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آنها.تصرف.کند.کما.اینکه.حاکم.اسالمی.هم.میتواند.آنها.را.حیازت.کند..در.این.مصادیق،.مرحوم.امام.

خمینی.پس.از.بیان.اینکه.فرمودند.هر.مالی.که.»ال.رّب.له«.باشد،.مال.االمام.است.میفرمایند.بعید.نیست.

که.اینها.نیز.از.انفال.محسوب.شوند..هرچند.که.اقرب.این.است.که.اینها.از.مباحات.عامه.میباشند.ولی.

والی.اسالمی.میتواند.منع.از.صید.آنها.بکند..)خمینی،.سید.روح.اهلل،.کتاب.البیع،.ج.3،.ص.42(.با.این.

توضیح،.در.این.موارد.طبق.مبنای.والیت.فقیه،.حاکم.میتواند.حیازت.و.دسترسی.مردم.به.این.مباحات.
را.ممنوع.یا.محدود.کند.اما.هر.کدام.یک.حکم.توزیع.اولیه.در.خود.دارد.

انواع راهبردها در توزیع متمرکز و حاکمیتی اموال در اسالم
به.نظر.می.رسد.توزیِع.متمرکز.و.حاکمیتِی.اموال.در.اسالم،.در.راستای.اجرای.دو.راهبرد.به.کار.
گرفته.می.شود.که.هر.کدام.را.باید.از.دیگری.جدا.نمود؛.یک.راهبرد.ترکیبی.از.این.دو.نیز.در.این.

دسته.بندی.جای.دارد:.

1- تقسیم اموال به عنوان راهکاری برای »مدیریت اموال خاص« 
از.منظر.سیاستگذاری،.اصلی.ترین.علِت.این.سنخ.توزیع.مردمِی.اموال،.یارانه.دهی.به.معنای.کمِک.
معیشتی.نیست؛.بلکه.پاسخی.به.مسئلة.ادارة.انواعی.از.اموال.است..لذا.نمی.توان.گفت.تا.فقر.در.جامعه.
هست.این.اموال.را.باید.»فقط«.به.فقرا.اختصاص.داد..سیاست.اصلی.آن.است.که.حتی.االمکان.اموال.
بین.مردم.توزیع.شود.و.وظائف.عمومی.را.نیز.مردم.با.تعاون.میان.یکدیگر.انجام.دهند..این.راهبرد.

اموال.زیر.را.شامل.می.شود:.

8..خمینی،.سید.روح.اهلل،.کتاب.البیع،.ج.3،.صص.42-41
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1-1- اموال بیت المال؛ نظیر..خراج9.)اجارة.زمین.های.مفتوح.عنوةً؛.که.به.تفصیل.در.پیوست1.

خواهد.آمد(.و.جزیه)خمینی،.سید.روح.اهلل،.تحریرالوسیله،.ج.2،.ص.500،.مساله11؛.مومن،.محمد،.

الوالیة.اإللهیة.اإلسالمیة.أو.الحکومة.اإلسالمیة،.ج.2،.ص.453(.که.متعلق.به.امام.نبوده.و.برای.مسلمین.
است.)مشکینی،.میرزاعلی،.مصطلحات.الفقه،.ص.466(

در.هر.دو.مورد.خراج.و.جزیه،.زمین.های.آبادی.وجود.دارد.که.»در.حال.مدیریتند«.و.با.وجود.

مدیران.پیشین،.مدیریِت.خود.زمین.ها.مسئلة.پیچیده.ای.نیست..در.نگاه.مجموعی،.اسالم.زمین.ها.

را.در.دست.مدیران.قبلی.اش.باقی.می.گذارد.و.صرفاً.از.عوایِد.آنان،.قسمتی.را.به.صورت.سرانه.یا.بر.
حسب.زمین،.خراج.و.جزیه.می.گیرد..

طبعاً.سیاست.دینی.برای.خودِ.زمین.های.آباد.مفتوح.در.جایی.که.بدون.صاحب.بماند،.اجاره.و.

مزارعه.داده.شدن.توسط.حاکمیت.برای.تقسیم.عواید.آن.به.صورت.مساوی.میان.مردم.است10..در.
مورد.قیِد.»عنوةً«.در.ادامه.بیشتر.سخن.خواهیم.کرد..

