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  دهيكچ
 ،طبق مصلحت و عـدالت و بر یام شرعکدر چارچوب اح یومت اسالمکح يرهبره کاست  ییهامی، تصمیومتکام حکاح
جامعـه  یومتکـو ح یاسـیس يه رهبـرکجهت  آناز  رد. رسول خدایگیم یجامعه اسالم يو معنو يشرفت مادیپ يبرا

نشـأت م . ایـن احکـاردکـیصادر مـ یومتکح یامکح و سازنده جامعه، احیاداره صح يبرا ،ز به عهده داشتیرا ن یاسالم
در این مقاله با اسـتفاده از روش تـاریخی ـ تحلیلـی بـه تجزیـه و شان بود. یا یومتکاست و زعامت حیگرفته از منصب ر

عصـر، در آن هاي پـژوهش، بنابـه یافتـهپـردازیم. در حوزه اقتصـاد کشـاورزي می تحلیل احکام حکومتی پیامبر اعظم
ام کـاح ،ن حـوزهیـرسـول خـدا بـود. آن حضـرت در ا یومت الهکو شئون ح ین ابعاد جامعه اسالمیتراز مهم يشاورزک
بـه  ،اهـانیآب، دام و گ ،نیمربـوط بـه زمـ یومتکـام حکـهمراه با اح ،ند. حضرتدصادر فرمو یمتعدد و متنوع یومتکح
. فرمودنـدن یـیتع يواگـذار يرا برا یمان، عمران و آبادانیمانند ا یطیشان شرایآنها را واگذار فرمودند. اگوناگون  يهاوهیش
نـه منـابع و در یص بهیو تخصـ يارآمـدک يفقر و ارتقا سطح اشتغال، رفع يار، ارتقاکسب و کرونق  ،يگذاراستین سیا

  دنبال داشت.را به ياقتصاد ییوفاکو ش يشاورزکشرفت بخش یتوسعه و پ ،جهینت

  .، رسول خدا، اقطاعيشاورزک، یومتکام حکاح ها:دواژهیلک

  .P4, Q18, P32, J43 :JELبندي طبقه
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  مقدمه
 ،وضعیت اقتصادي نابسامانی داشت. ده بودیو تفت کنی خشی، حجاز، سرزمدر زمان بعثت رسول اعظم

بود. ایشان، پس از تشـکیل  یالت فراوانکدچار مش ،عنوان یکی از ارکان اقتصاد آن سرزمینکشاورزي به
 ،. از جمله این اقداماتانجام دادند يشاورزکتوسعۀ  يبرا ياحکومت اسالمی در مدینه، اقدامات گسترده

این  یو اخالق یام فقهکن احییغ و تبی، تبليارکو درخت يشاورزکتوان به مواردي چون ارزش دادن به می
با صدور  ،این بخش اشاره کرد. ایشان به صورت خاصدر  يگذارهیسرما يامن برا يجاد بستریحوزة و ا

برداري از زمین، آب و مراتع، به رونق کسـب و کـار، کـاهش فقـر، برخی احکام حکومتی در زمینه بهره
توانـد بـه می ،ارتقاي کارآمدي و تخصیص بهینه منابع جامعه اسالمی کمک نمودند. این احکام حکومتی

  کند.م در حوزه اقتصاد کشاورزي کمک هاي کالن اسالاستخراج برخی سیاست
ضـمن تجزیـه و تحلیـل احکـام حکـومتی و توصـیفی  یروش ترکیبی تاریخاستفاده از با این مقاله 

در حوزه اقتصاد کشاورزي، به بررسی چگونگی واگذاري منابع طبیعـی توسـط ایشـان و   پیامبر اعظم
احکـام ایـن حکومتی، احکام پردازد. پس از تعریف هاي اعمال شده در بخش کشاورزي میآثار سیاست

گیرد. این بررسـی شـامل چگـونگی واگـذاري زمـین در حوزه کشاورزي مورد تجزیه و تحلیل قرار می
  شود. و مراتع می(اقطاع)، آب 

  پيشينه تحقيق
در بخـش کشـاورزي  هاي پیـامبر اعظـممطالعات چندانی در زمینه سیاست ،در ادبیات اقتصاد اسالمی

  شود.مطالعاتی اشاره می ۀهاي مرتبط با این زمینبرخی پژوهشدر اینجا به صورت نگرفته است. 
از جملـه تعـدادي از  هاي رسـول خـدانامهبرخی ، هاي پیامبر خدانامه تابکدر  ،)1377( د اهللایحم

 آوري نموده است.حضرت را جمع يهامرتبط به اقطاع يهانامه
را  از رســول خــدا يشــتریب يهــانامـه ،مکاتیــب الرســول در کتــاب ،ق)1419( یانجیــم ياحمـد

 نموده است. يآورجمع
هاي رسـول به تحلیل برخی نامه ،ره رسول خدایعت در سیطبتاب کدر  ،)1389( يدریح و ینیحس

 اند.پرداخته اعظم
 یضـمن بحـث از چگـونگ ،یاز منظـر اسـالم یعـیاقتصـاد منـابع طبتاب کدر  ،)1389( فردیفراهان

 یبرخـ يازت پرداختـه اسـت. ویـدادن منابع، اقطـاع و حاجاره يها، به روشیعیاز منابع طب يربردابهره
 شمارد.یدر اسالم را بر م یعیاز منابع طب يربرداناظر بر بهره یِو فقه ياصول اعتقاد
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هاي اتخـاذ در بخش کشاورزي، به تحلیل سیاست احکام حکومتی پیامبر اعظمواکاوي این مقاله با 
د. ایـن پـردازتر شدن توزیع منابع میرشد و تقویت کشاورزي و بهبود معیشت مردم و عادالنهبراي شده 

زمینـه اصـالح و تقویـت توانـد می ،حکومتی ایشان را روشـن سـاختهبرخی ابعاد پنهان احکام بررسی، 
  تقویت بخش کشاورزي کشور را فراهم آورد.براي هاي اقتصادي سیاست

  يومتكام حكاح يستيچ
 یهـین فقیمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت. نخسـتک یومتکام حکه، احیژه فقه امامیبه و ،یدر فقه اسالم

 ، ص1 تـا، جی، بـیعامل یکاست (م القواعد و الفوائد کتاب در د اولیرده، شهکف یه احتماالً آن را تعرک
باشـد. پـس از  ییم قضـاکـف حیـد اول تعرین است مقصود شـهکه ممکرو است نیاحتمال از ا). 120

 کیـ) هر549 ص ،7 ج ،1375، یلی(اردب یلی) محقق اردب108 ص ،1 ج تا،یب ،ی(عامل ید ثانیشه ،شانیا
  اند.مطرح کردهس کا بعیو  یومتکو احتماالً ح ییم قضاکف حیتعر ةدربار یسخنان مشابه

باشـد، بـه  یومتکـم حکـف حیـتعر یه در پیفق يهافهین وظییه در قالب تبکبدون آن یانهد بهبیوح
 .گـرددیه صـادر مـیفق يت زعامت و رهبریثیه از حکاست دانسته  یمکآن را ح ،ردهکآن اشاره  يمحتوا

  ).501 ق، ص1415، یشروع ماه رمضان و امثال آن (بهبهانم او به کمانند ح
اى بـه گونـهتـالش دارد هاى یاد شـده، هاى تعریفاى از کاستىضمن اشاره به پاره ،جواهرصاحب 

حکم عبارت است از دستور اجراى احکام شرعى تکلیفـى «را تعریف کند. به نظر ایشان،  یومتکحکم ح
شـیئى خـاص صـادر  ةکه از سوى حاکم شرع ـ و نه خداوند متعال ـ دربـار ،یا وضعى یا موضوع آن دو

  ).100 ، ص40 ، ج1981، ی(نجف» شده است
  ، عبارت است از:ترین نکات این تعریفمهم

حکم شرعى از نوع انشاء است و نه اخبار، در برابر فتوا که در واقع گزارشى از حکم الهى اسـت.  .1
را بـه کـار بـرده اسـت؛ » انشـاء قـولٍ«، واژة بیـعدر کتـاب  یاست، ول» انفاذ انشاء«در اینجا، تعبیر ایشان 

  ).403، ص21 در تعریف خود آورده بود (همان، ج شهید ثانىاى که کلمه
اگـر پیـامبران و امامـان . نـه خداونـد متعـال ،شـودحکم شرعى از ناحیۀ حاکم شـرع صـادر مـى .2

آنـان، از منصـب امامـت و سوي را نیز مصداق شارع مقدس بدانیم، حکم حکومتى صادره از  معصوم
ز یـاى مـوارد شـارع نکه آنان مبلـغ احکـام الهـى و در پـارهجهت نه از این ،گیردقضاوت آنان نشأت مى

  ).108ـ107ق (الف)، ص 1414، ینی(موسوي خمهستند 
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، جـواهرخواهد. از دیـدگاه صـاحب رمان متعلق مى، انشاء است. انشاء و فیومتکماهیتِ حکم ح. 3
ت دارد. یـاى است که دربارة تعریف احکام حکـومتى اهماین نکتهمتعلق آن اجراى احکام شرعى است. 

