحمد باقر صدر

ــت و با ، آن و نيز توزيع مجدداز پس و  يداز تولش پي به ــي در بحر عدالت توزيعي برداش ــاس گام اس
ثروت و درآمد و توازن آنها ، ديدگاه اسالم را دربارة توزيع عادالنة منابع طبيعي، روش ويژة كشفي خود
 (.523ـ 497ص، ق1411، دست داد )صدرهاي بديعي بهاستخراج كرد و ديدگاه

هاي پيشين، به بررسي امكان يا عدم امكان تحقق توازن در جامعه به منظور تكميل يافته در اين مقاله
 پردازيم.اسالمي مي

 مقدمه

سي در بحر عدالت سا شكار درآمد و ثروت در ميان افراد جامعه ، از جمله مباحر ا ضوع تفاوت آ مو
سالم پذيرفتن ست كه آيا تفاوت طبقاتي درآمد در ا سش مطرح ا ست. اين پر ست؟ آيا جمع مال و ا ي ا

هاي اســـالمي محدوديت دارد يا نامحدود اســـت؟ آيا در جامعة اســـالمي يك نفر ثروت از نظر آموزه
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صر مال و ثروت گردتواند بيمي شند؟ در كه عدهدرحالي، آورد حدوح شته با اي كمترين امكانات را دا
سخ به اين پرسش شود فقط در مصرف، پا ست كه گفته  سراف وجود  يك ديدگاه اين ا ست كه حد ا ا
يعني خمس و ، آوري شود و واجبات مالياگر مال از روش صحيح و شرعي جمع، دارد؛ بر اين اساس

ــود ــخص مي، زكات پرداخت ش ها نفر از هرچند در كنار او ميليون، تواند اموال فراوان جمع كنديك ش
دســت آمده و وجوه تكليفي مشــروع بهكمبود امكانات رنج ببرند؛ زيرا او مالك اموالي اســت كه از راه 

صل  سويي ا ست. از  سلطون علي اموالهم»شرعي خود را نيز پرداخت كرده ا هم به ديگران « الناس م
كسي اجازة تعرض به اموال وي را ندارد و او مالك همة ، دهد؛ درنتيجهاجازة تصرف در اموال او را نمي

ــنگاني دارايي ــت. اگر در كنار او گرس ــندهاي خويش اس ــبب پرداخت خمس و زكاتبه، باش بر او ، س
 اما ترك مستحب عقوبت ندارد. ، مستحب است به آنان انفاق كند

درآمد نيز ، تواند مطرح باشد اين است كه افزون بر محدوديت در سطح مصرفديدگاه دومي كه مي
 تواند ثروت و درآمد بيش از اندازة متعارف داشته باشد.محدوديت دارد و فرد نمي

ست كه در جامعه سوم اين ا سالم در آن اجراديدگاه  سطح زندگي چندان تفاوت يم اي كه ا شود 
ــكاف طبقاتي درآمد و ثروت نيز در عمل امكان، ندارد. افزون بر آن ــت؛ بهتحقق پديدة ش بيان پذير نيس

ه است و اي در نظر گرفته نشدبراي كسب درآمد حد و اندازه، گرچه از نظر فقهي در سطح خرد، ديگر
سر حقوق ديگران و هر فرد مي شش را پس از ك صاد فعاليت كند و ثمرة تال شروع در اقت تواند از راه م

شرعي صي او احترام ويژهچنان در اختيار خود بداند، وجوه  شخ سالم مالكيت  ولي با ، اي داردكه در ا
در ، بان ثروت و درآمدهاي مشروع كسب درآمد و با توجه به حقوق مالي و وظايف صاحتوجه به شيوه

شكار طبقاتي درآمد تحقق نمي شكاف آ سالمي درعمل  شكاف كه مراد ما شود يابد. يادآور ميجامعة ا
ــخنفاحش ميان طبقات و دهك ــت نه مطلق تفاوت. به ديگر س ــد ، هاي درآمدي منظور اس يك درص

 درصد امكانات جامعه شود. 99تواند مالك نمي
ساس صه نميوظايف مالي فر، بر اين ا شود؛ بلكه افزون بر د در جامعه به پرداخت خمس و زكات خال

ازمنكر و معروف و نهيهاي قانوني نظام اســالمي و وظيفة امربهپرداخت ماليات، حق نيازمندان در اموال اغنيا
 حفظ كيان اسالم نيز اگر به تأمين مالي نيازمند شد همچون واجب كفايي بر دوش مردم است. 

بخشــي از خويشــاوندان مكلف اســت به اندازة كفاف آنان نفقه ب ردازد و در قبال ديگر  فرد در قبال
و بيش از آن تا آنجا كه به ، اي كه بتوانند كمر راســـت كنند واجبخويشـــاوندان و نيز ديگران تا اندازه

 عرف جامعه برسند مستحب مؤكد است.
 اي به اين گفته نزديك است.نيز تا اندازه صدرشهيد رسد گفتة سوم درست باشد و نظرية توازن به نظر مي
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 مفهوم توازن 

سطح زندگي، منظور از توازن سطح زندگي ، توازن افراد جامعه از نظر  ست. منظور از  درآمد و ثروت ا
سرمايه به ست كه  ضيات روز از مزاياي اندازهاين ا سب با مقت شد كه بتوانند متنا سترس افراد با اي در د

شزندگي بهره شد. در ، بيان ديگروند؛ بهمند  شته با صله ندا سطح زندگي اعضاي جامعه از هم چندان فا
سرمايه، داخل سطح مزبور درجات مختلفي به چشم خواهد خورد داري ولي اين تفاوت برخالف نظام 

ــت و منحصــر به زمان  ــت كه اين توازن پوياس تفاوت فاحش طبقاتي نيســت. همچنين بايد توجه داش
هاي گوناگون قانوني كه هدفي مهم و اساسي است كه دولت بايد براي نيل به آن از راهبل، محدود نيست

 آن دولت را ياري كنند.به اند براي دستيابي اقدام كند و مردم مكلف
ست )رجايي و خطيبي سطح زندگي عمومي ا صرف فراتر از  سراف م (. با 1391، يكي از معيارهاي ا

ــطح زندگي عمومي حرمت اتراف و هزينه كردن در زندگي ــرمايه، فراتر از س ها در مقام تكليف تكافل س
هاي كمتر از حد كفاف و به ســوي خانواده، گذاري براي رفع نيازهاي جامعه اســالمياجتماعي و ســرمايه

يابد؛ زمان رشد و عدالت با هم تحقق و سطح زندگي عمومي ارتقا ميشود و همگذاري سرازير ميسرمايه
شــود. با توجه به كمتر و ســطوح به يكديگر نزديك مي، هاي زندگي و درآمديكدرنتيجه شــكاف ده

 شود:نكات زير ثابت مي، درآمد و ثروت، در جهت تبيين توازن در سطوح زندگي، هاي اسالميآموزه
 هاي طبيعي است؛. كار منشأ اولية مالكيت در منابع و ثروت1

 ؛شوديا انفاق مي در چارچوب شرعگذاري سرمايه، مصرفاز سه حالت خارج نيست؛ درآمد . 2
 گذاردن سرمايه و نيروي كار ممنوع است؛. كنز و معطل3

گذاردن ســرمايه را دارد و به زيان اقتصــاد هايي كه حكم معطلبازيكار بردن وجوه مالي در ســفته. به4
 باشد؛جامعه است ممنوع مي

 راف است؛. اسراف حرام و مصرف فراتر از سطح زندگي عمومي اس5

 خويشاوندان وظيفة تكافل دارند؛ويژه به . افراد در برابر هم6

 ات توانمندسازي است.مواسبهترين نوع انفاق و  .7

بار مالي ، وظيفه توازن دولت، وظايف مالي ديگري مانند بار مالي، افزون بر وظيفة تكافل اجتماعي
 م و جهاد با مال بر دوش ثروتمندان قرار دارد.حفاظت از كيان اسال، ازمنكرمعروف و نهيناشي از امربه

 كرانة پايين توازن اجتماعي

معيار ضرورت و شدت نياز را ، برابر ديگر افراد در تبيين وظيفة فرد در، با نگاه فقه اجتماعي شهيد صدر
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ــت اهميت قرار دارد و كند كه معلوم ميجنبة عملي زندگي معرفي مي ــازد كدام نياز در جايگاه نخس س
تر بيان شد از ديدگاه گذرد. در مسئوليت دولت چنانكه پيشبدون برطرف كردن آن زندگي با سختي مي

هاي زندگي را براي آنان متناسب با دولت در مقابل افراد جامعه مسئول است و بايد زمينه، فقه حكومتي
ضيات روز و بهره سازد؛ به، مندي از مزاياي زندگيمقت شوند. نه كه بيگوآن، بيان ديگرفراهم  شهيد نياز 

