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محمدحسنصادقپور
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مهموم�وردنیازبرایی�کحکوم�تایدئولوژیک
اس�ت.گرچهنگرشتفک�ریحکومتاس�اميبه
تجربی�اتش�رقیوغرب�یدرکاربس�تمدلهای
اقتصادیدگمومتحجرنیس�تومسیربهرهمندی
ازدرسآموختهه�ایس�ایرمللرامس�دودنکرده
اس�ت،امامبانیمعرفتیوتوش�هفکریخ�ودرااز
منبعیجزآنهادریاف�تميکند.ازجمل�هالگوهاو
منابعیکهتأم�لدرآنغنیمتوباعثرس�یدنبه
یکمدلحکومتداریاساميخواهدبود،بررسی
وضعی�تحکوم�تداریامیرالمؤمنین)ع(اس�ت.

 
3راهب�رداساس�یاقتص�ادیدرحکمران�ی

امیرالمؤمنین)ع(
نگاهی با دقت به آنچه امام علی)ع( در جایگاه رهبر جامعه 
اسالمي   در پایه ریزی یک مدل اقتصاد اسالمي   در جامعه 
فتنه زده پس از پیامبر)ص( و پی��ش از خود انجام داده 
است، نشان مي  دهد ایشان به منظور تحقق این مدل، سه 
راهبرد اصلی را در مدنظر گرفتند. دو نقشی که یک رهبر 

الهی در جامعه وظیفه دارد.
نخس��ت انتخاب و صیانت از کارگزاران اقتصادی صالح 
برای حکومت، دوم تبیین مبانی اس��المي   اقتصاد کالن 
)حکومتی( برای این کارگزاران و مردم و س��وم رعایت 
مشی زیستی یک کارگزار مطلوب اسالمي   توسط خود 
ایشان است. در خصوص تبیین مبانی اقتصادی حکومت 
توسط ایشان، توصیه های اقتصادی امام علی)ع( خطاب 
به مردم و کارگزاران آن قدر فراوانی دارد که آن را می توان 
در بسیاری از خطبه های ش��یوای حضرت میان مردم، 
یا مکاتبات ایش��ان با کارگزاران شناس��ایی کرد و حتی 
مانیفس��تی از چش��م انداز اقتصادی مطل��وب حکومت 
اقتصادی از دیدگاه ایش��ان اس��تخراج کرد که فرصتی 
مجزا برای بحث مي  طلبد. همچنین در خصوص رعایت 
ساده زیستی و پرهیز از هرگونه شائبه فساد اقتصادی در 
خویشتن و اطرافیان نزدیک، حد مراعات ایشان به عنوان 
الگویی بی نظیر آنچنان ش��هره اس��ت که ایشان خود، 
رس��یدن به این حد از مراعات و پرهی��ز را برای دیگران 
دشوار مي  دانس��تند: »هر مأمومي   را امامي   است که به 
او اقتدا می کند، و از علمش بهره می گیرد. امام ش��ما از 
تمام دنیایش به دو جامه کهنه، و از خوراکش به دو قرص 
نان قناعت نموده. مشخص است ش��ما قدرت تن دادن 
به چنین روشی را ندارید ولی دست کم مرا با پارسایی و 
تالش خود، و عفت و درستی یاری کنید«. ایشان حتی 
در برخورد با نزدیکان خود که کمترین مطالباتی داشتند 
که موجب تعرض به بیت المال مي  ش��د، چنان برخورد 

ش��دیدی به خرج مي  دادند که نزدیک شدن به این حد 
خودش به قول امیرالمؤمنی��ن)ع( نیازمند حد باالیی از 

پارسایی و اجتهاد است.
صیان�تازکارگ�زاراناقتص�ادیدرحکومت

علوی
اما در خصوص انتخاب و صیانت از کارگزاران اقتصادی 
صالح برای حکومت توس��ط امیرالمؤمنین)ع( تاکنون 
شبهات از جوانب مختلف به توفیق حضرت وارد شده و 
گویا برخی آگاهانه یا از سر ناآگاهی در تالشند حکومت 