 .دنـاى جز اجراى احکام شـرعى نداردر واقع، رهبر، دستگاه رهبرى و قضاوت در حکومت دینى، وظیفه
کنـد، بایـد در هـا، مصـوبات و مقرراتـى کـه صـادر مـىنامـهشها، بخهمۀ فرامین، قوانین، دستورالعمل

سـید  ،)27 تـا، صی، بـی(عراقـ آقـا ضـیاء عراقـىه مصـداق آنهـا باشـد. کبل ،چارچوب احکام شرعى
ق، 1411، يرازیشـمکـارم ( مکارم شـیرازى) و 104 ، ص1 ق، ج1417، ي(سبزوار عبداالعلى سبزوارى

  اند.دهید ورزیکته تأکن نیکه بر ادر شمار کسانى هستند  )526 -  525 ، ص1 ج
حکـم در قلمـرو  :دانـد و معتقـد اسـتیمعـامالت مـ، نفوذ احکام حـاکم را يقلمرو ،شهید اول. 4

آن را بـه  ،، حکم حاکم را از این زاویه، عام و گسـترده دانسـتهجواهرصاحب . عبادات هیچ تأثیرى ندارد
تـوان یآن باشـد، مـبـه رده است. اگر این تعریف تکامل یافتۀ تعریف شهید و نـاظر کمعامالت محدود ن

را » انشـاء«واژه جـواهر تعریف او نیز عام است و اختصاصى به معامالت ندارد. در واقع، صاحب گفت: 
  ترى داده است. در سخن شهید توضیح بیشتر و دقیق

را در هـر » فى شیئى مخصوص«یا » مخصوصفى مورد «قید  ،د اولینیز مانند شهجواهر صاحب . 5
به یک واقعـۀ شخصـى  یومتکحکم ح«: نویسندمى شهید ثانىمانند  ،یدو تعریف خود آورده است. برخ

ظـاهر ایـن قیـد و  .»که زید [مبلغ معینى] از عمـر بـدهکار اسـتگیرد، مانند حکم قاضى به اینمى تعلق
  جزیى احکام شرعى تکلیفى یا وضعى است.دهد که منظور، مصادیق شخصى و یها، نشان ممثال

ـان حکـم «نویسد: مى آقا ضیاء عراقىدر نقد  »مقدمۀ واجب«در بحث  امام خمینى حکم شرعى (جامع می
ـان شده. همان بعث و نه ارادة اظهار :وضعى و تکلیفى) عبارت است از گونه که حقیقـت حکـم حکـومتى، هم

ـادر مـى انشائى است که از مقام حکومت و قضاوت حاکم ـار شـده (موسـوي شـرع ص شـود و نـه ارادة اظه
  ته، قابل توجه وجود دارد:ک). در عبارت امام راحل چند ن354، ص 1ق (الف)، ج 1414، ینیخم

یعنى اعالم، اعتبار یـا دسـتور بـه اجـراى حکـم یـا . حکم حکومتى عبارت است از انشاء ماهیت. 1
ن، اگـر یکنـد. بنـابرارسد، حکم حکـومتى صـدق نمـىکه تصمیم حاکم به این مرحله نتا زمانى .موضوع

اى داشته باشد و آن را به مرتبۀ انشاء نرسـاند، حجیّـت نـدارد درباره موضوعى اراده ،رهبر جامعۀ اسالمى
بـر  صـدر دیشـهه کاست  ياتهکن همان نیو اطاعت از آن الزم نیست، هرچند مردم از آن مطلع شوند. ا

  ).632 ق، ص1403ورزد (صدر، ید میکآن تأ
م همان انشـاء، اعـالن و ه حقیقت حکم حاککد یآیبه روشنى بر م شهید صدرو  راحلاز سخن امام 

اسـت کـه در حکـم ایـن نخواهد بود. البته نکتـۀ مهـم  »حکم«هرگاه به این مرحله نرسد، دستور است، 
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تـوان نمـى ،روایـندارد. ازن، این ویژگى وجود یپایۀ مبناى بسیارى از اصولی کم برغیرحکومتى نیز دست
  آن را نکتۀ تمایز بخش میان حکم حکومتى و غیرحکومتى دانست.

منشأ صدور حکم در سخن ایشان، به صراحت روشن شده است. در تعریف ایشان، منشأ صـدور . 2
کـه صـاحب اسـت همـان  ،حکم حکومتى، حکومت؛ یعنى رهبرى مشروع جامعۀ اسـالمى اسـت. ایـن

  هاى تمایز بخش حکم والیى است.و از ویژگىداشت کید نیز بر آن تأ جواهر
. در واقـع، حکـم حکـومتى کنـدمییکى از مبانى حکم حکـومتى را تبیـین  ،»الحکومۀفى مقام «قید 

 :پایۀ نظریۀ امام خمینى، پیامبر خدا سـه منصـب داشـت برخاسته از منصب حکومت و رهبرى است. بر
تبلیغ، قضاوت و رهبرى امت. تنهـا آن دسـته از احکـام آن حضـرت، سـلطانى و حکـومتى اسـت کـه 

) و احکـام قضـایى و حکـومتى چه مرز احکام الهى (تبلیغـى پیـامبرو آن برخاسته از منصب سوم باشد
 است کـه اولـىاین در  ،کند، همین نکته است. تفاوت حکم قضایى و حکومتىرا از هم جدا مى پیامبر

عنـوان یکـى از عناصـر اصـلى باید بـه ،نیشود. بنابرااز منصب قضاء و دومى از سمت رهبرى صادر مى
دو منصـب ، در زمان غیبـت، فقهـا هماننـد پیـامبر خـدازیرا  ؛کنندة این مفهوم، در تعریف اخذ شودبیان

  کند.صدق مى چه دربارة احکام حکومتى پیامبر آوردیم، درباره فقها نیز. آنقضاوت و رهبرى دارند
در تحقیقى که دربارة والیـت و زعامـت، اختیـارات والـى و احکـام متغیـر  ،ىئمرحوم عالمه طباطبا

  سد:ینویدارند، م
دسـت مقـام والیـت ر و اجراى آنها و مجازات متخلفان آنها، بهی... تغییرناپذاحکام و قوانین آسمانى اسالم

توانـد یـک سلسـله مر مىاها، ولى و رعایت موافقت آن قوانین شریعت گیرد و در سایۀاسالمى، انجام مى
تصمیمات مقتضى به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتى وضـع نمـوده، [و] بـه موقـع اجـرا 

ـنداالجرا و مانند شریعت داراى اعتبار مىبرده الزم بیاورد. مقررات نام بـا ایـن تفـاوت کـه قـوانین  .باش
باشند که آنهـا مقررات وضعى قابل تغییر و در ثبات و بقا، تابع مصلحتى مى ر ویآسمانى، ثابت و تغییرناپذ
مل است، طبعـاً ایـن و چون زندگى جامعۀ انسانى، پیوسته در تحول و رو به تکا را به وجود آورده است

  ).112 تا، صی، بیئجاى خود را به بهتر از خود خواهند داد (طباطبا، ل پیدا کردهتبدّ مقررات تدریجاً
  سد:ینویگر مید يدر جاوي 

 ،بـازار ،کاشانه ،خانه ،ها، معابرتواند در سایۀ تقوا و رعایت احکام ثابت دینى، مقرراتى مثالً براى راهاو مى
رده و در کـتوانـد روزى امـر بـه دفـاع ند. مـىککسب و کار و روابط طبقات مردم وضع  ،تحویل ،نقل

یا وقتى، نظر به صـالح  .میم گرفته و به موقع اجرا بگذاردتجهیزات لشکر و هرگونه مقدمات الزمۀ آن تص
تواند در پیشرفت فرهنـگ مربـوط بـه هاى متناسب بگذراند. مىمعاهده ،مسلمین، از دفاع خوددارى کرده

ـته اى دین یا زندگى مرفه مردم تصمیماتى اتخاذ کرده و به عملیات وسیعى دست بزند. یا روزى چند، رش
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خالصه، هرگونه مقررات جدیدى که در پیشـرفت  ترویج کند.را ه و رشتۀ دیگرى از معلومات را پس زد
زندگى اجتماعى جامعه مفید باشد و به صالح اسالم و مسلمانان تمام شود، مربـوط بـه اختیـارات والـى 

  .)78 تا، صی، بیئگونه ممنوعیتى در وضع و اجراى آن نیست (طباطبااست و هیچ
  ن آنها عبارت است از:یترمهموجود دارد.  یتوجهدرخور نکات ف ین تعریدر ا

اره بـا رعایـت وباید همه کد، بلنز به صدور این احکام دست ،تواند به صورت دلخواهولى امر نمى .1
بـا توجـه . وي باید تقوا، مصلحت اسالم و مسلمانان را در زمان خود و نیز احکام شرعى را در نظر گیرد

گـاه  متى صادر کند. در سخنان ایشان، گاه مصـلحت اسـالم و مسـلمانان ون دو معیار، احکام حکویبه ا
را مصـلحت در طـول زمـان بـا یـبسـى ظریـف اسـت؛ ز ،تعبیر دوم، به کار رفته است» مصلحت وقت«

هـا در براى اشاره بـه تغییـر مصـلحت ،به ظاهر» وقت«قید  ،کنددگرگون شدن اوضاع و احوال تغییر مى
را مصـلحت یـتر باشد؛ زلطیف» مصلحت جامعه«شاید از جهتى از واژة قید  مختلف است. این يهازمان

به محض دگرگونى آن، این حکـم ل زمان و گاه به سرعت تغییر یابد. یک جامعه نیز ممکن است در طو
  دیگر اعتبارى نخواهد داشت.