صوصنيازي به ســرا  ين مفهوم بييدر تب صــدر صوصرود. در مي ن آمده اســت كه از زكات بايد به  ن
 نيازي حد تعلق زكات است.بي، اي به مستحقان داد كه غني شوند. بنابرايناندازه

صل تعلآن بي ست حد فا سته ا سيدن به آن را حق عموم مردم دان سالم ر تعلق ق و عدمنيازي كه ا
اي كه زندگي وي در حد گذران گونهزكات است و منظور از حد غني كمك به فرد و خانواده اوست به

دولت بايســتي افزون بر ، بيان ديگرعادي شــود و بدون ســختي و تشــويش خاطر بتواند زندگي كند؛ به
آيد را نيز طح زندگي پديد مينيازهايي كه به لحاظ باالرفتن س، پوشاك و مسكنمانند غذا، نيازهاي الزم 

ـــت. در اين نگاه مفهوم فقر و رفاه ، تأمين كند. اين حد همان مرز باالي حد تعلق زكات در فقه اس
 كند.مفهومي پويا و همراه با رشد اقتصاد و دانش فني تغيير مي

ــطح زندگي، بنابراين ــت كه از چنان س ــي اس ــع عمومي جامعه ايجاب ميفقير كس ، كنداي كه وض
ست. فقر ب شده ا سالم مفهوم مطلق و ثابتي در همة احوال براي فقرا منظور ن شد. پس در ا رخوردار نبا

بلكه فاصله با سطح زندگي همگاني است. به همان ، نداشتن قدرت براي رفع احتياجات اساسي نيست
طاف مفهوم رود. اين بسط و انعحد رهايي از فقر نيز باالتر ميند، كنسبت كه سطح زندگي پيشرفت مي
 شود.فقر به ايدة توازن جمعي مربوط مي

 حد كفاف و كرانة باالي توازن

، بندي كرد. ســطح دومكفاف و اتراف طبقه، توان در ســه ســطح كمتر از حدكفافمصــارف مالي را مي
سطح با تعبير  ست؛ در روايات از اين  صرف در حد كفاف ا سعهم»م ست )كليني« بما ي شده ا ، نام برده 

صرف گفته مي561ص ، 3ج، ق1407 سطحي از م سان را برطرف كند (. كفاف به  شود كه حاجات ان
شتن اين سطح از درآمد191ص ، 4ج، تابي، اثير)ابن ، شودمانع درخواست از ديگران مي، (. ازآنجاكه دا

 (.387ص ، 8ج، ق1382، نامند )مازندرانيآن را حد كفاف مي
درون خود سطوح مختلفي دارد. بررسي روايات و اقوال  سطح كفاف يك ميزان در مصرف است كه

شان مي سان ، دهد كه سطح كفاف اختصاص به ضروريات نداردفقيهان ن شامل هر نياز متعارف ان بلكه 
سطح از مصرف به، بيان ديگرشود؛ بهمي سطح اي متضمن رفاه مصرفگونهاين  ست. منظور از  كننده ا
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كفاف مرادف وسعت در زندگي و در مواردي به ، عضي رواياتهمين سطح است. در ب، زندگي عمومي
دربارة نحوة  ( در روايتي امام صادق128ص ، 4ج، ق1407، اند )شيخ طوسيكار رفتهجاي يكديگر به

صرف زكاتِ زكات سطح زندگي »فرمايد: گيرندگان ميم سعه دهد تا آنها را به  با زكات بر عيال خود تو
(. تعيين حد و مرز كفاف اتراف و اسراف در بيان فقيهان 560ص ، 3ج، ق1407، )كليني« عمومي برساند

اسراف ، زايد بر احتياجات مشروع هر هزينة»اند كه ولي بعضي تصريح كرده، روشني بيان نشده استبه
ست شأن افراد، ا شود، البته  صداق آن بايد به عرف متدينين مراجعه  شخيص م «  متفاوت بوده و براي ت

 (.492ص ، 1ج، ق1427، يرازي)مكارم ش
شد شته با سطح زندگي عمومي دا شن با  صرفي كه تفاوتي رو ست؛ ، هرگونه م سراف ا صداق ا م

گرايي افراطي و مصــارف كنند. تجملگرايي و اتراف جلوه ميشــكل تجملگونه مصــارف بيشــتر بهاين
ــراف آن داده ــت و فقيهان نيز حكم به اس ــده اس ــدوقمترفانه مذمت ش ؛ 516ص ، 1ج، 1378، اند )ص

هد حليابن كارم شـــيراز 159ص ، ق1407، ف مان630ص، 3ج، ق1427، ؛ م هاي (. مثالً ســـاخت
هاي دكوراســـيون، قيمتجواهرات گران، قيمتخودروهاي خارجي گران، نماچندميلياردي انگشـــت

، ندگي عموميبا استناد به معيار مصرف بيش از سطح ز، كه فراتر از سطح زندگي عمومي است، افراطي
سراف خواهند بود )رجايي و خطيبي صداق ا صارفويژگي اين(. 1391، م ست كه نه، گونه م تنها آن ا
صارفي را ندارند صارف، افراد جامعه توان مالي چنين م كند و مترفانه جلوه مي، در نظر عرف اين نوع م

 سازد.كننده را از قشر عموم جامعه جدا ميمصرف
نه و تفريح ماني، اترافيهاي پرهزي عارفبرگزاري مراســـم و مه حد مت خارج از  ، هاي تجمالتي 
سافرت شورهاي خارجيم سطح زندگي ، هاي تفريحي به برخي ك صرف بيش از  صاديق م از جمله م

 عمومي است.
سطح زندگي به سالمي  ضاي جامعه بهدر جامعة ا سطح زندگي عمومي و تقا سمت كاالهاي سوي 

سوق داده مي ست براي افراد با شود و ضرور  ست و يك كاال ممكن ا سبي ا گرچه الزم بودن امري ن
درآمدهاي مختلف متفاوت باشـــد يا حتي ممكن اســـت يك كاال براي يك نفر در درآمدهاي مختلف 

سطحي از درآمد لوكس شد؛ در  شد، متفاوت با ست با سطحي ديگر الزم يا پ ضروري ، در  اما كاالهاي 
ــالمي  ــبتبا درآمدهاي مختلف در جايگاه بهبراي همة افراد جامعة اس محدود و در حد كفاف قرار  نس

، ها آشــكار نيســت. مفهوم زندگي مكفيدرعوض تفاوت، شــودســان نميها يكگيرد؛ گرچه زندگيمي
، هراندازه درجة رفاه و آسايش عمومي بيشتر شود، پذير است؛ به سخن ديگرمفهومي گسترده و انعطاف

 يابد.شده گسترش مييادمفهوم 
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 منشأ حق تأمين اجتماعي براي جامعه

صدر شترك جامعه در منابع  شهيد  ست در حق م صل تأمين اجتماعي را باي ساس نظري ا ست ا معتقد ا
براي گروهي خاص ، بوده جمعي ةطور كلي براي اســـتفادوجو كرد؛ زيرا منابع مزبور بهثروت جســـت

 آفريده نشده است.
 ايم.آنچه در زمين است براي همة شما آفريده (؛250)بقره: « فِي االرْضِ جَمِيعاً هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا»

ـته هركس اجازه دارد با انتفاع از ثروت، به دليل حق مشـــترك و طبيعي هاي طبيعي زندگاني خوبي داشــ
سان از خداوند شيني ان صل جان ساس ا شد. وي بر ا صالح به عنوان كل، با ست اجتماع  شين ، معتقد ا در جان

فردي به فرد ديگر و گروهي بر گروه ديگر ، هاها و ثروتهاســـت و در اســـتفادة از نعمتها و ثروتنعمت
يعني تالش ، هاي اجتماع نيز بر مبناي عدالت بنيان نهاده شد و اجتماع در رشد ثروتبرتري ندارد. مسئوليت

 (.39-37ص ، ق1421، ئول است )صدربراي آباداني زمين و عدالت در توزيع آن در برابر خداوند متعال مس
شاختن هرگونه م سميت  شيني و حق اجتماع به اامكان به ر صي كه در تعارض با جان صو لكيت خ

(. درواقع مالكيت خصوصي افراد 37ص ، ق1421، وجود ندارد )صدر، ها باشدعنوان يك كل در ثروت
ضويت آنها در اجتماعي كه ثروت ست هاي جهان براي آن مهيااز دريچة ع سته مي، شده ا شـود نگري

سبت به مال خود حق ندارند كه هرگونه مايل بودند مصرف ، (. بنابراين607ص ، ق1411، )صدر آنها ن
صرف كنندگذاردن مال خود را نيز ندارند. ميكنند؛ حق كنز و معطل ولي بايد از ، توانند از درآمد خود م