سیاست.دینی.در.مورد.عواید.این.زمین.ها،.»تقسیم.فوری«.با.سرانه.»مساوی«،.بدون.»ذخیره.

سازی.در.بیت.المال«.است..افتخار.امیرالمؤمنین.ع.این.بوده.که.به.محض.ورود.اموال.به.بیت.المال،.

9..خراج.تنها.عنوان.غیر.قرآنی.از.میان.اموال.مذکور.است.که.در.تفسیر.ائمه)ع(.عنوان.شده..لذا.ممکن.است.آن.را.نیز.

حکمی.در.توزیِع.پایه.عناوین.دیگر.-مثاًل.عنوان.غنیمت-.بدانیم)یا.عنوان.»انفال«.به.معنایی.اعم.از.فقه،.که.بعید.است(..

یعنی.شارع.حکم.کرده.که.غنائم.غیر.منقول.آباد.را.امام،.در.حالت.پایه.و.عدم.تشخیص.مصلحت.ویژه،.اینگونه.باید.تقسیم.

نماید..البته.از.لسان.الزام.آور.در.روایاِت.تقسیم.مساوی،.برداشت.می.شود.که.آن.مصلحت.ویژه.باید.در.حّد.موضوع.
»حکم.ثانوی«.باشد.

10..طوسی،.محمد.بن.الحسن،.الخالف،.ج.2،.ص.70.؛.حلی،.حسن.بن.یوسف،.تذکرة.الفقهاء،.ج.9،.ص.184.؛.انصاری،.
مرتضی.بن.محمد.امین،.کتاب.المکاسب،.ج.4،.صص.22-19.

احادیث:.حر.عاملی،.محمد.بن.الحسن،.وسائل.الشیعه،.ج.17،.ص.369،.باب.21،.ح.4؛.همچنین.ح.5..همچنین.همان.

مدرک،.ج.15،.ص.155،.باب71،.ح.1؛.همچنین.همان.مدرک،.ج.17،.ص.370،.باب.21،.ح.9؛.همچنین..کلینی،.محمد.
بن.یعقوب،.الکافی،.ج.1،.صص.539-543،.بَاُب.الَْفيْ.ءِ.َو.اْلَنَْفاِل.َو.تَْفِسیرِ.الُْخُمِس.َو.ُحُدودِهِ.َو.َما.یَِجُب.فِیه.،.ح.4
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آن.را.مساوی.تقسیم.کرده.و.این.سیاست،.بارها.در.روایات.شده.است.12.11
نتیجه.آنکه.سرانه.از.بیت.المال.هرچند.مساوی.است،.اما.ثابت.نخواهد.بود.و.وابسته.به.مقدار.

ورودِی.بیت.المال.است..
جالب.آن.که.در.برخی.روایات.صریحا.تفضیل.به.خاطر.فقیر.بودن.و....نیز.نفی.شده.است.و.لذا.

ِ.ع.یَُقولُ..َو.ُسئَِل.َعْن.َقْسِم.بَیْتِ..الَْمالِ.. .َعْن.َحْفِص.بِْن.ِغیَاٍث.َقاَل.َسِمْعُت.أَبَا.َعبِْد.اهللَّ 11..مثاًل:.َعْن.ُسَلیَْماَن.بِْن.َداُوَد.الِْمنَْقرِيِّ

ي.بَیْنَُهْم.فِي.الَْعَطاءِ.....)طوسی،.تهذیب.االحکام،.ج.6،.ص.146،.باب.کیفیة.قسمة. َفَقاَل.أَْهُل.اإْلِْساَلمِ.ُهْم.أَبْنَاُء.اإْلِْساَلمِ.أَُسوِّ
الغنائم،.ح.1(

ر.ک..شیوه.های.تقسیم.بیت.المال.در.صدر.اسالم،.حامد.منتظری.مقدم،.معرفت.اقتصادی،شماره2،.1389،.صص137-
169

یه-کل. همچنین:.حر.عاملی،.محمد.بن.الحسن،.وسائل.الشیعة،.ج.15،.ص.108،.بَاُب.تَْعِجیِل.قِْسَمةِ.الَْماِل.َعَلی.ُمْستَِحقِّ

باب-؛.همان،.ج.15،.ص:.105،.بَاُب.التَّْسِویَةِ.بَیَْن.النَّاِس.فِي.قِْسَمةِ.بَیِْت.الَْماِل.َو.الَْغنِیَمةِ-کل.باب-؛.همان،.ج.15،.ص.114،.