هاى احکام حکومتى، تغییر آن در طول زمان با لحاظ تغییـر مصـلحت اسـت. در واقـع، از ویژگى. 2
که در تقسیم احکام بـه متغیـر و برجسته است در این احکام اي اندازهبه  ىئعالمه طباطبااین نکته از نگاه 

  است.عنوان متغیر در مقابل احکام الهى و شرعى قرار داده ثابت، احکام حکومتى را به
شود، گرچه پیـروى از را از ناحیۀ حاکم صادر مىیاحکام حکومتى از احکام شرعى نیست؛ ز. 3

  آنها الزم است.
  مبناى مشروعیت این احکام، والیت ولى امر مسلمانان است.. 4

هـایى در آن بودن این تعریف حکایت دارد. با این حـال، کاسـتى، به روشنى از جامعگذشتچه از آن
  شود.یم يآنها خودداربیان الم از کز از اطاله یپره يبراه وجود دارد ک

ـا اسـتیکه ب، افزون بر اینیومتکم حکف حیانداز و تطور تعرنگاهى به چشم ـاملى آنه ـان  ،انگر سیر تک نش
ـام حکـومتى برداشـتههاى جدید و نسـبتاً راهدهد که گاممى ـایى در تعریـف احک از  یبعضـشـده اسـت.  گش

ـا وجـود ا .ن اسـتیق و در خور تحسـیدق ،شیهایاستکبا همه  عالمهف یژه تعریوبه ،تعاریف ف یـتعر ،نیـب
ـاد تصمیم :احکام حکومتى، عبارت است از« مختار ـارة ابع ـاگون هایى که ولى فقیـه درب ادارة امـور جامعـۀ گون

گیـرد و زمینـۀ با مالحظۀ مصلحت جامعـۀ اسـالمى مـى ،اسالمى براى اجراى عدالت اجتماعى و قوانین الهى
  و مکان، تابع مصلحت یاد شده است.ها به لحاظ زمان سازد. این تصمیماجراى آنها را فراهم مى

  م.ینکیم یرا بررس يشاورزکدر حوزه  رمکامبر ایپ یومتکام حکاح ،ن مقدمهیبا ا
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  يشاورزكدر حوزه  اكرمرسول  يومتكام حكاح
گرفتـه و بـه مردمـان  یرا از سرچشمه زالل وحـ یام الهکامبر بود و احیپاینکه افزون بر  ،رسول اعظم

شـان ین منصـب ایـآن حضـرت از ا یومتکام حکاح. ز بودین یس و رهبر جامعه اسالمیرد، رئکیابالغ م
را  يو اقتصـاد یاسی، سی، اجتماعیفرهنگ يهاآن حضرت همۀ حوزه یومتکام حکاح. گرفتینشأت م

  است. سته پژوهشیام شاکن احیو چند و چون ا یرد؛ ابعاد مختلف، مبانیگیفرا م
. در زنـدگی ایشـان گذراندنـدیمـ یو دامـ يشاورزکخود را با محصوالت  یحجاز زندگ مردم

 يشـاورزکن، در آن روزگـار یداشـت. بنـابرا یمک، سهم يشاورزکسه با یدر مقا ،تجارت و صنعت
ان یـم يهـات و جنـگیـجاهل يالـهیفرهنگ قبي دیگر، جامعه بود. از سو ين اقتصادکن ریترمهم

را  يشـاورزکه کمبدل ساخته بود  یکده و خشین تفتیحجاز را به سرزم ،آنان يهاو منازعه يالهیقب
ردنـد، کیآب را پـر مـ يهاچاهخود، در منازعات  ،مختلف يهالهیقبدر عمل از رونق انداخته بود. 

ت و آرامـش یامن. اقداماتی از این دست، ردندکیها را در آب غرق منخلستان ،زدهها را آتش مزرعه
اقتصـاد جامعـه  ،جهیتدر ن .نداشتند يشاورزکنده یبه آ يدیامو آنان رده بود کشاورزان سلب کرا از 

  ن حالت ممکن بود.یو اشتغال عموم مردم در بدتر
را از  ي، آن حضرت تحول اقتصادیاسالمومت کس حینه و تأسیبه مد پس از هجرت رسول خدا

 ۀنـیزم ،لهیوسـنیبرداشـت و بـد يشـاورزکتحول در  يشش گام برا رسول خدا. ردکآغاز  يشاورزک
جامعـه  يبـراطـور خـاص بـهرا  يشـاورزکر یگطور عام و گسترش چشمرا به يتوسعۀ ماندگار اقتصاد

در حـوزه  رسـول خـدا يدر آن روزگار بـه رهبـر یم جامعه اسالمیعظ يهاتیموفق. رقم زد یاسالم
ن یمستشـرق یه حتـکـخته اسـت تـا آنجـا ین دوست و دشمن را برانگیه تحسکبود حدي به  يشاورزک

  ).198 ص ،1374اند (واتسون، ردهکآن اعتراف  یبه بزرگ ،يآورز در حد اعجابین نیمغرب زم

  نيدربارة زم رسول اعظم يومتكام حكاح
و حـق  ،ت آنیـکاست و مال يشاورزکه ین و آب دستمایزم. شاورزان استک یاصل هیسرما كآب و خا

را به اشـخاص و  یمختلف يهانیزم دارد. رسول خدا ییسهم بسزا يشاورزکتصرف در آن در توسعه 
طور این کـار بـهشود. یده مینام» اقطاع« ین در اصطالح فقهیزم يواگذار. ردکله مختلف واگذار یقب ،گاه

ن واگـذار یه زمک یسکبه  ،آن حضرتاینکه ته قابل توجه کانجام شد. ن لۀ رسول خدایوسبه ياگسترده
نـد ک يگذارهین سرمایال راحت در آن زمینان و خیه او با اطمک ياگونهبه ،دادی، سند با مهر و امضا مکرد
  وشد.کآن ب يبادآ يو برا
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  اكرمرسول  يهااقطاعالف. 
). 68ــ62 تـا، صیوسف، بی(ابو اي دست زدهاي گستردهبه اقطاع رسول خدا ،طور که اشاره شدهمان

 تـا، جی، بـواقـدي(رد کرد واگذا سلیمبنیاز قبیلۀ  حرام بن عبد عوفاي در مدینه را به دره ،آن حضرت
در پایـان سـند ایـن . )370 ، ص1377د اهللا، ی؛ حم434 ، ص3 ق، ج1419، یانجیم ياحمد ؛274 ، ص1

زمینی را با حدودي معـین از  ،پرهیز از هرگونه ستم و عدالت تأکید شده است. آن حضرتبر  ،واگذاري
لّمیراشدبه » برهاط«هاي زمین ُ  ي؛ احمـد274 ، ص1 تـا، جی، بـواقـدي( واگـذار کـرد بن عبد ربّ سـ

در منطقـۀ  اجـببنی). همچنین ایشـان زمینـی را بـه 436 ، ص2 ق، ج1405، یزنجان ؛ق1419، یانجیم
 ي؛ احمـد218 ، ص2 ق، ج1405، ی؛ زنجـان299 ، ص4 تـا، جی، بـيیا حالس واگذار کرد (حموفاس 

  ).440 ، ص3 ق، ج1419، یانجیم
را  »جفـر«را که در اطراف مدینه قرار داشت و یـا چـاه آب  »جفر«هاي همه زمین ،حضرت رسول

). همچین ایشان منطقـه یـا چـاه 423 ، ص3 ق، ج1419، یانجیم يواگذار کرد (احمد هوذة بن نبیشهبه 
؛ 243 ، ص3 تـا، جیر، بـیـاث(ابن واگذار کرد قمامهبن ابیوقاصو  قمامهبن ابیعبداهللارا به  »محدب«آب 

ــد ــم ياحم ــ؛ حم443 ، ص3 ق، ج1419، یانجی ــه 366 ، ص1377د اهللا، ی ــی را ب ــرت، زمین ). آن حض
را بـه  »ارم«هـا و درختـان کـوه زمین. )316 ، ص2 ق، ج1405، یبـه اقطـاع داد (زنجـان بن مالـکسلمه

 واگـذار کـرد بن خالـدعـداءرا به  »لوابه«و  »الزح«تا  »مصباعه«هاي مابین و زمین بن ربیعهجفالفرزندان 
  ).452 ، ص3 ق، ج1419، یانجیم ي؛ احمد378 ، ص1377د اهللا، ی(حم

د، یـعب یواگـذار کـرد (ابـ مـرارهمجاعه بـن را به  »حبل«و  »غرابه«، »عوره«هاي زمین رسول اعظم
ــ296 ق، ص1430 ــد ی؛ متق ــان519 ، ص3 ق، ج1410، يهن ــین  )؛257 ، ص2 ق، ج1405، ی؛ زنج زم

؛ 269 ، ص1 تـا، جی، بـواقـديواگـذار کـرد ( حـارث حـارثیفرزند  عاصماز درة راکس را به  »نجمه«
از رامـس را  »جمعـه«هاي ) و زمین224 ، ص1377د اهللا، ی؛ حم455 ، ص3 ق، ج1419، یانجیم ياحمد

، 3 ق، ج1419، یانجیـم ي؛ احمـد17 ، ص3 تـا، جی، بيواگذار نمود (حمو بن حارث محاربیعاصمبه 
، بـاال و پـایین آن را بـه »شـواق«هـاي ). حضرت همـه زمین265 ، ص2 ق، ج1405، ی؛ زنجان454 ص
وسـف، ی؛ ابو274 ، ص1 تـا، جی، بـواقـدي(نگاشـت  واگذار کرد و سند آن با خط علـی مبن عوازبیر

  ).319 ، ص2 ق، ج1405، ی؛ زنجان34 تا، صیب
و  ینیهاي مختلفی را به زبیر واگذار کـرد (حسـزمین انجام شده رسول خداهاي اساس پژوهشبر 

واگـذار  عـدّادفرزند  سُعیررا به  »بنی سبیل«و مازاد آب  »رحیح«). ایشان زمین 103 ، ص1389، يدریح
 ق، ج1419، یانجیـم ي؛ احمـد332 ، ص2 ق، ج1405، ی؛ زنجـان283 ، ص1 تا، جی، بواقديدند (نمو



   ۱۲۷ در حوزه اقتصاد كشاورزي تحليلي بر احكام حكومتي رسول خدا

کـه  واگـذار کـرد ردام عـذريفرزند  جمیلرا به  »رداء«هاي آب یا زمین ،حضرت ).463 -  460 ، ص3
 ق، ج1410، يهنـد ی؛ متقـ295 ، ص1 تـا، جیر، بیاثنوشته شد (ابن بن ابی طالببا خط علی ،سند آن

  ).464 ، ص2 ق، ج1419، یانجیم ي؛ احمد528 ، ص3
حصـین بـن نضـلۀ را به  »کنیف«هاي هاي کوهستانی و یا آبو زمین »ثریر«هاي زمین ،مکرپیامبر ا

تـا، ی، بـي؛ حمـو519 ، ص2 ق، ج1410، يهند ی؛ متق269 ، ص1 تا، جیر، بیاثبه اقطاع داد (ابن اسدي
آن حضـرت ایـن  ،بـر پایـۀ برخـی روایـات. واگـذار کـرد بن انسرزین) و چاه آبی را به 26 ، ص2 ج

ن و رهگـذران بـر آن چـاه اسـتفاده کنـد اکه او تنها از مـازاد آب مسـافراین کرد واگذاري را مشروط به 
ق، 1419، یانجیـم ي؛ احمـد107 ، ص1389، يدریو ح ینی؛ حس299 ، ص2 ق، ج1410، يهند ی(متق
  ).467 ، ص3 ج