ياده جه درآز ند؛ درنتي بذير ب رهيز تدالروي و اســـراف و ت حد اع يا مصـــرفي در  يا ، مد خود را 
 كنند. و يا اقدام به تكافل اجتماعي مي، هاي جامعهاي با توجه به نيازمنديگذاريسرمايه

هاي توليدي به ســـوي منافع جامعه براي تكامل آن دهي فعاليتســـازي و جهتدولت دربارة زمينه
بر دوش دارد. مسئوليت مستقيم دولت  گذاري رانظارت و سياست، مسئول است. دولت تكليف هدايت

ضمان ساني برداري از ثروتبر پاية حق عام جامعه در بهره، در  سود ك هاي طبيعي و وجود اين حق به 
ــماري از فقيهانكه از كار كردن ناتوان ــت. ش ــتوار اس ــيخ حر عاملياز جمله ، اند اس اند كه فتوا داده ش

 نحصر به مسلمانان نيست.مسئوليت دولت در تأمين اجتماعي محدود و م

 الگوي ايجاد درآمد و تداول ثروت

سئوليت هدايت ست. دولت در م ست، گريمبناي اين الگو خانواده ا شي فعال سيا گذاري و نظارت نق
ــياســت هايي كه درآمد كمتر از اندازة كفاف دارند نيز گذاري حمايت از خانوادهدارد. درون هدايت و س

ــت. خانواده با كار ــب مي نهفته اس كند. با فرض نبود توليد ثانويه و با فرض اينكه فقط منابع درآمد كس
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فقط كار منشأ كسب درآمد خواهد بود. بخشي ، شهيد صدربر اساس ديدگاه ، طبيعي وجود داشته باشد
سرمايه، از درآمد كار را خانواده مصرف ساس وظيفة تكافل صرف فقرا بخشي  گذاري و بخشي نيز برا

شود منزلة اسراف تلقي ميدر اين الگو كنز و معطل گذاردن سرمايه و نيروي كار به، ان ديگربيشود؛ بهمي
، هايي را كه زير حد كفاف قرار دارنداند خانوادهاند و موظفو حرام است. افراد درقبال همديگر مسئول
 براي تأمين نيازهاي ضروريشان ياري رسانند.

هايي كه خانواده، نوع انفاق توانمندسازي است. با توانمندسازي بهترين، براساس سيرة نبي مكرم اسالم
ــادي و كار به چرخة خانواده، درآمد كمتر از حد كفاف دارند ــاحب درآمد مازاد با فعاليت اقتص هاي ص

گذاري كنند. از سويي درآمد ناشي از سرمايهگذاري يا انفاق ميپيوندند و مازاد درآمد خود را سرمايهمي
رشد اقتصادي ، بخشد و بدين ترتيبگذاري و تكافل اجتماعي را ارتقا ميسرمايه، چرخة مصرفمجدد 

صاددرنتيجه درآمد ملي نيز ارتقا مي، افزايش يافته شد اقت يابد؛ به سطح كفاف جامعه ارتقا مي، يابد. با ر
گي عمومي ارتقا مفهومي پوياست. با رشد اقتصاد و دانش فني سطح زند، مفهوم فقر و غني، ديگر سخن

  .كندر و غني تغيير مييفقجايگاه يابد و مي
 الگوي منشأ و تداول ثروت و ارتقاي سطح كفاف: 1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 افزايي رشد و عدالت در الگوي توازنهماهنگي و هم، زمانيهم

سطحي فراتر از شود در اين الگو با حرمت اتراف و ممنوعيت ارتقاي سطح زندگي به كه مشاهده ميچنان
سرمايهبودن كنز و معطل كرانه باالي سطح زندگي عمومي و ممنوع ها يا براي رفع نيازهاي سرمايه، كردن 

زمان هر دوي شود. همسوي طبقات درآمدي پايين سرازير ميشود يا بهگذاري ميجامعه اسالمي سرمايه
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تكليف است. از سويي در فرايند توليد ، ردمگذاري براي تأمين نيازهاي اساسي متكافل اجتماعي و سرمايه
به منافع عموم مردم و نه فقط ، و تأمين نيازهاي جامعه از تعيين نوع توليد گرفته تا شـــيوه و فرايند توليد

صاعدي هم، هاي ذينفعگروه صورت ت شود. اين جريان به  سرمايهتوجه  ست.  شترافزا درآمد ، گذاري بي
ــازيبيشــتر در پي دارد و درآمد بيشــت ــازي بيشــتر و توانمندس به نوبة خود به ايجاد درآمد و ، ر توانمندس

شد و عدالت بهطور همسرمايه به، بيان ديگركند؛ بهگذاري كمك ميسرمايه رود؛ كار ميزمان در جهت ر
 اند.گيرند كه همراه و مكمل همتنها در برابر هم قرار نميرشد و عدالت در اين مدل نه، بنابراين

 سه ضلعي توازن  الگوي

عدم تداول ثروت در دست اغنيا به اين معنا نيست كه ثروت از گروهي گرفته شود و به گروه ديگر داده 
ــود ــت كه اگر احكام بيت، ش ــودالمال و انفال بهبلكه منظور اين اس ــتي اجرا ش حقوق نيازمندان ، درس

شود سالمي دربارة به، پرداخت  ست آوردن ثروتمقررات ا شود و به حقوق ديگران تعرض رعايت ، د
اش عدم تداول ثروت ميان ثروتمندان خواهد بود. نامطلوب بودن فاصلة فاحش خود نتيجهخودبه، نشود
رسد براي رسيدن آنچه مهم است مكانيسم و الگوي توازن است. به نظر مي، امري بديهي است، طبقاتي

و رابطة مواسات مردم با مردم ، ليت دولتمسئو، به توازن اجتماعي الگوي سه ضلعي محوريت خانواده
 الگويي مطلوب و مستخرج از منابع اسالمي باشد. ، و همياري با دولت

 محوريت خانواده

كار گرفته اسـت. در اين مكانيســم مكانيسـم دقيق و ظريفي را به، اسـالم براي رسـاندن جامعه به توازن
ــئوليت دارند. اين ا، خانواده ــلمانان مس آغاز ، يعني نهاد خانواده، لگو از جامعة كوچكدولت و همة مس
دهد و از شود و مسئوليت پرداخت نفقة خانواده را در حد كفاف بر دوش سرپرست خانواده قرار ميمي

سبت به تقويت و تحكيم اين نهاد سوي، سويي دولت را ن هايي كه درآمدي در قبال خانواده، ديگرو از
 ند.داكمتر از حد كفاف دارند مسئول مي

مشكالت آن مشكالت ، موفقيت آن موفقيت جامعه، هاي آن نياز جامعهينيازمندكه  است خانواده نهادي
شكالت جامعه و در يك كالم نمادي از جامعه و جامعه، جامعه شكالت آن حل م اي در ابعاد كوچك حل م

سال كه بخش عمدة اقشار  65مشكل بار تكافل اجتماعي سنين زير پانزده سال و باالي ، است. با وجوب نفقه
دهند و نفقة يابد. افراد زير پانزده سال را فرزندان تشكيل ميشدت كاهش ميدهند بهپذير را تشكيل ميآسيب

شود و نفقة پدر بزرگ و مادر بزرگ را شامل مي، مادر، سال پدر 65آنان بر پدر واجب شده است. افراد باالي 
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بعضــي  ســببها واجب اســت. زنان نيز بهها و نتيجهياب آنان بر نوهآنان در صــورت فقر بر فرزندان و در غ
سيب، هاي جسمي و نوعيويژگي شان و در جايگاه از افراد آ سران پذيرند كه نفقة آنان در جايگاه عيال بر هم

و تا رسيدن اند مادر بر فرزندانشان واجب شده است. حتي زنان مطلقه پس از طالق به حال خود رها نشده
ست و زوج مي ،عده سكن و ديگر نفقة آنها بر عهدة زوج ا ست م نيازهاي او را در حد عرف تأمين باي

سيب صورت انجام اين تكليف بخش بزرگي از افرادي كه آ پذيرند يا در معرض فقر قرار دارند كند. در 
سند. معموالً افراد از جمعيت فقرا خارج و به زندگي در حد كفاف مي سن ر ستم نوه ، دكم يك فرزند

شيا نتيجه دارند كه امكانات الزم براي نگه شته با سالد. هماننداري آنان را دا ، طور كه افراد زير پانزده 
 روايت امام صـــادق، پدر بزرگ يا مادر بزرگ را دارند. با توجه به تحليل باال، مادر، كم پدردســـت