باب41،.ح.13؛.مستدرک.الوسائل.و.مستنبط.المسائل،.ج.11،.ص:.90،.بَاُب.التَّْسِویَةِ.بَیَْن.النَّاِس.فِي.قِْسَمةِ.بَیِْت.الَْماِل.َو.
الَْغنِیَمةِ؛.کلینی،.محمد.بن.یعقوب،.الکافی،.ج.5،.صص.318-319،.ح.59؛.همان،ج.1،.ص.405،.ح1؛.

همچنین.ر.ک..الغارات.)ط-الحدیثة(،.ج1،.ص45،.سیرته-.علیه.الّسالم-.في.المال.-کل.باب-.؛.شریف.رضی،.محمد.بن.

الحسین،.نهج.البالغه،.ص.415،.و.من.کتاب.له.ع.إلی.مصقلة.بن.هبیرة.الشیباني.و.هو.عامله.علی.أردشیرخرة؛.قطب.الدین.

راوندی،.سعید.بن.هبة.اهلل،.الخرائج.و.الجرائح،.ج1،.صص.186-187،.الباب.الثاني.،.ح.21؛.طوسی،.محمد.بن.الحسن،.
االمالی،.ص.686،.رقم.المجلس:.38،.ح.10..

همچنین.در.ماجرای.طلحه.و.زبیر:.شریف.رضی،.محمد.بن.الحسین،.نهج.البالغه،.ص.322..خطبه.205..بحار.االنوار.در.

یک.حدیث.طوالنی،.داستان.تفصیلی.منازعه.طلحه.و.زبیر.با.امیرالمومنین.ع.بر.سر.بیت.المال.را.بیان.کرده.است.که.این.

حدیث.نهج.البالغه.نیز.مشابه.با.آن.میباشد..ر.ک..مجلسی،.محمدباقر.بن.محمدتقی،.بحاراالنوار،.ج32،.صص.22-16،.
باب.1.،.ح.7.

12..البته.در.مواقع.خاصی.حاکم.می.تواند.این.مبلغ.را.برای.دیگر.مصالح.عامه.نیز.خرج.نماید،.ولی.قاعده.آن.است.که.

دولت.اسالمی.منابع.را.میان.مردم.توزیع.می.نماید.و.مردم.خدمات.اقتصادی.عمومی.را.نیز.با.تعاون،.خود.انجام.می.دهند..

به.هرحال.در.موارد.خاصی.که.مصلحت.عامه.ای.موجود.است.با.تصمیم.حاکم.می.توان.اموال.را.برای.آن.خرج.نمود.اما.
از.سیره.به.نظر.می.رسد.قاعده.ی.اولیه.این.نیست:.

َّتِي أُِخَذْت  الِِح ع قَاَل: ... َو اْلََرُضوَن ال اِد بِْن ِعيَسى َعْن بَْعِض أَْصَحابِنَا َعِن الَْعْبِد الصَّ »َعلِيُّ بُْن إِبَْراِهيَم بِْن َهاِشٍم َعْن أَبِيِه َعْن َحمَّ
َعْنَوًة بَِخْيٍل َو ِرَجاٍل فَِهَي َمْوقُوفٌَة َمْتُروَكٌة فِي يَِد َمْن يَْعُمُرَها َو يُْحيِيَها َو يَُقوُم َعَلْيَها َعَلى َما يَُصالُِحُهُم الَْوالِي َعَلى قَْدِر َطاقَتِِهْم ِمَن 
يِن فِي  ِ َو فِي َمْصَلَحِة َما يَنُوبُُه ِمْن تَْقِويَِة اْلِْسَلِم َو تَْقِويَِة الدِّ ... َو يُْؤَخُذ الْبَاقِي فَيَُكونُ  بَْعَد َذلَِك أَْرَزاَق أَْعَوانِِه َعَلى ِديِن اللَّ الَْحقِّ
ا فِيِه َمْصَلَحُة الَْعامَِّة لَْيَس لِنَْفِسِه ِمْن َذلَِك قَلِيٌل َو َل َكثِيٌر...الحديث«).کلینی،.محمد.بن.یعقوب،. ُوُجوهِ الِْجَهاِد َو َغْيِر َذلَِك ِممَّ