واگـذار  بـن أوس أسـلمیرا به حصـین» ذات أعشاش«و » الفُرْقَیْن«هاي واقع در ، زمینرسول خدا
 ، ص2 ق، ج1405، ینوشته شد (زنجـان اي به خط امیرالمؤمنین علینامه طی ،کرد و سند واگذاري آن

). آن حضرت همـۀ زمـین و 227 ، ص1377د اهللا، ی؛ حم470 ، ص3 ق، ج1419، یانجیم ي؛ احمد304
خـورد، نخسـت دو نکتـه بـه چشـم می ،واگذار فرمود. در این واگذاري بنی قرّهرا به » مظله«ۀ آب منطق

قرق کرد و تنها حـق اسـتفاده از مراتـع آنها  هاي این منطقه را برايرسول خدا در واقع آب و زمین ،کهآن
را  »مظلـه«در سند این واگذاري آمده است که آب و همه زمـین  ،کهها بخشید. دوم آنها را بدانمینآن ز

 ، ص2 ق، ج1405، یکنـد (زنجـانهاي هموار و کوهسـتانی و آب آن را بـدانان واگـذار میاعم از زمین
  ).472 ، ص3 ق، ج1419، یانجیم ي؛ احمد167 ، ص1 تا، جی، بواقدي؛ 304

 ،که کشاورزي در آن رونق داشـت ،»سوارقیه«بخشی از درختان خرما و کاخ موجود در  پیامبر خدا
 ق، ج1419، یانجیـم ي؛ احمـد338 ، ص2 ق، ج1405، یزنجـان یواگذار کرد (موسـ بن سفیانسعیدبه 
واگـذار کـرد  بن فرقـدعتبه). ایشان زمینی را در مکه به 110 ، ص1389، يدریو ح ینی؛ حس476 ، ص3

را که آباد بود و کشاورزي در آن توسعه یافتـه  »صُفَینه«هاي اي براي خود بسازد و بخشی از زمینتا خانه
این زمین را آنان یا احیاء کرده بودند و یا عالمت گذاشـته بودنـد تـا کسـی . واگذار کرد بنی شنجبه  ،بود
، یانجیـم ي؛ احمـد271 ، ص1 ج ،تـای، بواقدي؛ 313، ص2 ق، ج1405، یتصرف نکند (زنجانآنها  در

کـه طبـق  ،بـن حرملـهعوسجهي را به بسیارهاي مختلف و زمین ،حضرت). آن 280 ، ص3 ق، ج1419
هـا واگـذار کـرد تـا از ایـن زمین ،فرمان آن حضرت رهبري هزار تن از بنی جهینه به او سپرده شده بود

 ، ص2 ق، ج1405، ی؛ زنجـان58 ، ص4 تـا، جی، بـيبهره برد (حموخود  براي خود و نیروي تحت امر
  ).62 صتا، یوسف، بی، ابو312
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هاي نزدیـک بـه آن را بـه در نزدیک مدینه و یا زمین »عقیق مشهور«هاي ، زمینرسول مکرم اسالم
خلیفۀ دوم بخـش عظیمـی . ها تا زمان خلیفۀ دوم در تصرف او بودرد. این زمینکواگذار  بن حارثبالل

را آبـاد و آنهـا  کـرد کـهشرط بـه او واگـذار ها را بدینآن حضرت این زمین. را از او پس گرفتآنها  از
، ). حضـرت رسـول187 ، ص2 ق، ج1410، يهند ی؛ متق257 ، ص1 تا، جی، بیاصالح سازد (طبران

 بـن حـارث مزنـیباللبه  ،که قابل کشت بود ،را» قَدْس«هاي کوهستانِ از زمینو آن دسته  »قبلیّه«معادن 
آن همچنـین ) و 492 ، ص3 ج ،ق1419، یانجیم ي؛ احمد274 ، ص2 ق، ج1387، یواگذار کرد (طوس

 افزون بر زمین و مزرعه منطقۀ خاصـی، زنبورهـاي عسـل آن منطقـه را نیـز بـه او واگذاشـت ،حضرت
). آن حضـرت، عقیـق یمامـه را کـه داراي 314 ، ص2 ق، ج1405، ی؛ زنجان324 ، ص1377د اهللا، ی(حم

؛ 294 ، ص2 ق، ج1405، ی(زنجـان به اقطاع داد انیسو  مطرف، ربیعبه  ،هاي بسیار بوددرختان و چشمه
  ).504 ، ص3 ق، ج1419، یانجیم ي؛ احمد302 ، ص1 تا، جی، بواقدي

هاي قدس یعنی فلسطین را پیش از هجرت به داریان واگذار کـرد. بـه گـزارش ، زمینرسول اعظم
آن حضـرت بـه  ،آمدند از هجرت از فلسطین نزد رسول خدا ، هشت تن از قبیله داریان پیشهشامابن

وسـف، یرا واگذار کـرد (ابو حَیرونیا  حبري، بیت عینونهاي زمین »اوس«و  »تمیم«به نام آنها  دو نفر از
در  این نوشته در دست خدّام حرم حضرت ابـراهیم :گویدمی االعشیصبحدر  قلقشندي ).62تا، صیب

، يانـد (القلقشـندرؤیـت کرده ،بسیاري آن سند را که در اثر زمـان فرسـوده شـده. فلسطین موجود است
کـه در واقـع سـرزمین ؛ زیـرا این). این نامه از اهمیت بسیار بـاالیی برخـوردار اسـت129، ص13تا، جیب

اند تـا آنجـا کـه بدان توجـه خاصـی داشـته فلسطین را به آنان واگذار کرد و مورخان، فقیهان و محدثان
الضـوء السـاري کتاب  مقریزينمونه، براي اند. تهدرباره آن کتاب خاصی نوشبرخی از دانشمندان بزرگ، 

  ).همانرا در این زمینه نوشته است ( الفضل العمیم فی اقطاع تمیمکتاب  سیوطیو  لمعرفۀ تمیم الداري
داریـان نـزد ایشـان شـتافتند و از ایشـان خواسـتند سـند آن  ،به مدینـه پس از هجرت رسول خدا

ده هاي آینـو نسـل داریـاناي استثنایی سرزمین فلسطین را به در نامه ،آن حضرت .ها را تجدید کندزمین
 ،رو. ازایـنکرد که این زمین در آینده غصب خواهـد شـدبینی میپیش ،آنان اقطاع کرد. گویا آن حضرت

(ر.ك: احمـدي میـانجی،  نوشته شد علی این اقطاع را با تأکیدهاي فراوان براي آنان با خط امیرالمؤمنین
؛ 190، ص 2ق، ج 1410؛ متقــی هنــدي، 135، ص 18ق، ج 1386؛ مجلســی، 513، ص 3ج  ق،1419

  و بر غاصبان این زمین حضرت لعنت فرستاد. )47، ص 2تا، ج طبرانی، بی
آنهـا  وتاه برکهرچند  یلیه تحلکن است یزم يبه حدود چهل اقطاع و واگذار يااشارهگذشت، آنچه 

  م.یپردازیها مين واگذاریا ةته دربارکح چند نیبه توض ،رونیا. ازرسدینظر مبه يضرور
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  واگذار شده يعيالف: انواع منابع طب
ن یـاز ا ياریدر بس. واگذار شده استآنها  ها آمده است، انواع منابع و منافعن نامهیه در متن اکطور همان

ار بـزرگ، متوسـط و یبسـ؛ مختلـف يهاواگذار شده در قطعـه يهانین واگذار شده است. زمیاسناد، زم
  خورد.یچشم م بهآنها  انیوهستان، دره و دشت در مک يهانین انواع زمیاست. همچن کوچک

اعـم از آنهـا  اقطاع شده اسـت و رسول خدا ياز سو ياریا حق آبیآب و  یها، گاهنیافزون بر زم
هـا واگـذار صـراحت، مرتـعبـه  ،از موارد يارودخانه بوده است. در پاره يهاا آبیها و ها و چشمهچاه

بـر طبـق  یعنـیصورت قرق بوده است؛ و گاه به کیصورت تملبه یشده است، و مراتع اقطاع شده، گاه
در واقـع علوفـه . بچرانندآنها  ن منطقه را به آنان داده است تا گوسفندان خود را دریا اسناد، رسول خدا

  ه است.آمد »قرق«آن مراتع را به آنان داده است و گاه عنوان 
وهسـتان حالـت ک يهانیها و زمهدر ،ادیه به احتمال زکار رفته کبه ییهاواژه ،هان نامهیاز ا یدر بعض

  واگذار کرده است.اش به آنان یبا درختان جنگل ها رانین زمیا داشته است، رسول خدا یجنگل
ایـن انگر یب ،ن اسنادیاز ا یبخشز واگذار شده است. یها نوانات و دامیح ،هاين واگذاریاز ا یدر برخ

 ،هـاها و مرتـعها، آبنیمقصود زم. شاید رده استکا چند روستا را واگذار ی کی ه رسول خداکاست 
 کها مالـن روسـتایـا ،ه خواهد آمـدکطور همان. همۀ آن روستا بوده است یان وحشیدرختان و چهارپا

 ،ه همـه آنچـه در فـالن محـدوده اسـتکـاست د شده یکتأ ،هان نامهیاز ا یدر بعضاند. نداشته یشخص
  شود.یواگذار م
 يرا بـراآنهـا  ه رسـول خـداکبوده است  یاموالجمله از  یعیها و منابع طبمرتع ،هاجنگلرو، ازاین

  رده است. کله واگذار یقب کیا مردم یبه شخص، اشخاص و  ،ینیمع يهااهداف خاص و در زمان

  هايانواع واگذار. ب
ن اسـت یاسؤال اما ه است. ردکرا واگذار  یعیآن حضرت انواع منابع طب کشیه اشاره شد، بکطور همان