ها را جواري آباداني سرزمينسن همبرقراري رابطة خويشاوندي و ح»شود كه فرمود: خوبي تفسير ميبه
 (.152ص ، 2ج، ق1407، )كليني« شوندموجب طول عمر مي، به دنبال داشته

 مسئوليت دولت

ست اغنيا را در پيش گيرد. ، افزون بر مردم ست عدم تداول ثروت در د سيا ست  سالمي موظف ا حاكم ا
شده  شناخته  سهم و حق جامعه در منابع ثروت  صل ديگري به عنوان  ست. به موجب اين حق دولت ا ا

 فراهم كند.، اندمستقيماً وظيفه دارد كه سطح زندگي مناسبي براي كساني كه عرفاً به اين حد از رفاه نرسيده
بلكه موظف است ، شوداش به ضروريات ختم نميوظيفه دولت با ملت متفاوت است. دولت وظيفه

افراد تأمين كند؛ زيرا ضمان دولت ضمان اعاله سطح زندگي متناسب با شرايط و مقتضيات روز را براي 
 طور مكفي است.است. اعالة فرد تهيه وسايل و لوازم زندگي او به

 كفالت همگاني يا مواسات

حيطه و قلمرو مسئوليت  شهيد صدرمنظور از كفالت همگاني مسئوليت متقابل افراد در برابر ديگري است. 
ســازد. كفالت همگاني و مســئوليت متقابل جامعه را مشــخص مي متقابل افراد با همديگر و دولت و افراد

خوف از  «الحاجات الشديده»رسد منظور از محدود كرده است. به نظر مي« الحاجات الشديده»افراد را به 
ضي از فقيهان وجود دارد ست كه در تعبير بع يعني پرداخت ، عالمه طباطبائيبلكه مرادف با تعبير ، تلف ني

ــت كند و نياز خود را رفع كنند، بتواند رفقي به حد  كه لْبَهُمْ وَ يَرْتَفِعُ بِه حاجَتَهُمْ »، كمر راس ــُ «  بِما يَقُومُ ص
كفالت همگاني مســئوليت و وظيفة افراد اســت كه در حدود  اســت. (180ص ، 20ج ، 1397، )طباطبايي

كنند. دولت ضامن اجراي احكام است بايد از اي مانند ديگر فرايض عمل ميمنزلة فريضهامكانات خود به
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س س وي دو روايت مربوط به اين معروف و نهيباب امربه شان تهييج كند.  سئوليت ازمنكر مردم را دربارة م
پاسخ اين پرسش را كه  نقل شده است كه امام صادق سماعهند؛ در روايتي صحيح از كمسئوليت بيان مي

اي گرسنه باشند؟ چنين فرمود كه مسلمانان با هم برادرند و اي در ناز و نعمت و عدهآيا صحيح است عده
شند. در روايت ديگر ضي با ستم كنند و به محروم بودن ديگران را اگر  آن حضرت فرمود كه، نبايد به هم 

خداوند در ، اما اين كار را نكند يا مانع كمك ديگران شود، ؤمن ديگر را برطرف كندؤمني بتواند احتياج مم
گاه به او كند؛ آنهاي به گردن بســته محشــور ميزده و دســتقيامت او را با چهرة ســياه و ديدگان حيرت

رسد او را به آتش افكنيد. ستور ميبعد د. خطاب خواهد شد اين است آنكه به خدا و رسولش خيانت كرد
 طبيعي است كه عقوبت آتش براي ترك واجب است.

تواند نياز نمي، اگر مسلماني بيش از مخارج سال خود داشته باشد، براساس روايت نخست، بنابراين
 (.700ص، ق1411، بلكه بايستي در تأمين نيازهاي آنان بكوشد )صدر، ديگران را ناديده بگيرد

اند با دولت اســـالمي همكاري كنند و در همچنين مردم در مقابل دولت وظايفي دارند. مردم مكلف
سئوليت سئوليت همانند ديگر م ستي را انجام اين م سيا ضع كرد يا  سانند. اگر مالياتي و ها او را ياري ر

 اعمال كرد تبعيت كنند. 

 منشأ كفالت همگاني

هايي اســت كه ها و روزيها قرار دارد نعمتدر اختيار انســاناموالي كه ، هاي اســالميبر اســاس آموزه
ــت )ابراهيم:  ــته اس ــان ارزاني داش ــاحب اين 32خداوند به انس ــين خداوند ص ــان در مقام جانش (. انس

صل از آن اجتماع و در مرحلة بعدنعمت شيني در ا ست. جان صدر، ها ست ) ص ، ق1421، از آن افراد ا
ساساين  (. بر538ص ، ق1411و  36 ضويت آنها در اجتماعي ، ا صي افراد از دريچة ع صو مالكيت خ

ستكه ثروت شده ا ستي براي آن مهيا  سته مي، هاي ه صدرنگري (. مقررات 607ص ، ق1411، شود )
واحد بشري است كه دولت ضامن اجراي  ةناشي از رابطة برادري و عضويت در جامع، مربوط به كفالت

سئوليت متقابل آ ست )همان(. م ست، حاد جامعهآن ا صل ، فقط اخذ ماليات بر درآمد ني شه در ا بلكه ري
 جانشيني و اخوت عمومي دارد.

، پرداخت نفقة واجب در حد كفاف، توازن بر اين سه ضلع استوار است. محوريت خانواده، بنابراين
سئوليت تكافل اجتماعي و تأمين نياز نيازمندان در حدي كه بتوانند كمر را سلمانان؛ م ست كنند؛ عموم م

مســئوليت دولت و همياري آحاد جامعه با آن در رســاندن نيازمندان به حد زندگي عموم مردم و اعمال 
 هاي عدم تداول ثروت در دست اغنيا. سياست
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ضلعي باال سه  سئوليت تربيت توحيدي و فعاليت ، در الگوي  صاديخانواده افزون بر م سئوليت ، اقت م
به رساندن جامعه ، اساس مسئوليت تكافل اجتماعيبر، نفقات واجب را نيز بر دوش دارد. همة مسلمانان

سطح كفاف كمك مي ست، هابا توزيع برابر فرصتنيز دولت  .كنندبه  شتغالسيا ويژه به ،گذاري براي ا
ــتان خانواده ــرپرس ــافراهم، هاحفظ قدرت خريد خانواده، براي س ــاختس توليد كاالهاي ، هازي زيرس
مراقبت درخصـــوص تأمين نيازهاي اســـاســـي جامعه و تأمين ، وتربيتعمومي مانند امنيت و تعليم

گذاري براي عدم تداول هاي كمتر از حد كفاف به حد كفاف و ســياســتبه رســاندن خانواده، اجتماعي
 كند. ثروت در دست اغنيا به ايجاد توازن كمك مي

 دولتو امكانات تناسب تكليف 

اين امكانات  شهيد صدراختيارات و امكانات نيز در اختيار دولت قرار داده شده است. ، به تناسب وظيفه
سه ستمر و مصرف آنها براي توازن عمومي؛ . وضع ماليات1كند: سطح خالصه ميرا در  هاي ثابت و م

. اختيارات قانوني و حقوقي براي تنظيم 3هاي بخش عمومي؛ هاي دولتي و فعاليتگذاري. ســـرمايه2
 روابط اقتصادي جامعه و نظارت بر توليد.

اموالي نيز براي انجام اين ، مالي بر عهدة ولي امر مســـلمين قرار دادهكه وظايف خداوند متعال همچنان
ــت. اموالي مانند انفال و خمس كه در ملكيت او قرار دارد يا اموال عمومي  وظايف در اختيار او گذارده اس

(. 453ص ، 2ج، ق1425، ها و جزيه بر اهل ذمه و... )مؤمنيا خراج اين زمين، هاي مفتوح عنوهمانند زمين
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ج ، ق1397، بلكه خمس را مطالبه كند )نجفي، (460-453ص ، تواند زكات )هماننحو الزام ميحاكم به
تواند حاكم مي، (. اگر با خمس و زكات توازن برقرار نشـــد446ص ، 2ج ، ق1425، ؛ مؤمن343ص ، 21

صالح عموم و مخارج دولت يا جهت ضروري جابراي م سوي تأمين نيازهاي  ساس بر، معهدهي توليد به  ا
 (.446ص ، 2ج ، ق1425، معيار رعايت حقوق و مصالح عموم مردم ماليات بگيرد )مؤمن

 ادلة لزوم برقراري توازن در سطح زندگي

كوشـــند اثبات كنند كه دليلي بر توازن كنند و ميرســـد آنان كه در مقابل توازن مقاومت ميبه نظر مي
سبت به نيا، نداريم شديده بودهدرپي وظيفة فردي مردم ن اند؛ زهاي عادي غيرضرور يا افزون بر نيازهاي 
 البته مردم الزم است با دولت همكاري كنند.  كه اين مسئوليت بر دوش دولت است.درحالي

شيني همه مردم در بهره ةتوان به ادلبراي برقراري توازن مي  ةشريف ةآي، هاي الهيمندي از نعمتجان
وجود واجبات ديگر غير ، وجوب خمس و زكات، قاعده عدل، بر عيالهاي واجب و توســعه نفقه، فيء

تعميم ، اختيارات حكومت اسالمي در ايجاد توازن، از خمس و زكات و عدم حصر واجبات مالي در آنها
 زكات و اخذ ماليات و طبيعت احكام مالي اسالم استدالل كرد. 