الکافی،.ج.1،.صص.539-543،.بَاُب.الَْفيْ.ءِ.َو.اْلَنَْفاِل.َو.تَْفِسیرِ.الُْخُمِس.َو.ُحُدودِهِ.َو.َما.یَِجُب.فِیه.،.ح.4(
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سیاسِت.»مدیریت.اموال.عمومی.توسِط.خود.مردم«.به.عنوان.سیاست.اصلی.در.این.توزیع،.پیگیری.

می.شود..مثال.عقیل.با.اینکه.فردی.پر.عائله.و.دارای.بدهی.های.فراوان.بود.هیچ.سهم.اضافه.ای.

دریافت.نکرد.13.روایات.دیگری.نیز.در.تایید.این.مطلب.وجود.دارد.14.کما.اینکه.روایات.تعجیل.

تقسیم.بیت.المال.و.از.جمله.تقسیم.هفتگی،.دال.بر.این.نیستند.که.تاخیر.در.تقسیم،.لزوما.به.دلیل.

نیازمندی.فقرا.مذموم.بوده.بلکه.احتمال.دارد.که.اساسا.حبس.مال.مسلمین.امری.مذموم.بوده.است.

خواه.این.مسلمین.غنی.باشند.یا.فقیر.15.چنانکه.از.برخی.روایاِت.تعجیل.تقسیم.فهمیده.میشود.که.

مثال.رسول.اهلل.ص.ترس.از.این.داشتند.که.عمر.شریفشان.به.پایان.برسد.در.حالی.که.بخشی.از.فیء.
المسلمین.را.تقسیم.نکرده.باشند.16

می.توان.به.صورت.مستقل.نیز.این.تقسیم.مساوی.را.مطابق.مذاق.شارع.علت.یابی.نمود:.امواِل.

سرمایه.اِی.عظیم.-در.ابعاد.کّل.اقتصاد-.به.صورت.ثابت.در.دست.»مدیریت.دولتی«.نمی.ماند.و.

دولت.در.اسالم.به.جای.تصدی.گرِی.اجرایی،.بیشتر.به.امر.»نظارت.گری«.می.پردازد.)توضیِح.این.

مورد.نیازمند.یادداشت.مستقلی.است(..چنان.که.در.موارد.اصلِی.انفال.نیز.امام.سیاسِت.»تحلیل«.برای.

حیازت.کننده.را.در.پیش.گرفته.و.از.تصدی.اجرایی.مدیریت.این.اموال.خودداری.نموده.است..لذا.

وقتی.این.اموال.سرمایه.اِی.عظیم،.توسط.مدیران.غیر.مسلمانش.در.حال.اداره.است،.طبق.مذاق.شارع.

ُکمْ..َصاعاً.َو.َرأَیُْت.ِصبْیَانَُه.ُشْعَث. ِ.لََقْد.َرأَیُْت.َعقِیاًل.َو.َقْد.أَْمَلقَ..َحتَّی.اْستََماَحنِي..مِْن.بُرِّ 13..در.نهج.البالغه.آمده.است:.»َو.اهللَّ

داً.َفأَْصَغیُْت.إِلَیِْه. .الَْقْوَل.ُمَردِّ َر.َعَليَّ داً.َو.َکرَّ َدْت.ُوُجوُهُهْم.بِالْعِْظلِِم.َو.َعاَوَدنِي.ُمَؤکِّ ُعورِ.ُغبَْر.اْلَلَْواِن.مِْن.َفْقرِِهْم.َکأَنََّما.ُسوِّ الشُّ

.َضِجیَج. .أَْدنَیْتَُها.مِْن.ِجْسِمهِ.لِیَْعتَبَِر.بَِها.َفَضجَّ .أَنِّي.أَبِیُعُه.دِینِي.َو.أَتَّبُِع.قِیَاَدهُ..ُمَفارِقاً.َطرِیَقتِي.َفأَْحَمیُْت..لَُه.َحِدیَدةً.ثُمَّ َسْمعِي.َفَظنَّ