اسـناد نشـان  یا مشروط؟ بررسیو  چ شرطیو بدون ه، یا بود؟ مطلق بود یها از چه نوعين واگذاریه اک
ر مطلـق و بـدون طـورا بـه یعـیگر منابع طبیا دیها و نیزم رسول خدا ،از موارد ياه در پارهکدهد یم

  رده است. کطور مشروط واگذار به ،يشرط و در موارد
 ار مهـمیبسـ ياقتصـاد ییوفاکش ،جهیو در نت يشاورزکشرفت بخش یدر توسعه و پ يط واگذاریشرا

 ،ن شروط حضـرتیترنه منابع را به دنبال داشت. مهمیص بهیو تخص يارآمدک يط ارتقاین شرای. ااست
تـه اشـاره کن نیـخـود بـه ا يهـاحضرت در نامـهبسیاري، بود. در موارد  یآبادانمان، عمران و یاسالم، ا
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مان خود اسـتوار یشخص مورد نظر در اسالم و اکه است مشروط به این ن مال یدن ایه بخشکاند فرموده
  رده باشد.کمان یا يادعا یبه راستبوده و 
ا یـن بـه فـالن شـخص ین زمـیـموات آمـده، ا يهانیزم يرر در واگذارکطور مه بهک، ن شرطیدوم

ن یـاز ا یدر برخـ. نـدکاد شده را اصـالح و آبـاد ین یزماینکه به شرط  ؛شودیله واگذار میاشخاص و قب
 :ن اسناد آمـده اسـتیاز ا یدر برخ آمده است.» اصالح«نار آن، واژة کدر  یو در برخ» اءیاح«واژه  ،هانامه
بـه ه کـطور مطلـق، بلاما نه به؛ شودیواگذار مبه شخص مورد نظر فالن منطقه  يهانیآب و زم يهاچاه

حفاظـت از  ،ين واگـذاریـاز منـافع ا یکید. یه از مصرف مسافران و زائران خانۀ خدا اضافه آک اياندازه
هـا و نیدر زمـ ،ه در آن زمـانکـسرسـبز بـود؛ چـرا  يهانیها و زمآب يت برایجاد امنیو ا یعیمنابع طب

ه تـوان کـبـود  یسانکبه آنها  يواگذار ،ن منابعیحفاظت از ا ين راه برایترمعقول ،ن دستیاز ا ییهاآب
  را داشته باشند. آنها  حفاظت از

ه کـ ،ریبـا يهـانین زمـیـه اکـکـرد اقتضاء می ین اسالمیمصلحت مسلمانان و سرزم ،هکنیخالصه ا
سـبز  ین اسـالمیسرزم ،جهیدر نت .شوندا یواگذار شود تا اح ،رده بودکرا احاطه  یاسالم ياطراف شهرها

  حاصل شود. يشرفت اقتصادیجاد، فقر برطرف و پیار رونق، اشتغال اکسب و کو خرم، 

  مئموقت و دا يواگذار .ج
هـا هـا و آبهـا، جنگـلهـا، مرتـعنیزمـنیـز  یگاه ،مئگاه داو موقت بوده است گاه ها يواگذاربرخی 

 يبـرا ،هـااز نامـه یدر بعض یشده و حتیمآنها  کمال» هیمقطع إل«ه شخص کشدند یمواگذار  ياگونهبه
طـور موقـت به ين واگذاریا ،موارد يادر پارهشد. میفالن شخص و نسل او متعلق به ن ین زمیشه ایهم

از  یهـا را در برخـدام يحـق چـرا رسـول خـدا. براي نمونه، ن واگذار شده استیا منافع زمیبوده و 
  رده است.کقرق  ینیله معیا قبیفرد  ياز مراتع را برا یبرخ یا تا مدتیدادند میمراتع به افراد 

  يعيها و منابع طبنيان زمكدفاع از حقوق مال .د
 یه بـه شخصـک ینیس حق ندارد درباره زمکچیطور قاطع نوشت: هبه يمتعدد يهادر نامه رسول خدا

م از کـن دفـاع محیـداشـته باشـد ا ییو ادعـا زدیـبه منازعه برخ يا اشخاص واگذار شده است، با ویو 
 یسـکردنـد کین مـیقـیه آنـان کـآورد؛ چـه آنید مـیت را پدینده و امنید به آیها در آنان امنیان زمکمال
ت بـه وجـود یـه امنینده و با آرامـش و در سـاید به آیرو با امنیرد و ایبگآنها  ها را ازنین زمیتواند اینم

  پرداختند.یها منیاء زمیله به احیا قبیآمده اشخاص 
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  يعياز منابع طب يباز پس گرفتن برخ . ه
 آن یپـس از مـدت ،فرمـودمیواگذار  ینیرا به شخص مع ین و آب خاصیه زمکپس از آن رسول اعظم

  باره آمده است: نیدر ا اموالتاب کدر . گرفتمیرا پس 
را از او پـس  آن یواگذاشـت و پـس از مـدت یض بن حمال مأربیأب) را به ین و آبی(زم رسول اعظم

پـس از آن، معلـوم . اء و آباد سـازدیرا اح ه آنکرا به او داده بود  ین مواتیزم را رسول خدایگرفت؛ ز
بـه  يازیـها (و نها و چاهمانند آب چشمهدارد).  يادیمت زیه قکاست جوشان ( ین آبیه در آن زمکشد 

سـت) و یگـر نید ياآوردن آب از منطقـه يبـرا يارین مقدمات آبا فراهم آوردین و یاستخراج آب از زم
 ینینفر قرار دهد (حس کیار یرا در اخت ینین آب و زمید چنیدوست نداشت و مصلحت ند رسول خدا

  .)134 ، ص1389، يدریو ح

  اموات يايبر اح نظارت رسول خدا .و
بـه  یمختلفـ يهانیزم ه رسول خداکد یآمی دستبه ،اتیو رواگوناگون ن اسناد و اسناد ید از ایتردیب

تـه بـه صـراحت آمـده کن نیـا ،ن اسنادیاز ا يارینند. در بسکرا آباد آنها  رد تاکل واگذار یا قبایاشخاص 
 يهـانیخـود زمـ رسول اعظم ،ساننیبد. موات بوده است يهانیها، زمنین زمیاز ا ياریه بسکاست 

ل که بـه شـکـ ياگونهبه ،را آباد سازندآنها  ها بهره برند ونیآنان از زمرد تا کیموات را به مردم واگذار م
آن حضرت بـر . »ن از آن او خواهد بودیند، آن زمکا یرا اح یموات یسکهر« :هکاست درآمده  یقاعده فقه

  ردند، نظارت داشت.کیموات م يهانیه آنان در زمک یتصرف

  رسول اعظم يهانهفته در اقطاع يهامصلحت
ـا ینیبعمدتاً خوشها ن اقطاعیا يواگذار ۀفلسف ـایمردم به اسالم و جلب رض ـاد اشـتغال و یا، ت آنه سـب کج
  در جامعه بوده است. یو نشاط و شاداب یعمران و آبادان، مردم یسطح زندگ يرفع فقر و ارتقا، حالل يروز

  آنها تيمردم به اسالم و جلب رضا ينيب. خوش۱
 ،رونیا. ازده بودیشه ندوانیشان ریهاهنوز درخت اسالم در اعماق دل. ده بودندیاعراب، تازه به اسالم گرو

و توجهشان را به  ،ردهکرا نسبت به اسالم نرم آنها  يهاه دلکبود این  يو نبو یقرآن يهااستیاز س یکی
 یبرخ بود؛ رسول خداآنها  يماد يازهایت آنان، برآوردن نیجلب رضا يهااز راه یکی .ندکاسالم جلب 

اند، شده ادآورینکته را  نیاز محققان ا یکه گروه يموارداز جمله ن خاطر انجام داد. یها را بدن اقطاعیاز ا
  ).536، ص 3ق، ج 1419 ،یانجیم يبود (احمد بن حارثبالل يبرا ارسول خد يهااقطاع
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ز مـورد توجـه قـرار ینات کدن پول و اموال در باب زیاز راه بخش ،ها به سوي اسالمدل ردنکل یمتما
شـود تـا یات داده مـکـه بـه آنـان زکـ یسـانکــ » قلـوبهم المؤلفۀ«ات کاز مصارق ز یکی ،گرفته است

  ل گردد ـ است.یشان به سول اسالم متمایهادل

  حالل  يسب روزكجاد اشتغال و ي. ا۲
 يو خـوو خلـق  ی، زشـتیها، پستلتیه رذکمبعوث شد  یان مردمیمدر و  يدر روزگار رسول اعظم

، غـارت، يزیبـود. خـونرافکنده ه یاز مردم سا ياریبس یت، فرهنگ و زندگیبر همه ابعاد شخص یدرندگ
نـزاع بـه بردند و جنگ، خشونت و یه آنان همواره از آن بهره مکبود  ییهاها از روشلهیگر قبیحمله به د

  ل شده بود.یفرهنگ آنان تبد
ه در صـحراها کـبودنـد و خانه به دوشـی  يل بدویردند و قباکیم یها زندگابانیآنان در ببسیاري از 

، سـتم، یرفتنـد. جهـل، نـادانین سو به آن سـو مـیشان از ایهادام يدست آورن علوفه و آب برابه يبرا
 يارکـیت و بکـن، فقـر و فالیاستفاده از آب، زم یو چگونگ ي، دامداريشاورزکبا  یی، نا آشنايسوادیب

ا و یـان را در دنیـه آدمکـاسـت ایـن  یآنان رقم زده بود. اسالم در پـ يرا برا یناموفقاه و یس یو... زندگ
  رهنمون سازد. یآخرت به خوشبخت

داشـته باشـند. در  یبـا طـراوت و خوشـ یز زنـدگیا نین دنیه مؤمنان در اکاست به دنبال این اسالم 
» ش را رهاسـازدیایـر آخـرتش دنه به خاطک یسکست یاز ما ن«ته اشاره شده است؛ کن نیز به ایات نیروا

ه از کـد یـدیرا م یسکه چون کگونه بود نیا رسول خدا« .)346 و 321 ، ص78 ق، ج1386، ی(مجلس
فرمـود: آن یگفتند: نه، میدارد؟ پس اگر در پاسخ م ياا او شغل و حرفهید: آیپرسیآمد، میاو خوشش م