ایشان را در این موضوع ناموفق جلوه دهند.
بررس��ی تاریخ و ش��رایط اجتماعی مقارن با آغاز خالفت 
امیرالمؤمنین )ع( نشان مي  دهد  از جمله مطالبات اصلی 
مردم بعد از شورش علیه عثمان برکناری کارگزاران فاسد 
بود و بدیهی است در چنین ش��رایطی انتخاب افراد صالح 
برای اداره جامعه مسلمین در رأس اصالحات حکومتی آن 
حضرت قرار گیرد. پیامد منطقی چنین رویکردی کاهش 

فساد در دستگاه حاکمه به ویژه کنترل مفاسد اقتصادی 
است. حقیقت آن اس��ت که امام)ع( در زمینه شفافیت و 
س��المت اقتصادی میراث دار حکومت نامطلوبی بود. اگر 
تنها شیوه رفتار نرم و غیرقابل توجیه دستگاه خالفت پس 
از پیامبر و پیش از امیرالمؤمنین)ع( را با »مرِد یِک فساِد 
اقتصادِی صدِر اسالم« یا همان معاویه درنظر بگیریم خود 
نمایانگر میزان بحران و حد رسوخ فساد در میان کارگزاران 
اقتصادی است. روشی که خلیفه سوم با سپردن مناصب 
کلیدی حکومتی به خویشاوندان بی صالحیت و مدارا مقابل 
خطاهای اقتصادی، آن را به اوج رساند. طبیعتاً امام علی)ع( 
از حیث به کارگیری نظامي   اداری با سالمت اقتصادی کامل 
با توجه به عمق و گستردگی فس��اد کارگزاران به ویژه در 
حکومت قبل، مدت طوالنی حکومت خلیفه سوم نسبت به 
حکومت کمتر از پنج ساله امیرالمؤمنین)ع( و نیز بازگشت 
جامعه به برخی رسوم جاهلی )مانند فراموشی اصل عدالت 
و برابری اسالمي   بنیان گذاری شده توسط حضرت رسول 
)ص( و پررنگ شدن مجدد فضای طبقاتی عرب و عجم( 
کاری بسیار دشوار داشت که همین ش��رایط سبب عدم 
تحقق کامل منویات ایشان در اصالح و تربیت کارگزاران 
شد اما با وجود همین ش��رایط نیز بررسی آماری وضعیت 
کارگزاران حکومت ایشان نش��ان مي  دهد، برخالف آنچه 
میان عده ای مشهور اس��ت، غلبه مطلق در حکومت داری 
علوی، با کارگزاران صالح ب��وده و معدود کارگزاران مبتال 
به فساد به برخوردهای بی اغماض از سوی حضرت مواجه 
ش��ده اند. اکثر مدیران اقتصادی حکوم��ت، افرادی صالح 
و وفادار به ایش��ان بودند و بررس��ی تاریخ نشان مي  دهد 
کمتر از 15درص��د کارگزاران حکومتی ایش��ان مرتکب 

خیانت شدند.

مظاهرمقابلهبافس�ادکارگزاراندرحکومت
علوی

به منظور شناس��ایی میزان جرائم اقتصادی کارگزاران 
حکومتی امام علی )ع( و شیوه برخورد امام با ایشان باید 
در منابع و احادیثی که ایش��ان در آن این افراد را مورد 
اش��اره قرار داده اند، تحقیق کرد. در یک مورد بررس��ی 
آماری به عمل آمده از کارگزاران حکومتی امیرالمؤمنین 
)ع( مي  توان حدود  1۰۰ نفر کارگزار را شناسایی کرد که 
حدود ۶5 درصد این افراد کارگزاران با مس��ئولیت های 
سیاس��ی )مقامات سیاس��ی، فرماندهان نظامی، عیون 
وی��ژه و...(، حدود ۲5 درص��د کارگزاران با مس��ئولیت 
صرفاً اقتصادی )مس��ئوالن بیت المال، مسئوالن خراج 
و زکات، مس��ئوالن نظارت بازار و...( و حدود 1۰ درصد 
نیز کارگزاران با مسئولیت مشترک اقتصادی و سیاسی 