.مِْن.َحِدیَدةٍ.أَْحَماَها.إِنَْسانَُها.لَِلعِبِهِ.َو. ذِي.َدنَفٍ..مِْن.أَلَِمَها.َو.َکاَد.أَْن.یَْحتَرَِق.مِْن.مِیَسِمَها.َفُقْلُت.لَُه.ثَِکَلتَْک.الثََّواکِلُ..یَا.َعقِیُل.أَ.تَئِنُّ

.مِْن.لََظی«.شریف.رضی،.محمد.بن.الحسین،.نهج.البالغه،. .مَِن.اْلََذی.َو.اَل.أَئِنُّ نِي.إِلَی.نَارٍ.َسَجَرَها.َجبَّاُرَها.لَِغَضبِهِ.أَ.تَئِنُّ تَُجرُّ
صص347-346.

14..به.عنوان.مثال.ر.ک..ابن.شهر.آشوب.مازندرانی،.محمد.بن.علی،.مناقب.آل.أبي.طالب.علیهم.السالم،.ج.2،.صص108-
109،.فصل.في.المسابقة.بالعدل.و.المانة/.همچنین.ر.ک..ثقفی،.ابراهیم.بن.محمد.بن.سعید.بن.هالل،.الغارات،.ج.2،.

صص.380-379
15..رجوع.کنید.به.روایات.متعدد.تعجیل.تقسیم.بیت.المال:.ثقفی،.ابراهیم.بن.محمد.بن.سعید.بن.هالل،.الغارات،.ج.1،.

صص.36-31
ا.أَْصبَْحنَا.أَتَیْنَاُه.َفَرأَیْنَاُه.َضاِحکاً.ُمْستَبِْشراً.....َفَقاَل.ص.نََعْم. ِ.ص.ِعَشاًء.َفَرأَیْنَاُه.َکئِیباً.َحزِیناً.....َفَلمَّ 16..»...َدَخْلنَا.َعَلی.َرُسوِل.اهللَّ
َکاَن.]َقْد.بَقِيَ.[.ِعنِْدي.مِْن.َفيْ.ءِ.الُْمْسلِِمیَن.أَْربََعُة.َدنَانِیَر.لَْم.أَُکْن.َقَسْمتَُها.َو.ِخْفُت.أَْن.یُْدرَِکنِي.الَْمْوُت.َو.ِهَي.ِعنِْدي.َو.َقْد.َقَسْمتَُها.

الْیَْوَم.َو.اْستََرْحُت.مِنَْها«.)قمی،.علی.بن.ابراهیم،.تفسیر.القمی،.ج.1،.صص.52-51(.
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مالکیِت.آن.مربوط.به.دولت.نیست..نتیجه.آن.که.این.اموال.متعلق.به.تمام.مسلمین.است.و.لذا.عواید.
آن.به.صورت.مساوی.تقسیم.خواهد.شد...

1-2- اموال امام:.اموالی.که.برای.شخصیت.حقوقی.امام.برای.تخصیص.مطابق.»احکام.سلطانی«.

امام؛.در.جهت.پیگیری.سیاست.های.اسالمی.توسط.شخصیت.حقوقِی.امام.قرارداده.شده17.است..

این.اموال.به.گونه.ای.وجه.تنخواه.و.برای.انجام.وظائف.و.امورِ.روزمرة.حاکمیت.بوده.و.مدیریت.

آن.به.دست.خود.امام.است.ضمن.آنکه.توزیع.ثابتی.برای.آن.بیان.نشده.است..ماننِد:.قسمِت.صفایای.

ملوک.]اموال.برگزیده.حاکمان.که.از.طریق.غصب.نبوده[؛.میراث.فرد.بی.وارث،.و.از.این.قبیل،.از.

انفال..همچنین.سهم.سبیل.اهلل.از.زکات)البته.با.فرضی.که.مراد.از.سبیل.اهلل.مطلق.امور.قربی.باشد.نه.
ِصرف.جهاد(.و...

کارکردهای.ثابت.و.حتی.گاهی.اضطراری.بیت.المال.متمرکز،.ظاهراً.از.طریق.این.اموال.است..