  .)13 ، ص103 ق، ج1386، ی(مجلس» مرد از چشم من افتاد
ار و کـد بـا یه مؤمنان باکفرمودند مید یکباره فراوان است. آنان همواره تأن یدر ا سخنان معصومان

ن یتـأم يرزق حـالل بـرا یه در پک یسکلت یه در فضکاي گونه. بهرزق حالل باشند یدر پ ،تالش خود
نـه یفـراهم آوردن هز يبـراه کآن«اند: ار بردهکبه  يزیانگر شگفتیباشد، تعبیاش ممعاش خود و خانواده

حـالل بـر  يطلب روز«ن یهمچن .)همان» (مانند مجاهد در راه خدا است ،دیوشکیاش مخانواده یزندگ
  ).9، صهمان» (واجب است یهر مسلمان

و رزق حالل باشـند و  كپا يروز ید در پیه مؤمنان باکاست ات متعدد و متنوع، بیانگر این ین روایا
، يشـاورزکه کـد شـده اسـت یـکات تأیـننـد. در رواکار و تـالش کـحـالل  يدسـت آوردن روزراه به
وشش خـود را در آن بـه کتواند تالش و یه انسان مکاست  ییهانهین زمیاز بهتر ي، و باغداريارکدرخت
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را بـرآورد و  كنهفتـه در آب و خـا يهـادر واقع گـنج ،يشاورزکانجام رساند و با برداشت محصوالت 
 یابیدسـت يبرا یه آدمکرا  یار و مهارتکه شغل و کد شده است یکتأ. همچنین هدخود را رونق د یزندگ

در این زمینه روایت به ایـن مضـمون از رد: یاد گی یو خوب ید آن را به درستیبا ،ندکیانتخاب م يبه روز
 یبه خـوب ،دهدیه آنچه را انجام مکارزش هر انسان به آن است «نقل شده است:  و علی رسول اکرم

  .)19 ، ص21 ق، ج1410، يهند ی؛ متق165 ، ص1 ق، ج1386، یمجلس( »انجام دهد یو درست
  فرمود: شده است. امام باقر ینه يویدن یسالت در امور مربوط به زنگکو  یاز هرگونه تنبل ،در مقابل

تنبل باشد و اش يویه در امور دنک یسک، سل باشدکخود تنبل و  يویه در امور دنک يد از مردیآیمن بدم م
 يازهایدست آوردن نسالت خواهد داشت؛ در بهکو  یتر تنبلشیش بتدر امور مرتبط به آخر ،ورزد یسست
  .)55، ص 17، ج 1371(معزى مالیرى،  یگران باشیجه سربار دین تا در نتکن یو سست یتنبل یزندگ

دسـت بـه يبرا ،اًیثان .حالل باشدد دنبال رزق یمسلمانان با ،ه اوالًکاست این انگر ین دست بیاز ا يموارد
ان بـا یـده تـا آدمیـرا آفر كخداونـد متعـال آب و خـانـد. یبرگز ید حرفه و شغلیبا ،آوردن رزق حالل

 یشـغل و مهـارت خـود را بـه خـوبوشـد کد بیـبا ،ابنـد. ثالثـاًیخود دست  يازهایبه نآنها، از  يوربهره
دسـت آوردن رزق حـالل و در بـه ی، تنبلـیهرگونه سست ،رابعاً. دنو ماهر گردمجرب د و در آن نریفراگ

  است. دهیوهکناپسند و ن يارکیهرگونه ب
و  ییخـدا ياند و جامعهکت ید مردمان را تربیوشکیهمواره م هاتهکنهمین با توجه به  رسول خدا

ده یدرسـت و پسـند يارهاکده به یوهکناهنجار و ن يهارا از عادتآنان  دیبسازد. آن حضرت با یاسالم
و  يشـاورزکا و آخرتشـان را آبـاد سـازد، یـتوانسـت دنیه مـک ییهان روشیاز بهتر یکیداد. یسوق م

و  ي، باغـداريشـاورزکها را به آنان واگذاشت تا بـه نیزم بود. رسول خدا یعیاز منابع طب يبرداربهره
هـا و تـع، جنگـلاهـا، مرنیزمـ يواگـذارار و تالش کق آنان به ین راه تشویابند و بهتریاشتغال  يدامدار

عـدالت و در چـارچوب  ياسـتوار يه با در نظر گرفتن مصلحت و بـراک يايواگذار؛ ها به آنان بودآب
  ام شرع باشد. کاح

نـد. یرزق حالل برآ یدر پ ،اًیثاند. از قتل و غارت دست بردارنآنان  ،ه اوالًکشد یها سبب من اقطاعیا
منـابع  ،رابعـاً. ننـدکسـب کگر تجربه ید يهاو حرفه يو باغدار يساز، باغيارکدرخت، يشاورزکدر  ،ثالثاً
 ،خامسـاًسرسبز و خـرم گـردد و  یجامعه اسالمسرزمین شود و  ییزداابانیب در امان و بیاز تخر یعیطب

  فراهم آید. يشاورزکط و حوزه یع بسیصنا یبرخ ،تجارت يبرا يترشیب يهاهیسرما
آن کـه بـراي یـاري ه کـم مهـاجران يبرا ،را ساخت یه مسجد النبکپس از آن خدارسول رو، ازاین

۱۳۴      ۱۳۹۳، پاييز و زمستان ۱۱، سال ششم، شماره اول، پياپي  

ز بـه آنـان داد تـا یرا ن ییهانینند و زمک يشاورزکرد تا کاقطاع » ینیمع« يهانیاز زم آمده بودندحضرت 
 يآن حضـرت بـرا. هـا بـوديهـودینه، بازار یخود خانه بسازند. تا آن زمان، بازار منحصر به فرد مد يبرا

از آنـان دسـتور داد  یبـه گروهـ. همچنین ردکاز ینیان بیهودیساخت و آنان را از بازار  يمسلمانان بازار
 يهـا رومهـارتسـایر ، تجـارت و يشاورزک، يارکو به درخت ،رندیبر فراگیران خیرا از اس يسازاسلحه

 يگـذارانینه بنیزمآن حضرت ه کبود هایی نمونهنها یا. )538 ، ص3 ق، ج1419، یانجیم يآورند (احمد
  مردمان جهان از آن بهره خواهند برد.  ۀهمابد ه تا کم را فراهم ساخت یعظ یتمدن

  مردم يسطح زندگ ي. رفع فقر و ارتقا۳
، ی، فرهنگـیاجتمـاعهـاي سایر ناهنجاريو  يها و عوامل فساد، دزدنهین زمیتریاز اصل یکی ،ازیفقر و ن

 يهـاو با مشـقت یآنان به سخت. داشتند يارانهیفق یش از اسالم زندگیپ هااست. عرب يو اقتصاد ینید
 یزندگ يابه اندازه. خود را برآورده سازند يضرور يازهاینسایر و  ك، پوشاكتوانستند خورایم ياریبس

 خداونـد متعـال. ردندکیا زنده به گور میکشته، فرار از فقر  يش را برایه دختران خوکبود دشوار بر آنان 
ن قتلوا أوالدهم یقد خسر الذ) «151(انعام: » اهمیم و إکم من امالق نحن نرزقکتقتلوا اوالدالو «د: یفرمایم

  ).31(اسراء: » مکایۀ إمالق نحن نرزقهم و إیم خشکو ال تقتلوا اوالد«)؛ 41(انعام: » ر علمیسفهاً بغ
نـده چگونـه یدر آو اینکـه  ینگرانز از فقر و یگر يه براکنیات، خداوند متعال آنان را از این آیا
همچـون نـد. در واقـع فقـر کیمـ ینهـ ،شندککنند، میفراهم خود را خردسال فرزندان ن یا يروز

اه خـود را بـر سراسـر یه سـیسـا ،ردهکـه در اعماق جسم و جان مردمان حجاز نفوذ کبود  یسرطان
  اند.گستر یعرب يهانیسرزم

  سد: ینویم یانجیم ياهللا احمدتیآمرحوم 
ـتخراج آب يشاورزک، يارکه به درختکت اعراب آن بود کل و علت فقر و فالین) دلیتر(مهم  يهـاو اس

بهـره آن  اما از ،نهادندیگام مآن  ز نشسته و بریخحاصل يهانیزم يگماشتند؛ در رویهمت نم ینیرزمیز
ن بـردن یاز بـ ياما برا ،نشسته یدنیاز آب زالل و نوش ییایه در لب درکمانستند یم یسکبردند و به ینم

شتند کیها دختران و پسرانشان را مد. عربکمیشد و خون آنان را مکیا را مینار درکعطش خود مرغان 
ن یـبـر ا ابند. رسـول خـدایتا از فقر نجات  ،و قتل و غارت و ستم را راه و رسم خود قرار داده بودند

ار و تـالش کـرا به مردم واگذاشت تا با  یعیگر منابع طبیدها و ها، مرتعنید و زمیشکها خط بطالن روش
ن یه زمـیند و آراکن جلوه یاهان و درختان سرسبز، بر زمیدر قالب گ كنهفته در خا يها و طالهارآنان، ز

ن سـازد کـشـه یت را رکـن، زمان و جان و تن مردمان صفا و طراوت بخشد و فقر و فالیگردد و به زم
  .)584 ، ص3 ق، ج1419، یانجیم ي(احمد
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  يشاورزكو رونق  ي. آبادان۴
زیـرا ل دهنـد؛ یکو بـزرگ تشـ کوچـک يهان را آباد سازند و جامعهیشد مردم زمیها سبب من اقطاعیا

 يشـاورزکو ابزار  ياریآب يمختلف برا يهام برنامهیها، تنظبه استخراج آب يشاورزکتوسعه  يبرااینکه 
  آورند. یم يو محبت رو يارک، الفت، همییبه همگرا دیبا ،رونیااز داشتند، ازین ارگرکو 

  در جامعه يدن روح نشاط و شادابي. دم۵
 کیـر، انسـان را بـه خداونـد نزدیمناظر سرسبز و دلپـذ يو تماشا يباغدار ،يشاورزک، يارکدرخت