بوده اند.
بر اساس شواهد و مس��تندات تاریخی و روایی  مي  توان 
میزان کارگزاران وفادار به حضرت و مرام و مسلک ایشان 
را حدود ۷۰ درصد دانس��ت.  از ح��دود 1۰ درصد افراد 
شواهدی بر عملکردشان در دسترس نیست. حدود ۲۰ 
درصد کارگزاران حضرت دچار خطاهایی شدند و مورد 
عتاب حضرت ق��رار گرفته اند که برخ��ی از آنان جبران 
خطا کرده اند به طوری ک��ه در نهایت مي  توان برای 1۰ 
درصد کارگزاران )1۳ نفر( اطالق خیانت در امانت نمود. 
لذا مي  توان بر اساس بررس��ی تاریخی میزان ارتکاب به 
خیانت در میان کارگزاران رتبه باالی حکومتی حضرت 
را مخصوصاً در تناسب با سیستم خالفت پیش از ایشان 

بسیار پایین دانست.
شیوههایامامبرایپیشگیریازتخلفات

الف(نظارت بر عملکرد اقتصادی کارگزاران
یکی از مهم ترین اقدامات حضرت برای پیشگیری از وقوع 
تخلفات اقتصادی کارگزاران حکومتی نظارت های آشکار 
و پنهان بر عملکرد کارگزاران اقتصادی بوده است. ایشان 
بازرسانی به صورت رسمي   برای بررسی عملکرد اقتصادی 
کارگزاران گس��یل مي  داش��ت و گزارش های رسمي   از 
ایشان مي  خواست. همچنین در برخی مواقع کارکنان و 
کارگزاران خود را به حضور مي  طلبید و از ایشان درباره 
عملکردشان توضیح یا گزارش های مکتوب مي  خواست.

ایش��ان البته به این موضوع اکتفا نمی کرد و به وس��یله 
جواس��یس و عیون خ��ود مراقبت��ی فع��ال از عملکرد 
اقتصادی مس��ئوالن داش��ت. چنانچ��ه در توصیه های 
حکومت داری ایشان خطاب به مالک اشتر نیز آمده است: 
»بر مس��ئولیت های کارگزارانت مراقب��ت کن و عیونی 
مخفی از افراد راستگو و وفادار به خود بر آنها بگمار زیرا 
مراقبت نهانی تو در کارهایشان ایشان را به رعایت امانت 

و مدارا با رعیت وامی دارد.«
سیس��تم نظارت مخفی حضرت دقی��ق عمل مي  کرد و 

توصیههایاقتصادیامامعلی)ع(خطاب
بهمردموکارگزارانآنقدرفراوانیدارد
کهآنرامیتواندربسیاریازخطبههای
ش�یوایحضرتمیانمردم،یامکاتبات
ایش�انب�اکارگ�زارانشناس�اییکرد

برخوردهایج�دیحض�رتعلی)ع(
باتخلفاتبرکس�یپوش�یدهنیستکه
اینبرخوردهانشانگرسامتاقتصادی
حکومتعلویوبهعبارتیسیستماتیک
نبودنمفاس�درویدادهازسویبرخی
حاکمانیامتولیاناموراقتصادیاس�ت

حکومت علوی، الگویی موفق در صیانت از کارگزاران اقتصادی 
آیامدیراناقتصادیامیرالمؤمنین)ع(فسادزدهبودند؟