اقامة. القضاء،.ج.1،.ص.69(،. کتاب. اهلل،. میرزا.حبیب. قضات)رشتی،. مواردی.همچون.حقوق.

صلوة)41حج(،.دیة.مقتول.بدون.جانی)محمد.بن.الحسن،.وسائل.الشیعه،.ج.29،.صص.146-145،.

باب6،ح118(،.و....از.مصارف.ثابت؛.و.بعضی.مصارف.اضطراری.همچون.تأمین.اجتماعی.و.جنگ.

17.......1انفال؛.کلینی،.محمد.بن.یعقوب،.الکافی،.ج.1،.ص.540-541،.ح4؛.همان،ص.176.،.ح.6؛.خویی،.سید.ابوالقاسم،.
موسوعة.االمام.الخویی،.ج.25،.صص.371-370

18.......همچنین.برای.موارد.دیگری.از.جزئیات.دخل.و.خرج.امواِل.تنخواه.امام:.دیة.مقتولی.که.جانی.او.شناخته.نشده.

و.ارث.کسی.که.وارثی.ندارد.از.جمله.برده.ای.که.موالیش.استحقاق.ارث.از.او.ندارد.و...).ر.ک..طوسی،.محمد.بن.

الحسن،.وسائل.الشیعه،.ج.29،.ص.124،.باب60،.ح1؛.و.همان،.ص.125،.ح.2..کلینی،.محمد.بن.یعقوب،.الکافی،.ج.

7،.ص.171،.ح.171..طوسی،.محمد.بن.الحسن،.تهذیب.االحکام،.ج.10،.ص.204،.باب.15،.ح9؛.ابن.بابویه)صدوق(،.

محمد.بن.علی،.من.ال.یحضره.الفقیه،.ج.4،.ص.165.،.ح.5376..حر.عاملی،.محمد.بن.الحسن،.وسائل.الشیعه،.ج.29،.
ص.397،.باب6،.ح1(..

هزینه.زندان.ها.و.زندانیان.)کلینی،.محمد.بن.یعقوب،.الکافی،.ج.7،.ص.223،ح.6.و.همان.مدرک،.ص.224،.ح.10(؛.
جبران.اشتباه.قاضی)همان.مدرک،.ص.354،.بَاُب الَْمْقتُوِل َل يُْدَرى َمْن قَتََله.،.ح3(،.دادن.هزینه.حّج.بعضی.اگر.کسی.به.حج.

نمی.رود.و.بیم.تعطیل.شدنش.است.)طوسی،.محمد.بن.الحسن،.وسائل.الشیعه،.ج.11،..ص24،.ح2(

این.مصارف،.عمدتاً.به.نام.»بیت.المال«.خوانده.شده.و.طبعاً.چنانکه.گفته.شد.اگر.درآمدها.به.هردلیلی.از.جمله.عصیان.

جامعه.در.انفاق،.کفاف.مصارف.را.نداد.امام.از.مواردی.همچون.خراج.و.دیگر.بخش.های.انفال.می.تواند.جایگزین.کند.

و.از.سیاسِت.اولیه.شارع.در.توزیع.آن.بخش.ها.دست.بکشد..مانند.عطایای.سربازان.)...این.که.امام.حسن.ع.عطایا.را.صد.
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و....اگر.مردم.وجوهِ.مورد.نیاز.آن.را.مستقیماً.تأمین.نکرده.باشند19.که.نمونه.برخی.کارکردهای.
می.شوند.. برشمرده. اضطراری.

کمک.هایی.که.امام.برای.پیشبرد.سیاست.های.حاکمیت.در.جامعه.در.هر.برهه.صالح.می.بیند.نیز.

از.جمله.این.مصارف.است.مثاًل.کمک.برای.تقویت.بعضی.فعالین.دانش.بنیان.در.عرصة.اقتصادِی.

کنونِی.جمهوری.اسالمی.ایران..این.موارد.با.تقسیِم.سریع.و.مساوِی.بیت.المال.میان.مردم.در.تعارض.
بوده.و.به.نظر.می.رسد.مربوط.به.منابع.خاصی.از.اموال.است.