از ایـن جامعـه  يمعنو يازهایاز ن یجه، بخشیسازد. در نتیرده و روح آحاد جامعه را با طراوت مک
  شود.مین یتأمطریق 

  موات يهانيزم ياياحب. 
ان یـم ،)336و  327 ، ص17 ق، ج1391، ی(حـر عـامل» لـه یتـۀ فهـیأرضـاً م ییمن أح«ف یث شریحد

 ینـوعاینکـه ا ی ،جاودان است یم شرعکح کیانگر یث بین حدیا ایشهرت دارد. آ یعه و سنیمحدثان ش
  :سدینویم د اولیشه. است یومتکم حکح

انگر ین سخن بیا ایثابت بوده است و  یم شرعکح کیان یب یا حضرت در پیه آکد است یباره تردنیدر ا
استنباط  یم شرعکح یکیتوان از آن ینم ،رونیاازاست.  در آن زمان بوده یو مصلحت یومتکم حکح کی
رد یـد از امام اذن بگیبا ،ندکاء یرا اح ین مواتیبخواهد زم یسکه هرگاه کشود یه از آن استفاده مکرد، بلک

له ئمسـ کیان ین بیاند اگفته یبرخ :دارد یست. هر دو نظر طرفدارانیز نین موات جایاء زمیاذن او احیو ب
رد چـه کـاء یـو اح ار گرفتیموات را در اخت یتوان اراضیم یم شرعکاذن حایب ،رونیااست. از یشرع

  .)215ص ،1تا، جی، بیعامل کی(م امام اذن بدهد و چه اذن ندهد
. و نشـأت گرفتـه از منصـب امامـت یـیاسـت و وال یومتکـم حکن سخن حیااند: گفته یگروه متقابالً

، ین قـول اسـت (طوسـیثر فقهاء همـکرد و نظر اکاء ین موات را احیتوان زمیبدون اذن امام نم ،رونیااز
  .)791 ق، ص1402، ی؛ حل270 ، ص2 ق، ج1387

  معتقد است: د صدریشه
هـا نیردن زمـکـآباد  يها براه توان انسانکبوده است  يژه روزگاریاست و و یومتکقطعاً حت ین روایا

اد، و یـز يهـانیم، زمـکت یجمع ییط بوده (و از سویار بسیبس يشاورزکچون ابزار  ؛محدود بوده است
شـرفت یۀ پیدر سـا یمپـانکا یـفـرد  کیه کاما در روزگار ما . ار دشوار بوده استیاحداث چاه آب بس

 ،آن شـود کمالـ ،جهیند و در نتکشور را آباد ک کی يهانیتواند همۀ زمیز صنعت و دانش، میانگشگفت
  .)726 -  725 و 642، 401 ق، ص1402، نخواهد بود (صدر یمکن حیچن
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  هانيردن زمكقرق ج. 
هـا و هـاى خاصـى را بـراى چریـدن اسـبان جنـگدهد که پیامبر خدا چراگـاهنشان مىبسیاري روایات 

، یچهارپایان جزیه و زکات و گمشده قرق کرده و دیگـران را از چرانیـدن در آنهـا ممنـوع کـرد (طوسـ
ــ؛ نم279 ، ص3 ق، ج1387 ــر يری ــین 156 و 155 ، ص1 ، ج1368، يبص ــدد ). همچن ــوارد متع در م
روایـات ایـن  ،رسـداى قرار داد. به نظر مىرد یا براى امور ویژهکواگذار  يهایى را به افرادزمیني، دیگر

، ایـن تا هر زمان که مصلحت باشـد پس از رحلت آن حضرت ،سانبدین. حکومتى و مصلحتى است
محقـق کـه  گونـهآن حکم نیز از بین خواهـد رفـت. همـان ،مصلحت از بین برودحکم ادامه دارد. وقتی 

این فرمان پیـامبر خـدا  ،) اشاره کرده235 -  234 ، ص2 ، ج1363، ی؛ حل794 ص ق،1402، ی(حل یحل
  اند.شکستن آن را جایز ندانسته ،مى فرض کردهئگروهى آن را دااما حکومتى و مصلحتى است، 

دلیل فراوانـى و کثـرت آنهـا بررسـى بهبود. هایى از روایات حکومتى آوردیم نمونهکه گذشت، آنچه 
  طلبد.مجال دیگري میمشروح آن 

  اهدربارة آب رسول خدا يومتكام حكاح
ـر. فرمودنـدیممانعـت م ینـیرزمیز يهادر استفاده از آب یطلبحضرت از انحصار ـاهیح ـا را تعم چ ـیه . ن فرمودنـدی

  برخی از این موارد عبارتند از:را واگذار فرمودند.  کبدون مال يهاردند و آبکم یها را تقسالبیهرز و س يهاآب

  ينيرزميز يهادر استفاده از آب يطلباز انحصار يري. جلوگ۱
 ياز بهـره بـردار انـد، رسـول خـداردهکـتقـل  یعه و سـنیه محـدثان شـکگوناگونی ات یروابراساس 
  ن نقل شده است:یباره چننیدر ا یافککتاب در . ها منع فرمودچاه يهااز آب يانحصار

ل إنه یمشارب النخ ینۀ فین اهل المدیب رسول اهللا یقال: قض عبداهللا یعن عقبۀ بن خالد، عن أب
إل و قـال الضـرر و کـمنع به فضل یمنع فضل ماء لیۀ انه ال ین اهل البادیب یمنع نقع البئر و قضیال 

ث را ین حــدیــا. )828، ص 2ق، ج 1395ماجــه، ابن؛ 294، ص 5ق، ج 1401، ینــیلک(» الضــرار
 ؛15ق، ص 1406، یانـد (اصـفهانمورد بحث قـرار داده» الضرر«عه در قاعدة یشفقهاي از  یگروه
  ).52ق، ص 1414، یستانیس ینیحس

. ننـدک يریهـا جلـوگدن آب چاهینه را منع فرمود تا از نوشیمردم مد رسول خدا ،تین روایااساس بر 
اجـازه منع کند. همچنـین آب  يهااز چاه استفاده آب شربدر حق ندارد مردم را  یسک ،گریبه عبارت د

رد و در یـقـرار گ یا اشـخاص خاصـیـدر انحصـار شـخص و  ،هاابانیدر ب »موود«آب  يهاه چاهکنداد 
ایـن ت یح رواینند. توضکان خود استفاده یچهارپا يبراآنها  گر دامداران از آبیآنان اجازه ندهند د ،جهینت
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 يهـاچـاه ،مهم را در انحصار خـود قـرار دهنـد يهاه مراتع و چراگاهکآن ياز مردم برا یه گروهکاست 
. بنوشـندآنـان  گـران از آبید يهـادادنـد دامیساختند و اجازه نمـیآب آن منطقه را منحصر به خود م

دنـد، یچریان مـیـچهارپا یرا وقتـیـز ؛ندکتوانست از آن مراتع استفاده ینم يگریچ دامدار دیه ،رونیازا
حکم حکـومتی بود،  یخاص یه در انحصار گروهکردند و آب هم کیدا میاز به آب پیشدند و نیتشنه م

از آب مـازاد بـر ، آب را در انحصـار خـود قـرار داده يهاحق ندارد چاه یسکه کاین بود  رسول خدا
از ضـرر و  يریم را مصـداق جلـوگکـن حیـا رسول خدااینکه ته مهم کند. نک يریاج خود جلوگیاحت

فـراوان و سرسـبز  يهـاعلوفـه يدارا يهـاتوانستند از چراگـاهمیجه دامداران ینتدر ضرار دانسته است. 
  خود را توسعه دهند.  يدامدار، ردهکاستفاده 

  هام چاهين حريي. تع۲
پرشـمار و ات یـبـاره روانیـدر ا. ج بوده استیگذشته را يهااز زمان ،ینیرزمیز يهااستفاده از آب

براى شـتر آب ه از آن ک یچاهحریم  ،اتین روایۀ ایبرپااء موات آمده است. یباب اح درگوناگونی 
شـده حفـر نیازهـاى انسـان کـردن . حریم چاهى که بـراى برطرفشود، چهل ذراع استکشیده مى

 ،هـاى سـختهـزار ذراع و در زمـین ،هاى سسـتحریم چشمه در زمین. است، شصت ذراع است
هـا، دیوارهـا، مسـاجد و درختـان هـا، راهها، رودخانهبراى قنات ،پانصد ذراع است. در این روایات

؛ 242، ص 12و ج 337ــ340، ص 17ق، ج 1391، یهایى معین شده اسـت (حرعـاملرما، حریمخ
  ).104ـ101، ص 3ق، ج 1404صدوق، 

ها و در نظر گـرفتن اوضـاع و احـوال بخش عمده این روایات مربوط به زمینرسد، به نظر مى
مصلحتى اسـت. بـه حکومتى و در واقع، حکم و ها و کشاورزى آن روزگار بوده زمین كآب و خا

بـه ایـن روایـات  ،)793ــ792ق، ص 1402، یبرخى از فقها برخالف نظر مشهور (حل ،همین دلیل
قنـات و  زیان نرساندن به چاه، چشمه ،بر این باورند که مالك در حریم موارد یاد شده، عمل نکرده

اشـف ککنـد (ان مختلـف تغییـر مـىکـزمان و زم ،در شرایط ،این حکمبه نظر آنها، . دیگران است
، پـس از نقـل فتـاوى مـذاهب مختلـف ،ابـوبکر حاسـب کرجـى). 255، ص 3ق، ج 1361الغطاء، 

، ص 1373، یرجـک( »ها آن است که به آب قنات دیگر زیـانى نرسـدمعیار حریم قنات«نویسد: مى
ه بـر کـم یان امـور بسـپاریـن آن را به نظـر والیینویسد: مناسب است تعمى کاشف الغطاء)، 78ـ73

اشـف الغطـاء، کط مختلـف متفـاوت اسـت (یها و شراانکها و مه در زمانکمصالح جامعه  حسب
  ).255، ص 3ق، ج 1361
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  هاالبيهرز و س يهام آبي. تقس۳
 »مهـروز«هـاى وادى بـاران و سـیالب يهـادربـاره آب پیامبر خـدا ،گروهى از روایاتاساس بر 