 هاي الهي براي همهنعمتو امكانات جهان 

اند )مائده: ها قرار دارد متعلق به خداوند متعالاموالي كه در اختيار انســان، اي اســالميهاســاس آموزهبر
(. انســان در مقام 32اند كه او به انســان ارزاني داشــته اســت )ابراهيم: هاييها و روزي(. اموال نعمت17

از آن افراد ، دهاست. جانشيني در اصل از آن اجتماع و در مرحلة بعصاحب اين نعمت، جانشين خداوند
صدر ست ) شده 538ص ، ق1411و  36ص ، ق1421، ا شين  (. اجتماع در توزيع ثروتي كه در آن جان

ناشي از ، است و در رشد توليد و آباداني زمين در برابر خداوند متعال مسئول است. مشكالت اقتصادي
صقواعد نادرست توزيع و كوتاهي در بهره ست )  -331ص ، ق1411، دربرداري كامل از منابع طبيعي ا

مالكيت خصــوصــي افراد از دريچة عضــويت آنان در ، (. بر اين اســاس92ص ، ق1421و  639و  333
ستاجتماعي كه ثروت شده ا ستي براي آن مهيا  سته مي، هاي ه صدرنگري (. 607ص ، ق1411، شود )

ــيني و حق اجتماعامكان به ــي كه در تعارض با جانش ــوص ــاختن هرگونه ملكيت خص ــميت ش در  رس
(؛ در صورتي كه فرد از ملكيت خصوصي استفادة 37ص ، ق1421، وجود ندارد )صدر، ها باشدثروت

ابزاري براي زيان رســاندن به اجتماع و تجاوز به ديگران نمايد و دفع آن زيان متوقف بر ســلب ملكيت 
 (.38 - 37ص ، شود )همانملكيت خصوصي از وي سلب مي، خصوصي باشد
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و خدا بعضى از شما را در روز  بر بعضى ديگر برتر  داده است »ح شده است كه در قرآن كريم تصري
 آيا باز؛ دهند تا در آن با هم مساو  باشندروز  خود را به بندگان خود نمى، انديافته و]لى[ كسانى كه فزونى

ــريفه تذكر مي. (71)نحل: « كنندخدا را انكار مىنعمت ــبب درآمدها  درنبايد تفاوت دهد كه در اين آية ش س
ــتفاد ــت از آنها اس ــود؛ از ايندر راه ايجاد جامعه طبقاتى ة نادرس تفاوتى و ترك بى از در پايان آيه، روش
 (.315ص ، 11ج، 1374، )مكارم شيرازي و ديگران كندياد ميكفران نعمت به عنوان  ديگران كمك به

بندگان »كند كه ايشان فرمودند: نقل مي روايتي از رسول گرامي اسالم ابوذردر ذيل اين آية شريفه 
پس «. خوريد به آنان اطعام كنيدپوشيد آنان را نيز ب وشانيد و از آنچه ميبرادران شما هستند. از آنچه مي

ــت ) ابوذراز اين بندة  ــد مگر اينكه از نظر ردا و ازار هيت تفاوتي با او نداش ــي حويزيديده نش ، عروس
 (.68ص ، 3ج، ق1422

 فه فيءآيه شري

ُسولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُر  ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى» ُسولِ وَ لِذِي الْقُرْبى رَ بيِل  وَ الْيَتامى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّ سَّ ساكينِ وَ ابْنِ ال وَ الْمَ
، ه رسولش بازگرداندآنچه را خداوند از اهل اين آباديها ب؛ (7)حشر:  «كَيْ ال يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُم

تا )اين اموال عظيم( ، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او
 .در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد

، به رسول اللّهبه دست آورده اند جنگ ي كه مسلمانان بدون غنائمآيه شريفه تصريح كرده است 
ــاكين و درراه ماندگان تعلق، امايت، ذوي القربي ــيله اموال ميان اغنيا تداول پيدا نكند  مس دارد تا بدين وس

 .(392ص ، 9ج، طبرسى)
با الغاء خصوصيت و تنقيح ، هاي ادبي به كار رفته در آنبا توجه به سياق آيه شريفه و دقت در آرايه

شــود و ســرانجام قاعده نفي تدوال داده ميهاي جامعه تعميم محتواي آيه از فيء به تمامي ثروت، مناط
 هاي جامعه در ميان ثروتمندان قابل اثبات است.اموال و دارائي

 هاي واجبنفقه

اند. نفقة زوجه با عقد دايم و به شرط تمكين قرابت و ملكيت با شرايطي از عوامل وجوب نفقه، زوجيت
فرزند و با فرض فقر يا فوت بر فرزند فرزند و بر ، در صورتي كه فقير باشند، بر زوج و نفقة پدر و مادر

نفقة فرزند بر پدر و در عدم وجود پدر يا فقير بودن او بر جد يا پدر ، فرزندان آنها واجب است. در برابر
 جد و در صورت فوت يا فقر آنان بر مادر يا جد مادري واجب است.
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يا اگر ، ج زندگي آنها را ب ردازدملكيت اســت؛ بر مالك برده يا كنيز واجب اســت مخار، عامل ديگر
ــدمملوك حرفه ــته باش ــت، اي داش ، كم در حد كفاف به او واگذار كند. فقيهان به وجوب تأمين آبدس

سطبل حيوان سان قرار دارند گونهاند كه بههايي فتوا دادهعلوفه و ا سلطة ان سخير و  اي در ملكيت يا در ت
 (.59 -57ص ، 2ج ، ق1413 ،؛ حلي126-121ص ، 2ج ، ق1410، )شهيد ثاني

( روايات پرشــماري داريم 241-233در خصــوص مقدار نفقة عيال افزون بر نص قرآن كريم )بقره: 
ــيل بحر كردهكه برخي فقيهان به ــيخ حر عاملياند. تفص ــادق ش دربارة اجزاي  ذيل روايتي از امام ص

يا حمل بر ، اجزايي كه در روايت آمدهاين »نويســد: مي، نيازهاي خانواده كه الزم اســت پرداخت شــود
، 21ج، ق1409، )حر عاملي« هايي بوده اســتعادت مردم بر چنين هزينه، شــود يا در آن زمانغالب مي

هاي اقدام نســبت به نيازمندي، معيار در مقدار نفقه»نويســد: مي مرحوم محقق حلي(. همچنين 514ص 
سر از نان شاك، خورش، هم سكن، پو شهري زار زينت مطابق با آنچه همخادم و اب، م نوعان او از اهالي 

پس از انتساب  جنيدابن(. 291ص ، 2ج، ق1408، )حلي «كنند استكند استفاده ميكه در آن زندگي مي
نســبت به لزوم پرداخت نفقة مملوك ، به مالك و بعضــي از فقيهان شــيعه، مقدار نفقه به ميزان كفاف

 (.265ص ، 1ج ، ق1416، رده است )اسكافيميزان كفايت ادعاي اجماع كبه

 حاكم بودن عدل بر اطالقات و عمومات

ترين هدف حكومت مهدوي نيز در جامعه بود و اســـاســـيقســـط و عدل  ةاقام، ياءانب يفةوظ ينترمهم
(. عدالت در 142ص ، تابي، ؛ صافي338ص، 1ج، ق1407، كلينيگسترش عدل در سراسر گيتي است )

ناپذير عالم هستي است. شارع مقدس در تمام احكام دين عدالت اصل ثابت و تخلف، تكوين و تشريع
ست. قواعد فقهي مانند اي بهرا رعايت كرده و هيت حكم ظالمانه شده ا شريع ن شارع ت ، «الضرر»دست 

مبتني بر حكمت الهي و عدل اســت. خداوند متعال خطاب به نبي ، و ديگر قواعد« عســروحرج»قاعدة 
پروردگارم امر به قسط كرده است. از سويي در ( 29اعراف: )؛ ...«قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ »رمايد: فمي اكرم

درصد امكانات كرة زمين توسط يك درصد جمعيت و فقر درصد  99يابيم كه تصاحب ضمير خود مي
شمگيري از اين  ست. چگونه مي 99چ صد خالف عدالت ا ت حكم توان گفت كه خداوند متعال هيدر