صراط

چه کسی باید رفتار علوی داشته باشد؟ در درجه اّول، من و 
شما؛ چون ما رفتار علوی را در دوران حاکمیت آن حضرت 
مورد توّجه قرار دادیم، نه در داخل خانه یا در مزرعه که چاه 
می َکند. پس ما مخاطبان اصلی هستیم. مسئولیت های ما 
هم سنگین است. مسئولیت بنده که روشن است چقدر 
سنگین است؛ مسئولیت شما آقایان وزرا و معاونان رئیس 
جمهور هم بسیار س��نگین اس��ت. اعتقاد من این است 
که بخش های اقتصادی ما اگ��ر می خواهند مردم متدیّن 
شوند، معاش مردم را تأمین کنند؛ چون »من المعاش له 
المعادله«. اگر بخش های اقتصادی دولت، معاش مردم را 
تأمین کردند، مردم متدیّن خواهند شد اما از این گذشته، 
مسئله استقرار معنویّت و جلوگیری از مظاهر فساد یا شیوع 
فساد یا شیوع بی دینی و بخصوص تظاهر به این معنا، جزو 
کارهای واجب است. خدای متعال در قرآن می فرماید: »و 

اذا اردنا أن نهلک قریة أمرنا مترفیها ففسقوا فیها«؛  وقتی 
می خواهیم جامعه ای را نابود کنیم- ساز و کار و طبیعتش 
در سّنت الهی این است- مترفین و پولدارهاي شان فسق 
می کنن��د؛ »فحّق علیها الق��ول فدّمرناه��ا تدمیرا«؛ بعد 
عذاب الهی بر اینها نازل می ش��ود. الزمه فسق آنها، ورود 
عذاب الهی اس��ت؛ برو برگرد هم ندارد؛ یعنی این س��از و 
کار روی همه جوامع اثر می کند؛ منته��ا تفاوت می کند 
به این که آن جامع��ه از لحاظ عناص��ر نگاه دارنده در چه 
حّدی باشد. جامعه ای هست که این عنصر نابودکننده و 
مضمحل کننده را دارد اما در مقابل، عناصر حفظ کننده هم 
دارد- علم زیادی دارد، ثروت زیادی دارد، سیاستمداران 
عاقلی دارد، موقعیت خوب جغرافیایی یا تاریخی دارد- این 
موجب می ش��ود که آن عنصر نابودکنن��ده، نه این که اثر 
نکند؛ دیرتر اثر کند. ش��ما اگر امروز نگاه کنید، می بینید 

که جامعه امریکا به خاطر همین »ففسقوا فیها« و بسیاری 
عوامل دیگر، رو به اضمحالل اس��ت ام��ا بعضی از جوامع 
هستند که امکانات نگه دارنده را ندارند- نه علم را دارند، 
نه ثروت را دارند، نه سیاس��تمداران مج��ّرب و پخته ای 
دارند- این امکان ویران کننده را ه��م دارند؛ اینها اگر در 
این گنداب و لجنزار وارد شوند، زود از بین خواهند رفت. 
از بین رفتنش��ان هم به این معنا نیست که چند میلیون 
آدم ناگهان می میرند؛ معنایش این اس��ت که این ملت با 
هویّت ملی اش نابود می شود؛ ضعیف می شود، توسری خور 
می شود، مورد بی اعتنایی دنیا قرار می گیرد و دچار ابتالئات 
و فالکت های فراوانی می ش��ود. بنابراین مسئله معنویّت 

بسیار مهم است.
بیاناترهبریدردیداررئیسجمهوری
واعضایهیئتدولت۸0/۶/۵

مبارزه با فساد، از مظاهر رفتار علوی در حکومت داری است
حتی در حد حض��ور یک کارگ��زار حکومتی در 
مهمانی اشراف را نیز به ایش��ان گزارش مي  کرد . 
کاربرد متواتر عبارات »بلغن��ی« )به من اخباری 
رسیده است( یا »فان عینی کتب الی« )عیون من 
برایم نوشته اند( خطاب به کارگزاران حکومتی در 
احادیث موجود از ناحیه حضرات، مؤید این شیوه 