ناگفته.نماند.روایاتی.که.می.گویند.»فالن.هزینه.باید.از.بیت.المال.پرداخت.شود«.نسبت.به.اجزای.

بیت.المال.اطالق.ندارند.بلکه.فقط.در.مقام.بیان.این.هستند.که.فالن.مصرف.را.می.توان.از.بیت.المال.

پرداخت.کرد..به.عنوان.تشبیه.می.توان.گفت.بیت.المال.یک.اتاقی.است.که.اموال.جمیع.مسلمین،.

اموال.االمام،.زکات.و.....درون.آن.جمع.شده.است.و.شارع.برای.هر.کدام.مصارفی.مشخص.کرده.و.

سپس.بگوید.فالن.هزینه.را.از.بیت.المال.بدهید..در.این.صورت.این.کالم.شارع.داللت.ندارد.بر.اینکه.

این.هزینه.را.می.توانید.از.همه.اجزای.درون.بیت.المال.پرداخت.کنید.زیرا.اصال.شارع.در.مقام.بیان.

این.نبوده.که.اجزای.بیت.المال.در.چه.هزینه.هایی.مصرف.شوند.بلکه.امر.برعکس.است.یعنی.شارع.

فقط.در.مقام.بیان.این.بوده.که.این.هزینه.را.چه.کسی.باید.تامین.کند)بیت.المال،.یا.سارق،.یا.خانواده.

قاتل.یا....(؟.بنابراین.باید.به.قدر.متیقن.از.اجزای.بیت.المال.اکتفا.شود.یعنی.اجزایی.از.بیت.المال.که.

صد.افزایش.داد...(.که.برای.ایجاد.وفاداری.در.لشکری.بود.که.خلفا.تشکیل.داده.بودند.نه.طبق.سنت.ناب.نبوی.)....حدیث.
امام.باقر.ع(.و.در.دوران.امیر.مومنان.ع.نیز.عمدتاً.جنگ.ها.با.فراخوان.در.نخیله.برگزار.می.شد.)...(..

همچنین.اگر.این.مصارف.در.راستای.مصارف.وجوهِ.خاصی.همچون.خمس.باشد،.از.آنها.نیز.در.محدوده.ی.تعیین.شده.
برای.موارد.مصرف،.می.تواند.استفاده.کرده.و.مصارفشان.را.مدیریت.کند..مثاًل.»إِنَّ أَِميَر الُْمْؤِمنِيَن ع أُتَِي بَِرُجٍل َعبَِث بَِذَكِرِه 
ْت ثُمَّ َزوََّجُه ِمْن بَْيتِ  الَْمالِ «.)کلینی،.محمد.بن.یعقوب،.الکافی،.ج.7،.ص.265،.ح.25(.متاهل.نبودن. فََضَرَب يََدهُ َحتَّى اْحَمرَّ
چنین.شخصی.ممکن.است.ناشی.از.فقر.او.بوده.لذا.تامین.هزینه.ازدواجش.از.بیت.المال.می.تواند.حمل.شود.بر.اینکه.از.
محل.مدیریت.ورزیدِن.امام.در.سهم.فقرای.خمس؛.و.حتی.تخصیِص.مستقیم.از.موارد.مصرف.زکات.بوده.است.نه.انفال..
همچنین.اداي.دین.میت.در.برخي.شرایط،.آنچنانکه.اگر.امام،.دِین.او.را.ادا.نکند.گناهش.بر.عهده.امام.است.)کلیني،.محمد.
یْن.،.ح3(؛که.البته.آن.را.از.مصرف.»غارمین«.در.زکات.می.داند.و.ممکن.است. بن.یعقوب،.الکافي،.ج.5،.ص.93،.بَاُب.الدَّ

آن.را.از.بیت.المال.به.معنای.خاص.فوق.ندانیم.
19..تامین.اجتماعِی.آنان.که.»جامعه.به.وظیفة.خود.در.تامین.اجتماعی.شان.عمل.نکرده.و.عصیان.می.کند«.ماننِد.ازکارافتاده.
ای.نصرانی)محمد.بن.الحسن.طوسی)شیخ(،.الحکام.تهذیب،.ج6،.ص293((.و.اساساً.تمام.نیازمندان.)ابوالحسن.