يعني ، چنين قطعي و بديهياي را تشريع نكرده است؛ با وجود اين باور داشت كه ظلمي اينغير عادالنه
 داند.دست يك درصد جمعيت كرة زمين را فقه مجاز ميدرصد امكانات به 99تصاحب 

 عدل است؟ گويديآنچه اسالم م شود يايم يدهاست و اسالم بر اساس آن سنج ياسمق يكعدل  ياآ
صل عدالت از مق»حكومت دارد  ياحكام الهديگر عدالت بر  رسديبه نظر م ست هايياسا سالم ا كه ، ا
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سله عدالت. شوديبر او منطبق م يزچه چ يدد يدبا سل سلدر  سل ست نه در  ين نه ا، معلوالت ةعلل احكام ا
ست ست ينكه آنچه د ا ست د، گفته عدل ا بودن عدالت  ياسمقاي معن ينا، گويديم ينبلكه آنچه عدل ا

اقتضا  ي. مقدسيند ياسعدالت مق ياعدالت است  ياسمق يند يابحر كرد كه آ يدپس با، يند ياست برا
 (.14 ص، ق1403، )مطهري «يستنگونه اين يقتاما حق، اس عدالت استيمق يند ييمكه بگو كنديم

سط را رعا، احكام الهي را بخواهيد بفهميد بايد در مقام فهم حكم اگر» براي اينكه احكام ؛ كنيد يتق
شيد ةالهي را پياده كنيد بايد متوج ستنباط و هم در مقام اجرا؛ قسط با ستنباط نمي. هم در مقام ا توان در ا

سازگا يدبلكه با، حكم كلي بيان كرد سط  ست بايد به آن  رديد اين حكم با اين كليت با ق ست و اگر ني ا
ْسطِلِيَقُومَ النَّ» حد زد و درحقيقت اين آية ست بر آن (25)حديد:  «اسُ بِالْقِ جزوه ، )مهدوي كني حاكم ا

سي( سنت ]قطع. در ستيآنچه در كتاب و  سط ا ست همان ق ، منتها حدّش را بايد در نظر گرفت، [ ا
ــط منطبق نمود ــت ف، يعني اطالقات و عمومات را بايد با قس چيز واجب  الننه اينكه اگر قرآن گفته اس

 يست )همان(.ن ياازگار است است ما ببينيم با قسط س
ْسطِ» يفةشر يةآ از ، از قدرت و ابتكار خود يحت، يمحدود ةكه عد دهدياجازه نم« لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِ

ست يعني از نعمت، يثروت نجوم شمار فراواني برخوردار گردند و هاي الهي كه براي همه خلق شده ا
 محروم بمانند.

صي و عموميموارد جريان عدل در حقوق  صو سي و كيفري ، مالي، اجتماعي، مردم اعم از خ سيا
ست؛ از اين سياري را در ابواب گوناگون اين قاعده مي، روا صاديق ب شد و م شته با تواند وجوه كلي دا
ــاوات »، «مساااتاا الناس  ح وقوا اةم »هاي به قاعده، توان يافت. از وجوه كلي آنحقوق آن مي مس

وجوب رد »، «ؤمنين  ح وعم  دمائهم ت  عتجهم ت اموالهممساااتاا ال »، «لشااعة  االمكلفين في قوانين 
 (.258ص ، 1385، شود )محامداصطياد مي« الناس مسلطون علي اموالهم»و « المظالم في حقوق الناس

هاي بســياري براي آن اند و مصــداقبســياري از فقيهان قاعدة عدالت را از قواعد كلي فقهي دانســته
، ضياءالدين عراقيشيخ، الوثقي ععتةصاحب و  جواهرصاحب ، صاحب مدارك، شهيد ثانيد. انآورده
 (.244ص ، اند )همانو ديگران از اين گروه الدين زنجانيفيّاض، مرتضي حائريشيخ

صر كنيم به موارد خاص به نظر مي صيف قرار داده و منح سد اينكه مورد قاعدة عدل را در كنار تن ر
اين شأن ، نفر در مال كه هر دو يد داشته و ادعاي ملكيت دارند و حكم به تنصيف كنيم اختالف ميان دو
 كند.را حفظ نمي« بالعدل قامت السموات واالرض»، و جايگاه عدل

 طبيعت احكام مالي اسالم

گذاري اعطاي حق قانون، مقررات مربوط به ارث، حرمت ربا، از طبيعت احكام شرعي مانند مبارزه با كنز
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ــرمايهبرداري ثروتدولت و مخالفت با بهره به ــيوة نظام س احكام جهاد با ، داريهاي خام و طبيعي با ش
لزوم دفاع از كيان اســالم و حفاظت از مرزهاي فرهنگي و اقتصــادي امت اســالمي و امثال اينها ، مال
قرين اســت و  با توازن، توان اين قاعدة كلي را اســتخراج كرد كه نظام اقتصــادي اســالمخوبي ميبه
ــيدگي به حال فقرانمي ــد. همچنين احكام مربوط به رس خمس و ، ازقبيل زكات، تواند با آن همراه نباش

دهد. ثروت سطوح عالي درآمدي را جامعه را به سمت توازن حركت مي، ديگر واجبات مالي از دو سو
كه كيان درصورتي، ترديدبيبخشد. كند و سطح درآمدي اقشار پايين دستِ جامعه را ارتقا ميتعديل مي

حكم تأمين مالي حكومت در دفاع ، سياسي و اقتصادي در خطر باشد، حكومت اسالمي از نظر فرهنگي
ــالم ــي از وجوب كفايي ، از كيان اس متوجه توانگران خواهد بود. وظايف مالي ثروتمندان و وظايف ناش

سرمايه يا معطل سيارند. با وجود چنين وظايفي امكان تراكم  ستي ماندن آن از ميان مي ب سرمايه باي رود. 
ساس وظايف مالي فرد به ست بهبرا شود؛ اين وظايف ممكن ا هاي صورت تأمين نيازمنديكار گرفته 

گذاري در توليد هاي مســـتقيم و غيرمســـتقيم و ســـرمايهبا پرداخت، هاي ديگرانتأمين نيازمندي، خود
 ازمنكر يا حفظ كيان اسالم تجلي كند.يمعروف و نهامربه، كاالهاي مورد نياز جامعه

بر او واجب است در ، اگر واجب كفايي است و جامعه نيازمند وجود صنعتي است و فرد توانايي دارد
ازمنكر نيازمند به صرف هزينه است و معروف و نهيگذاري كند. اگر امربهصنعت مورد نياز جامعه سرمايه

(. طبيعي است 93صفحه ، 1ج ، تابي، در آن راه مصرف كند )مظفر او منابع مالي آن را دارد الزم است كه
 شود.كه اين واجبات در عرض يكديگر قرار دارند و انجام آنها موجب تعديل ثروت و دارايي مي

 گرفتن خمس و زكات و به كارگيري در جهت توازن

ــد كه حاكم به ــت كه بلكه خمس را مط، تواند زكاتنحو الزام ميپيش از اين بيان ش البه كند. بديهي اس
دهي جامعه به به معناي جهت، گرفتن درآمد از سطوح درآمدي باال و پرداخت به سطوح درآمدي پايين

شد صالح عموم و حاكم مي، سمت توازن خواهد بود. اگر با خمس و زكات توازن برقرار ن تواند براي م
ساس معيار رعايت حقوق جامعه و برضرور  سوي تأمين نيازهايبه، دهي توليدمخارج دولت يا جهت ا

اما ، گانه منحصر استمعتقدند كه زكات به مواد نهو مصالح عموم مردم ماليات بگيرد. بسياري از فقيهان 
اند ارائه كردهگانه به مواد نهزكات انحصـــار رســـد داليلي كه بعضـــي از فقيهان براي نقض ميبه نظر 

 پذير نباشد.راحتي خدشهبه
صريح و ، يلترين دلمهم صوص »روايات  سف «ال ل من ست كه از آن  ةدر فل شريع وجوب زكات ا ت

ستفاده مي ست ةي از جامعيفقرزدا، معيار و مالك وجوب زكات شودروايات ا سالمي ا ست. ا تا  بعيد ني
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. علتي كه باشدديگر  يبه اشيا پذيراين نياز در جامعه وجود داشته باشد وجوب زكات توسعهزماني كه 
توانند كار يا افرادي از جامعه اســت كه نمي هامين معاش خانوادهأتنظيم و ت شــدبيان در وجوب زكات 

انتظامات مانند همچنين براي ديگر مصارف اجتماعي . زندگيشان كافي نيست ةكنند يا كارشان براي ادار
صريح احادير در تبيين علت شود. نص  ستفاده  سبب وجوب زكات و... بايد از اين منبع ا داللت ، و 

سالمي و وجود فقر به منظور فقرزدا ةالتجاره در صورت نياز جامعدارد كه زكات مال به حكم اولي ، ييا
اســتفاده  (647ص ، ق1363، صــدوق) «عما ســوي ذلك اهللعفي رســول و»عبارت از  واجب اســت.