اى بـراى کشـاورزى آب را تـا بنـد کفـش پـا و بـر ،کسانى که در باال قرار دارنـد :فرمان دادچنین 
از  ،سپس آب را رها کنند تا آنـان کـه در سـمت پـایین قـرار دارنـدها تا مچ پا نگهدارند. نخلستان

در . )336ــ334، ص 17ق، ج 1391، ی؛ حـر عـامل99، ص 3ق، ج 1404آنها بهره برند (صـدوق، 
هـا را اى نخلسـتان تـا سـاق پـا آببراى زراعـت تـا بنـد کفـش و بـر«روایت دیگرى آمده است: 

برآمـده، آنهـا  رفـع تعـارضبـراي  ،پس از نقـل ایـن دو روایـت ،خ صدوقیش(همان). » نگهدارند
ایـن روایـات بـر حسـب اسـتعدادهاى وادى و ؛ و هذا على حَسَب قوّة الوادى و ضعفه« سد:ینویم

؛ 99، ص 3ق، ج 1404(صـدوق،  »ها از جهت شدت و ضـعف و زیـادى و کمـى آب اسـتزمین
  ).284ـ283، ص 3ق، ج 1387، یطوس

احکام مصلحتى و با در نظـر بیانگر این روایات ، اشاره کرده است شیخ صدوقطور که شک همانبى
ولـى امـر بایـد  ،مـواردسـایر در . هاى مدینه بـوده اسـتها و زمینگرفتن اوضاع و احوال و شرایط آب

  پایۀ آنها تصمیم بگیرد. برو رفاه مردم و عدالت را در نظر داشته کرده، مصلحت عمل براساس 

  يبه بخش خصوص يعموم يهاآب ي. واگذار۴
 کمالـ یبـ يهاآب ی، آن حضرت در موارد مختلفگذشت ه در باب اقطاعات رسول خداکطور همان

اسـتفاده ۀ ایـن کـار، جـینترد. کـها واگذار لهیا قبیبه افراد و بود،  یومتکو ح یه در زمرة اموال عمومکرا 
  ها بود.شتر از آن آبیبهتر و ب

  ها دربارة دام رسول خدا يومتكام حكاح
 ،ه گذشـتکـطـور همـان. ها بـودن آب و علوفۀ دامیتأمصدر اسالم در  ين چالش دربارة دامداریترمهم

در  رسـول خـدا. آوردنـدید مـیل پدکدامداران مش يها و مراتع برابا به انحصار درآوردن آب یگروه
در رد. کـواگـذار  یمراتع را به افراد خاص ،يدر موارد متعدد ،هکاول آنصادر فرمود: م کباره دو نوع حنیا

 ،هکـدوم آن رد.کـواگـذار  يا افرادی ییهارا به گروه یشخص کمالیب يهاا رودخانهیها و چاهي نیز موارد
ار یم بسـکن دو حیمردم در پرتو اجلوگیري کرد. ها ها و خود چراگاهچراگاه يهادر آب یطلباز انحصار

توسـعه دیگـر،  يها بچرانند. از سـوزارها و چراگاهخود را در علف يهاتوانستند دام ،سودمند و راهگشا
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مـن «م کـح یدر پـ ،مختلـف يهـااهچـاشت گسترده درختان و حفر کها و س مزارع و باغیتأس ،شتک
  را فراهم ساخت.آنها  نۀ گسترشیافزود و زم یاهل يهادام كبر خورا ،»له یتۀ فهیارضاً م ییاح

  اهان يدربارة گ رسول خدا يومتكام حكاح
 يهـاشـهیز و اندیـآمار جهلکبود. اف کده و خشیتفت ینیسرزم ،حجاز در زمان بعثت رسول خدا

را بـه  یو خرم ي، سرسبزيشاورزک ،گریدکیبا  هالهیرانگر قبیو يهاو جنگ یاعراب جاهل یخراف
ق یتشـو يارکـمؤمنـان را بـه درخت ياطور گستردهبه ،سویک از  بود. رسول خدانابودي کشانده 

به سوي دیگر، از . قرار داد یفراوان يمعنو يهاآن پاداش ي) و برا49ـ42، ص 1377، ینیرد (حسک
در جنگ به مبارزه  یها حتها و باغردن نخلستانکها و نابود شدت با قطع درختان، سوزاندن مزرعه

چ وجـه یبـه هـ«... فرمـود: یمـ یش از شروع جنگ به رزمنـدگان اسـالمیپ ،برخاست، آن حضرت
). همچنـین 60، ص 21ق، ج 1386، ی(مجلسـ» دیـنکژه درختـان خرمـا را قطـع نیـبـه و ،درختان

، 11ق، ج 1391، ی(حرعـامل» ان باشدیدر م یه ضرورتکد مگر آنیزیاز قطع درختان بپره«فرمود: یم
د، یـنکدار را قطـع نوهیـد، درختـان میـنکران نیـرا بـا آب وآنهـا  د،یدرختان را آتش نزن« ؛)43ص 

 ؛)43، ص 11ق، ج 1391، ی؛ حرعـامل177، ص 19ق، ج 1386، ی(مجلسـ» دیهـا را نسـوزانمزرعه
ــه نبایدرختــان مد« ــن ــد). 213، ص 2ق، ج 1352(سجســتانی، » د قطــع شــودی نهضــت  ،ســاننیب

: جمعـی از كد آمـد (ر.یـپد نیرالمـؤمنیام يهـاژه بـاغیـوبـه ،يدارو بـاغ يارکـ، باغيارکدرخت
ن سـبز و خـرم و برخـوردار از یسـرزم کیـبـه  ین اسـالمی، مقالۀ باغ) و سرزم1393نویسندگان، 

  با رونق مبدل ساخت.ها توسعه یافته يشاورزک

  گيرينتيجه
را  یجامعـه اسـالم ي، منصـب رهبـریام الهکغ احیو تبل يامبری، پینیوکت تیافزون بر وال رسول خدا

، یض، غـارت، نـاامنی، ظلـم، تبعـيارکـیه فقـر، بکـبـود  يآن حضرت وارث اقتصاد. داشتبرعهده ز ین
 ،ن بخش اقتصاد در آن روزگـاریتره مهمکازآنجا. ردکیلوه مجدر سراسر آن  ینظمینده و بیبه آ يدینوم

 ،حــوزه نیــدر ا یام شــرعکــت، عــدالت و احمصــلحاســاس شــان بــر یا ،بــود يو دامــدار يشــاورزک
بررسـی  شـود.یده مـینام» یومتکام حکاح« یومتکه در فقه حکداشت  ير و مؤثریخط يهايریگمیتصم

  در زمینه اقتصاد کشاورزي بیانگر نکات زیر است: احکام حکومتی پیامبر اعظم
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 يهـاه افـقکـ ياگونـهبه ،ردکیم يریگمیمدت تصمبلندجامع و  يادر چارچوب برنامه . رسول خدا1
  در نظر داشت.ز ینده را نیآ

و یـا بـه واگـذار  یرا بـه بخـش خصوصـ ياار گسـتردهیبس يهاها و مرتعآب ،هانیزم. آن حضرت، 2
بـود.  یام شـرعکـۀ مصلحت، عدالت و احیشان برپایا يهااقطاع. نمود» اقطاع« یفقه اسالماصطالح 
واگـذار شـوندگان  يه براک ياگونهبه ،ق و حساب شده بودیدقار یبس ،كن امالیا يواگذارچگونگی 

د بـه یـو ام يشاورزکت در حوزه ینۀ امنیآنان زم يآن حضرت برا ،ن رهگذریاز ا .شدیسند صادر م
ار شـدند کـاران مشغول به کید آورد. جوانان و بیداد، پدید میرا نو يه رونق اقتصادک یینده و فردایآ

ن یبـخـوش رسـول خـدا يرخت بربست. مردم به انقالب نوپـا یجامعه اسالمج از یو فقر به تدر
آن روزگـار،  يصـنعت و تجـارت متناسـب بـا فضـا ،ي، دامـداريشـاورزکشدند و در پرتو رونـق 

سـایر از  شین حوزه بیدر ا يت اقتصادیامن ،انین مید. در ایخرّم گردو  نه سرسبزیدگرگون شد و مد
  نند.ک يگذارهینه سرماین زمیتوانستند در ایمردم هرچه مشد موجب عوامل مؤثر بود و 

سـوي دیگـر، رد و از کـهـا را حـل ت آبیـکله مالئمس ،سویک رسول خدا از  ،ها. در حوزه آب3
ور در حـوزه ک ن گرهیدومرو، این. ازردکبه مردم واگذار  ،یت ضوابطیرا با رعا یعموم يهاآب

شـه در یه رکـ ییق برداشـتن انحصـارهایـتع از طرامرله سئگشوده شد. حل م يشاورزکاقتصاد 
ه در کـ یامکـرا فراهم سـاخت و بـا اح يع دامدارینه رشد سریزم ،ت داشتیار دورة جاهلکاف

نه و اطـراف یمد ،داشت يارکه دربارة درختک ییهاهیها و توصمزرعه يباب قطع درختان، نابود
  را سبز و خرم ساخت. آن

تـع و اهـا و مر، آبیت اراضـیـکل مالکحل مش ،آن حضرتحکومتی ام کاحآثار ن یتراز مهم یکی
عنوان بـه، یران اسـالمیـدر اهم اکنون ه ک یلکمش ؛بود ینیرزمیز يهااز آب يبرداراز ضوابط بهره یبرخ

 ،یت اراضـیـکه مالکـ یتا زمـانرسد، است. به نظر میمطرح  يشاورزکل حوزة اقتصاد کن مشیتربزرگ
هـا نیل ارث زمـیاز قب یلئالن و مساکو  ینیرزمیز يهااز جمله آبها، ل آبیمسا یام شرعکها و احآب

  حل نخواهد شد. يادیما به صورت بن يشاورزکل کحل نشود، مش
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