نظارت است.
ب( ارشاد مستمر کارگزاران

یک��ی دیگ��ر از ابزاره��ای حکومت��ی ک��ه 
امیرالمؤمنین)ع( برای پیشگیری از وقوع جرم به 
کار مي  بستند، ارشاد مستمر مسئوالن حکومت 

بود.
موضوعاتی مانند به کارگی��ری روش صحیح در 
مصرف بیت الم��ال، دقت در تص��رف بیت المال، 
حفظ امانت، ارس��ال ام��وال م��ازاد بیت المال به 
خزانه حکومت، قناعت در برداشت از بیت  المال، 
رعایت عدالت در اخذ خراج و مالیات و نیز عدالت 
توزیعی در تقسیم درآمدها میان مردم و پرهیز از 
روحیه اشرافی گری و مجالست با اشراف از جمله 
موضوعات ارشادی است که حضرت در مکاتبه با 

کارگزاران آنها را مورد تذکر قرار مي  دادند.
این موضوع باعث مي  شد رفتار کارگزاران مطابق 
خواست حضرت تنظیم ش��ود و از عملکردهای 
ناهنجار اقتصادی ک��ه با اس��تانداردهای دینی 
امیرالمؤمنین )ع( مطابقت ندارد پرهیز ش��ده و 

مورد حساسیت مسئوالن قرار گیرد.
پ(سیستم تشویق و تنبیه امام)ع(

یکی از ویژگی های حکوم��ت امیرالمؤمنین)ع( 
تشویق کارگزاران وفادار و امین و جریمه یا برخورد 

با افراد متخلف بود.
در بررسی روایات ۸ نفر از کارگزاران حضرت شامل 
حمله بن جوبه، جعفر بن عبداهلل اشجعی، سعدبن 
مسعود ثقفی، ضبیعه بن زهیر اسدی، جالس بن 
عمیر، ماهویه، مسیب بن نجبه و عبدالرحمن بن 
محمد به دلیل حسن عملکرد و دقت در امور مالی 
و اقتصادی توسط حضرت مورد تشویق و تحسین 

قرار گرفته اند.
همچنین برخوردهای جدی حضرت با تخلفات نیز 
بر کسی پوشیده نیست که این برخوردها نشانگر 
س��المت اقتصادی حکومت عل��وی و به عبارتی 
سیستماتیک نبودن مفاس��د روی داده از سوی 

برخی حاکمان یا متولیان امور اقتصادی است.
مجازات های امام متناسب با نوع تخلف یا خطا بود. 
برخی را فقط با نوشتن نامه توبیخ مي  کرد، برخی را 
با برکناری و بازپس گیری اموال بیت المال، بعضی 
را حبس، برخی را با مجازات های بدنی مانند قطع 

انگشتان به جرم سرقت و خیانت در اموال عمومي   
و نی��ز بعضی را با تش��هیر )خوار ک��ردن مجرم و 

شناسایی وی به مردم( جریمه مي کرد.
در خص��وص توبیخ ه��ای صورت گرفت��ه عمدتاً 
مي  ت��وان موضوعات��ی مانن��د س��وءتدبیر در 
بحران های اقتصادی )جنگ، غارت و...(، ترجیح 
اقوام یا خویش��ان در بیت المال، عدم ش��فافیت 
در حس��اب های بیت المال و بدهی به بیت المال 