 حكم واليي بوده است.، گانهشود كه انحصار زكات به مواد نهمي
قلدر  يان نه هاي متعددين ها تعلق ميپس از ب به آن ـــت: شـــيء كه زكات  وعفي »گيرد آمده اس
 .عفو فرموده است، گانهپيامبر خدا وجوب اخراج زكات را از غير موارد نه؛ «عما سوي ذلك اهللرسول

گانه در زمان ن مواد نهيهمه بر اين موضــوع داللت دارد كه تعياســت رواياتي كه اين جمله در آنها آمده 
صالح پيغمبر اكرم شراشيوة ديد و اعمال فقط به عنوان  ست و با  ط اقليمي و يحكومت وقت بوده ا

 زماني سنجيده شده است نه اينكه حكم ابدي خدا باشد.
ساس بر  ضي روايات موارد ديگري ا سب )حر عامليبع حبوبات و برنج ، (51ص ، ق1409، مانند ا

سبب مسئوليت تأمين از سويي دايرة نيازهاي دولت اسالمي به، . بنابرايناست گانه اضافه شدهبر موارد نه
سيع معروف و نهيامربه، برقراري توازن در جامعه، هاي فقرانيازمندي سالم و ازمنكر و حفاظت از كيان ا

در صورت ، از سوي ديگر دايره زكات و حقوق ديگر غير از زكات و خمس در اموال، و گسترده است
 يابد.هاي محوله تعميم ميتطابق درآمدها با مسئوليتعدم 

 حقوق ديگر غير از زكات و خمس در اموال

پرداخت چيز  غير از خمس و زكات واجب ، ذاتاً رجحان دارد؛ ولى آيا در اموال، بخشــش در راه خير
شيعهدر . يا خيراست   صادق كه در اموال حق ديگر  وجود دارد. اماماست نقل شده  كافىاز  طريق 

ــت ــير كرده كه الزم اس ــش فرد مقدار  از مال را انفاق كند. ، تفس آن به قلمرو ملكيت فرد ميزان بخش
، )كليني، هكرداستناد (19)ذاريات: « تَ  ِح أَمْوالِهِمْ وَقٌّ لِلسَّائِلِ تَ الْ حْعُتمِ» ةشود. حضرت به آيمربوط مى
سير البرهان، ج ؛ 500ص ، ق1407 صدوقبزرگاني چون جز بههمة فقيهان  ولى (332، ص 4تف  شيخ 

نقل شــده  در حديثى از پيامبر اكرم .(48ص ، 1ج ، ق1424، مغنيه) انداب حمل كردهحبآن را بر اســت
ست:  ِسوىَ الزّكاة»ا حق ديگر  غير از ، در مال(؛ 40ص ، 1ج ، ق1412، سيّد قطب) «اِنَّ  ى ال الِ وَقّاً 

ست ستحباب در مال متبادر به ذهن مي آنچه از كلمه حق، زكات هم ه ست. حق با ا شود معني الزام ا
 متفاوت است.
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ها بردن كاستيميان در حكومت اسالمي براي تثبيت نظم و نظام ملي و عدالت اجتماعي و از  اساساً
تواند هرچه به مصــلحت نظام حاكم اســالمي افزون بر خمس و زكات مي، اســالمي ةهاي جامعو خأل
نيز مهم به شـــرايط زماني و مكاني و كار به عنوان منابع مالي حكومت اســـالمي دريافت كند. اين ، ديد

 اسالمي و تشخيص ولي امر مسلمين بستگي دارد. ةشرايط جامع
 :مدثر ؛37 - 30 :حاقهدر آيات متعددي براي ترك اطعام مسكينان عقوبت در نظر گرفته شده است )

شانة ر ترعقوبت د، (7 - 4 :ماعون ؛42-44 سران اطعام را در اين ك، ن شتر مف ست؛ گرچه بي وجوب ا
به حق ديگري غير از  الميزاندر  علّامه طباطبائيبعضـــي مانند ، اندآيات به زكات واجب تفســـير كرده

( به دو دليل بر 34)حاقه: « تَ ة ةَحُضُّ عَلى طَ امِ الْ ِسْكِينِ»اند. بعضي معتقدند جملة: زكات تفسير كرده
سكينان داللت دارد ست عطف آن بر كفر و ديگري به، وجوب كمك به م شويق نخ كارگيري حض و ت

شته باشد ترك اطعام با ، ديگران؛ بدين معنا كه وقتي تشويق نكردن ديگران به اطعام مسكينان عقوبت دا
 ذيل آيه(.، ق1407، امكان آن به طريق اولي عقوبت خواهد داشت )زمخشري

اي كه همان رفع فقر نتيجه، بيان ديگر حكم اطعام مســكينان اســت؛ به، موضــوعدر اين گونه آيات 
شده در شريعت مقصود و مطلوب مقصود و مطلوب شارع است. توضيح اينكه اگر شيوة مطرح، باشد

ــد ــارع باش ــارع بوده، پرداخت زكات و خمس كافي اســت؛ به بيان ديگر، ش عمل ، آنچه مورد توجه ش
خواه پس از اين پرداخت فقر در جامعه باقي باشد يا نباشد. اما اگر رفع ، پرداخت زكات و خمس است

شد شارع با صورتي، فقر مطلوب  بايد از اموال ديگر به ، كه خمس و زكات نتواند فقر را از ميان ببرددر
فقرا بدهند تا مطلوب شارع محقق شود. آيات پيشين ظهور دارند در اينكه رفع فقر مطلوب شارع است 

 مكى مزبور دارد. مؤيد ديگر اين اســـت كه آيات ام نكردن آنان عقوبت ســـنگين اخروي درپيو اطع
 .است شده تشريع مدينه در زكات كهدرحالي باشندمى

ــير ــار واجبات مالي به خمس و زكات و كفارات و امثال آن ، ازآنجاكه معموالً در تفاس ادعاي انحص
 اي از عدم اطعام مسكينان باشد. رسد ديدگاه آنها از باب بيان نمونهنشده است. به نظر مي

سياق با شريفه  و قبل آيات توجه به  ائِلِ مَ ْلُومٌ وَقٌّ أَمْوالِهِمْ  ح الَّذةنَ تَ»بعد از آية  سَّ «  عُتمِ الْ َحْ تَ لِل
ــتفاده توانرا مى معلوم حقثبوت ، (25)معارج:  ــتلزم حق ثبوت كرد و اس ــت آن اداي وجوب مس . اس

 (.500 -498، 3، ق1407، اند )كلينيزكات تفسير كرده غير الزامى حق معلوم را حقوق بعضي روايات
ــد: مي الميزاندر  عالمه طباطبائي معيني مشــخص در قرآن كريم موارد ، براي مصــرف زكات»نويس

 محبتشان جلب برا  كه كسانى، آور مأمورين جمع، مساكين و اند از: فقراشده است. اين موارد عبارت
قدام ندگان، بدهكاران دِين ادا ، بردگان آزاد ، شـــودمى ا ما يل اهلل و در راه  (. 60)توبه: « في ســـب
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(. 16 /20، ق1417، طباطبائي)كه بنا بر ظهور آية شريفة حق معلوم فقط مختص فقيران است درصورتي
 اين خود گواه اين مدعاست كه حق معلوم چيزي غير از زكات و خمس است.