را نام برد.
درباره تنبیهات شدیدتر نیز مي  توان به این موارد 
اشاره کرد: امام علی)ع( منذر بن جارود، کارگزار 
حکومت در اصطخر را که از همرزمان دوشادوش 
ایش��ان در جمل و صفین نیز بود، و نیز یزید بن 
حجیه )کارگزار حضرت در ری(  به جرم اختالس 
و سوءاستفاده شخصی از بیت المال عزل و زندانی 
کرد. علی بن اصمع )مسئول کنترل بازار بصره( را 
به دلیل خیانت در نظارت اقتصادی بر بازارها عزل 
و انگشتان دست او را قطع کرد. ابن هرمه )مأمور 
نظارت بر بازار اهواز( را به جرم خیانت در نظارت 
عالوه بر عزل، به زن��دان افکند و به فرماندار اهواز 
دستور داد در زندان نیز از دیگر زندانیان به صورت 
سختگیرانه تر و متفاوت با او برخورد شود. چنانچه  
خوار و س��رافکنده و بی آبرو شود. مطالعه بخشی 
از نامه حضرت امیر)ع( خط��اب به فرماندار اهواز 
بس��یار تکان دهنده و مؤید عزم ایشان در مقابله 
با فساد کارگزاران اس��ت: »هنگامي   که نامه مرا 
خواندی، اب��ن هرمه را از نظارت ب��ازار برکنار دار 
و او را به م��ردم معرفی کن و ب��ه زندانش بیفکن 
و آبرویش را بریز و به هم��ه بخش های تابع اهواز 
بنویس که من- علی- چنین عقوبتی برای او معین 
کرده ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی، 
که نزد خدا خوار مي  ش��وی، و من به زشت ترین 
صورت ممکن تو را از کار برکن��ار مي  کنم و خدا 

آن روز را نیاورد.
چون روز جمعه رس��ید، او را از زندان درآور و ۳5 
تازیانه به او بزن و او را در بازار بگردان. و هر کس 
گواهی آورد که ابن هرمه از او چیزی گرفته است، 
او را با گواه قس��م بده، و مبلغ را از مال ابن هرمه 

بردار و به صاحب آن بپرداز و دوب��اره او را خوار و 
سرافکنده و بی آبرو به زندان بازگردان، پاهایش را 
در بند بگذار، و تنها برای نم��از باز کن و فقط اگر 
کس��ی برایش خوراک یا نوش��یدنی یا پوشاک یا 
زیراندازی آورد به او برسان. مگذار مالقاتی داشته 
باشد، تا مبادا راه پاسخگویی به محاکمه را به او یاد 
دهند و به آزاد شدن از زندان امیدوارش سازند. و 
اگر دانستی که کسی چیزی )عذری( به او آموخته 
اس��ت که به مسلمانی زیانی مي  رس��اند، او را نیز 
تازیانه بزن و زندانی کن تا توبه کند. شبها زندانیان 
را به فضای باز بیاور تا تفریح کنند، جز ابن هرمه! 
مگر بترس��ی که بمیرد، در این صورت او را نیز به 
حیاط زندان بیاور و اگر دیدی هنوز طاقت تازیانه 
خوردن دارد، پس از ۳۰ روز، ۳5 تازیانه دیگر- به 
جز ۳5 تازیانه نخس��تین- به او ب��زن. و برای من 
بنویس که درباره بازار )و نظارت بر آن( چه کردی، 
و پس از این خائن، چه کسی را برگزیدی، در ضمن 

حقوق ابن هرمه خائن را نیز قطع کن.« 
مصقله ب��ن هبیره ک��ه از ابربده��کاران کالن به 
حکومت به حساب مي  آمد و برای فرار از پرداخت 
بدهی خود مخفی شده بود، دستور به ویران کردن 
منزل او داد.  برخی دیگر نظیر عبداهلل بن عباس، 
سعید بن عمرو و قدامه بن عجالن را که از وظایف 
حکومتی خود قصور نموده و حساب های حکومتی 
را شفاف نکرده بودند یا در بیت المال دچار قصور 
و تقصیر ش��ده بودند عزل کرد و این ها بخشی از 
برخوردها و مواجهه های حکومتی امام علی )ع( 

با مفسدان اقتصادی است.
ش��دت مواجهه با مجرمان توس��ط حضرت خود 
یک جنبه کیفری داشت و یک جنبه پیشگیری. 
ارتکاب جرائم اقتصادی و زیاده خواهی از بیت المال 
در حکومت عل��وی برخالف حکومت س��ابق نه 
تنها مرسوم و رایج نبود بلکه متخلفان همواره از 
عقوبات تخلف خود در هراس بودند و مي  دانستند 
در صورت کش��ف موض��وع حضرت آن��ان را رها 
نخواهد کرد. امیرالمؤمنین)ع( به کارگزاران خود 
نیز همین شیوه را پیشنهاد مي  کرد تا کارگزاران 
زیردس��ت یک والی نیز از قلم��رو حکونتی خود 
بتوانند صیانت کنند. امام در رهنمودی به مالک 
اشتر پیشنهاد مي  کند شیوه تش��هیر کارگزاران 
مفسد را به کار بندد تا عبرتی برای سایرین باشد: 
»)کارگزار مجرم را( به مج��ازات خفت و خواری 
بکشان، داغ بدنامي   و خیانت بر پیشانی اش بزن، 
قالده ننگ و اتهام را برگردنش بیفکن که تا جهان 
باقی است همواره نامش به خواری و سرافکندگی 

برده شود و برای دیگران درس عبرت باشد.«

فرجامسخن
حضور معدود افراد خیانتکار در امانت اقتصادی 
و حکومت علوی، عمدتاً ریشه در گفتمان های 
فرهنگی و اقتصادی جامعه در سال های فقدان 
رسول خدا)ص( و بی بهره بودن از هدایات اهل 
بیت در صحنه رهبری مسلمین داشته است، اما 
به هرحال درصد زی��ادی از کارگزاران حکومت 
حضرت را ب��ه خود اختصاص نداده اس��ت. این 
اندازه نش��ان دهنده موفقیت ام��ام در انتخاب 
شایس��تگان از افراد امت اسالمي   برای به امانت 
سپردن امور مس��لمین به آنهاست. در موضوع 
بررسی س��المت و خیانت اقتصادی کارگزاران 
حکومت علوی، نباید فراموش کنیم ایش��ان در 
برابر فش��ارهای سیاس��ی و اقتصادی از ناحیه 
زیاده خواهان چه مقاومتی از خود نشان دادند. 
زیاده خواهان و زراندوزان��ی که برای بیت المال 
در حکوم��ت علوی کیس��ه ها دوخت��ه بودند و 
پس از ناامی��دی از حض��رت)ع( دو جنگ مهم 
و خس��ارت بار با تبعات اقتصادی ف��راوان برای 
حکومت اسالمی، به ایش��ان تحمیل کردند. در 
واقع جمل و صفین را هم باید در کنار اقدامات 
کالن اقتص��ادی حکومت��ی امیرالمؤمنی��ن در 
راس��تای اصالح جامعه در نظر گرفت و این دو 

جنگ را نبردهایی با موضوع اقتصادی دانست.
نهایت این که امام)ع( با تمرکز جدی بر صیانت 
اقتصادی از بیت المال ک��ه متکی بر اصالحات 
درونی کارگزاران و نظارت دقیق بر عملکرد آنها 
بود در زمینه پی ریزی مبنای اقتصاد اس��المي 
  نقش��ی جدی و حیات بخش برای امت اسالم 
ایفا نمودند که به عن��وان یک الگوی مهم برای 
حکومت اس��المي   مطل��وب قاب��ل بهره گیری 

است.
*در بررس��ی آم��اری یادداش��ت ف��وق از مقاله 
»نقش کارگزاران امام عل��ی)ع( در تأمین امنیت 
اقتصادی« ب��ه نویس��ندگی مس��ئول »وجیهه 
گل مکانی« منتشره در شماره ۳4 نشریه علمی- 
پژوهشی مطالعات تاریخ اس��الم به عنوان منبع 

استفاده شده است.