صورت مكفي نبودن زكات و خمس داللت دارند بعضي روايات به طور عام بر وجوب رفع فقر در 
 .(326 و 327، ص 24ج و  52، ص 9ج ، ق1409حر عاملي  ؛500، 3و  367و  668ص ، 2 ج، ق1407، )كلينى

فرق است ميان تصريح به انحصار و اينكه در ، اند؛ درحقيقتفقيهان پيشين تصريح به انحصار نكرده
مشكل پيش ، اند؛ يعني اگر فتوا به انحصار داده باشندزمرة واجبات مالي تنها متذكر خمس و زكات شده

 پيشين استنباط كرد.  توان اعراض ايشان را از رواياتنمي، اما اگر سخني نگفته باشند، آيدمي
هاي طبيعي پديدآمده در ميان جوامع ســـيرة عملي فقيهان در دوران مختلف دربارة بحران، در مقابل

سالمي شده، ا صحنه  سالمي بر اين بوده كه با همة توان وارد  شكالت جامعة ا اند و مردم را براي رفع م
 وايي است.تر از سيره فتاند. طبيعي است كه سيرة عملي مهمبسيج كرده

ــد اين احتمال وجود دارد كه  ــياري از اين روايات با توجه به نكاتى كه در ذيل آيات بيان ش در بس
 چون كه است معتقد نيز صدر شهيد(. 226-223، 1378، منظور نيازها  ضرور و اساسى باشد )يوسفي

سلمانان بر ست واجب عاد  نيازها  تأمين، عالمان اجماع به م  نيازها  همان روايت منظور درنتيجه، ني
 (.664-663، ق1417، است )صدر شديد

 فقيهان ةالگوهاي قرآني و سير

يا لحن و سياق  ا صراحت در ثروت آنان دارديها   ثروتمند نازل شده است. آيهشمار ةباررآياتى از قرآن د
ست كه ثروتمند بودن آنگونهآنها به صاديق الگو را مى هاا  ا ساند. م ضرت ، مطلوب ر  :سبا) سليمانح
ــاديق تا اندازه و (76 :قصــص) ذوالقرنين، (10-13 ــت و مص ــرت داود اس  قارون، مذمومالگو  اي حض
 هستند. (2-1 :مسدّ) ابولهبو  (12 :مدثر ؛15-12 :قلم) وليدبن مغيره(، 88 :يونس) فرعون(، 88 :يونس)

نعمت )انجام وظايف مالي( اقتدار سياسي و شكر ، رسد در الگوي اول ثروت با حكومتبه نظر مي
امكانات انبوه براي ادارة كشــور و ثروت ملي بوده ، ثروت شــخصــي نيســت، بيان ديگرهمراه اســت؛ به
ست. درعين ساد يأجوج گونهشيوة كاري آنان به، حالا اي بود كه وقتي به ذوالقرنين براي جلوگيري از ف

از  بهتر است، روردگارم در اختيار من گذاشتهآنچه پ»گويد: او مي، دهندو مأجوج پيشنهاد سدسازي مي
كند و منطقي كه آن پروژة به ظاهر عظيم را احداث مي، و بدون گرفتن هزينه« كنيدآنچه شما پيشنهاد مى

اين از رحمت پروردگار من اســت. (: 95 - 94 :كهف)« هذا رحمة من ربي»كند اين اســت كه ارائه مي
( براي حضرت سليمان ذكر شده است. 16)اسراء: « من فضل ربي ليبلوني أاشكر ام اكفر هذا»همين منطق 
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همچون ، فردي كه امكانات فراوان شـــخصـــي دارد در جامعه ظاهر شـــود، اگر با اين مبنا و با اين روش
نيازهاي جامعة ، به دليل نشــر معارف اســالم و بعضــي ثروتمندان زمان پيامبر اكرم حضــرت خديجه

كسان ديگر و  شود. اموال حضرت خديجهسرعت ثروتش تعديل ميبه، ي و اقتضائات آن زماناسالم
شرعي، كه به پيامبر اكرم گرويدند سالم، در راه وظايف  شر معارف ا ، ازمنكرمعروف و نهيامربه، يعني ن

سلمانان سالم و كمك به م سير نزولي ميبه، دفاع از كيان ا فاحش درآمد يابد. تنها زماني تفاوت سرعت 
 مروان حاكم شدند.اميه و بنيخود را نشان داد كه انحراف عظيم در دين پديد آمد و بني، و ثروت

 گيرينتيجه

درآمد و ثروت مردم با هم تفاوت چنداني ندارد؛ ، سطح زندگي، اي كه اسالم در آن اجرا شوددر جامعه
اي در نظر گرفته نشـده درآمد حد و كرانهبراي كسـب ، گرچه از نظر فقهي در سـطح خرد، بيان ديگربه

تواند از راه مشروع به فعاليت اقتصادي ب ردازد و ثمرة تالش هركس پس از كسر حقوق است و فرد مي
صي فرد احترام ويژه شخ ست و مالكيت  شرعي در اختيار خود او ولي با ، اي داردديگران و وجوهات 

به حقوق مالي و وظايف صاحبان ثروت و درآمد در  هاي مشروع كسب درآمد و با توجهتوجه به شيوه
 يابد. جامعة اسالمي در عمل شكاف فاحش طبقات درآمدي تحقق نمي

سانبر شيني خداوند بودن ان صل جان ساس ا صالح در، ا شين نعمت، جايگاه كل اجتماع  ها و جان
ر گروه ديگر رجحان فردي بر فرد ديگر و گروهي ب، هاها و ثروتهاســت و در اســتفاده از نعمتثروت

سئوليت شد ثروتندارد. م ست و اجتماع در ر شده ا يعني ، هاي اجتماع نيز بر مبناي عدالت بنيان نهاده 
ــت. امكان به ، تالش براي آباداني زمين و عدالت در توزيع منابع ــئول اس ــگاه خداوند متعال مس در پيش
صي صو شاختن هرگونه ملكيت خ سميت  شينير و حق اجتماع به عنوان يك  اي كه در تعارض با جان

افراد اجازه ندارند هرگونه مايل بودند دارايي خود را مصرف كنند؛ حق ، وجود ندارد؛ بنابراين، كل باشد
 گذاردن مال خود را ندارند.كنز و معطل

سب درآمد مي ست خانواده با طبيعت او با كار ك سرپر شي از درآمد براي با فرض مواجهة  كند. بخ
گذاري و هاي جامعه ســرمايهدر حد كفاف اســت؛ بخشــي ديگر با توجه به نيازمندي مصــارف خانواده

گذاردن سرمايه و نيروي كار اسراف شود. در اين الگو كنز و معطلبخشي نيز صرف تكافل اجتماعي مي
ست. خانوادهتلقي مي سئول، شود و حرام ا سلمانان و دولت در ايجاد توازن م اند. همه در برابر عموم م

 اند وظيفه دارند كه در تأمين نيازهاي ضروريشان بكوشند.هايي كه زير حد كفافانوادهخ
هايي خانواده، بهترين نوع انفاق توانمندسازي است. با توانمندسازي، براساس سيرة نبي مكرم اسالم



44    1391، سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان 

درآمد هاي صـاحب از راه فعاليت اقتصـادي و كار به چرخة خانواده، كه درآمد كمتر از حد كفاف دارند
درآمد ناشـــي از ، كنند. همچنينگذاري يا انفاق ميپيوندند و مازاد درآمد خود را ســـرمايهمازاد مي
صرفسرمايه شد و از اين راه گذاري و تكافل اجتماعي را ارتقا ميسرمايه، گذاري مجدد چرخة م بخ

مفهوم فقر و ، به ديگر سخنيابد؛ سطح كفاف جامعه افزايش مي، يابد. با رشد اقتصاددرآمد ملي ارتقا مي
يابد و مفهوم فقر مفهومي پوياست و با رشد اقتصاد و دانش فني سطح زندگي عمومي نيز ارتقا مي، غني

شد و عدالت به كار ميطور همسرمايه به. كندو غنا تغيير مي شد و عدالت ، رود؛ بنابراينزمان براي ر ر
 اند.ند كه همراه و مكمل همگيرتنها در مقابل هم قرار نميدر اين مدل نه
در اين الگو توازن بر اين سه ضلع استوار است: محوريت خانواده؛ پرداخت نفقه واجب در ، بنابراين
ــئوليت تكافل اجتماعي و تأمين نياز نيازمندان در حدي كه بتوانند كمر  حد كفاف ــلمانان؛ مس عموم مس

در رســاندن نيازمندان به حد زندگي عموم  راســت كنند؛ مســئوليت دولت و همياري آحاد جامعه با آن
 هاي عدم تداول ثروت در دست اغنيا. مردم و اعمال سياست

مسئوليت ، خانواده افزون بر مسئوليت تربيت توحيدي و فعاليت اقتصادي، در اين الگوي سه وجهي
رساندن جامعه اساس مسئوليت تكافل اجتماعي به ن برنفقات واجب را نيز بر عهده دارد. عموم مسلمانا

سطح كفاف كمك مي صتبه  ست، هاكنند و دولت با توزيع برابر فر شتغالسيا ويژه به، گذاري براي ا
ــتان خانواده ــرپرس ــاختفراهم، هاحفظ قدرت خريد خانواده، براي س ــازي زيرس توليد كاالهاي ، هاس

عه و تأمين اجتماعي به مراقبت در تأمين نيازهاي اســـاســـي جام، عليم و تربيتت و مانند امنيت، عمومي
گذاري براي عدم تداول ثروت در دست هاي كمتر از حد كفاف به حد كفاف و سياسترساندن خانواده

 كند. به ايجاد توازن كمك مي، اغنيا
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