محمدالموسوي.شریف.رضی،.نهج.البالغه،.نامة.53،.ترجمة.دشتی،.ص415؛.همچنین.نامه.67،.ص433(
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قبال.ثابت.شده.که.این.نحوه.هزینه.در.موردش.صحیح.است.
البته.ظاهراً.می.توان.اثبات.کرد.اگر.اموالی.که.مصارفشان.معین.شده،.حتی.اموال.خارج.از.انفال.
همچون.زکات،.نسبت.به.موارد.مصرفشان.اضافه.آمد.به.بیت.المال.اضافه.شده.و.در.این.مسیر.خرج.
می.شود.چنان.که.اگر.کم.آمد.از.همین.بیت.المال.جبران.خواهد.شد.)کلینی،.محمد.بن.یعقوب،.
الکافی،.ج.1،.ص541.،.ح.4(..همچنین.با.توجه.به.مجموع.قرائِن.مطرح.در.پیوست1،.ظاهراً.اگر.از.
مصارف.بیت.المال.و.سیاست.های.امام،.به.صورت.ثابت.مقداری.اضافه.بیاید.و.خرج.نشود،.می.

تواند.داخل.سیاسِت.»توزیع.مساوی«.قرار.گیرد.تا.تبدیل.به.»کنز«.نشود.
1-3- قسمِت زمین ها، کوه ها و جانوران و... در اراضی اسالمی، از انفال که برای حیازت 

کننده، تحلیل شده اند..)خویی،.سید.ابوالقاسم،.موسوعة.االمام.الخویی،.ج.25،.صص.371-370(
نصوِص.من.حاَز.مَلک،.من.عّمر.ارضاً.فهَی.لُه.و....از.این.قبیل.داّل.بر.این.توزیعند؛.مگر.در.جایی.

که.تصرف.افراد.در.این.ثروت.ها.با.»الضرر«.قید.بخورد..
این.سیاستی.است.که.از.سیره.به.دست.می.آید.و.دو.گونه.می.تواند.مطرح.شود:.یا.سیاسِت.
غالبِی.معصوم.ع.در.امواِل.شخصیت.حقوقِی.خود.با.توجه.به.اهداف.و.سیاست.های.شارع.است.یا.
حکِم.مستقیِم.شرعی.به.امام.است.)جمعی.از.پژوهشگران.زیر.نظر.هاشمی.شاهرودی،.سید.محمود؛.
موسوعة.الفقه.االسالمی.طبقا.لمذهب.اهل.البیت.علیهم.السالم،.ج.2،.ص.121(..این.دوگان.در.بحث.

ما.تفاوت.چندانی.ندارد.و.هردو.با.اصل.45قانون.اساسی.نیز.سازگار.است.

2- تقسیم اموال به عنوان راهکاری برای »یارانه و کمک معیشتی«
انفاق.و.کمک.ها.با.مدیریت.غیر.متمرکز.مردمی.اصلی.ترین.منبع.تخصیص.داده.شده.برای.این.
امر.است..بیشترِ.رفع.محرومیت،.رفع.بیکاری.و....را.این.ثروت.تأمین.می.کند..ثروت.های.عمومی.
به.مردم.اختصاص.میابد.و.این.وظائف.نیز.بر.دوش.مردم.قرار.می.گیرد.)آیات.بسیار.قرآن.در.مورد.
انفاق؛.همچنین.ر.ک..کافی،.ج3،.ص498،.ح8؛.ص500،ح10،13(..لذا.از.یک.نظر،.انفاقات.و.هدایا.
و.نذورات.مردم.به.دولت.اسالمی،.منافع.حاصل.از.موقوفات.عامه20.و.....از.منابع.مالی.دولت.اسالمی.

محسوب.میشود.و.ما.به.جهت.اختصار.در.این.نوشتار.به.آن.نمیپردازیم..

20..میرمعزی،.سید.حسین،.نظام.اقتصادی.اسالم،.ص.300
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مواردی.هم.به.توزیع.متمرکز.توسط.دولت.تخصیص.یافته.است.که.عمدتاً.مصرف.فقرا،.به.عنوان.

هدف.توزیع.این.اموال.گذاشته.شده..پس.این.اموال.را.»تحت.مدیریت.امام.برای.رسیدن.به.هدف.

خاّص.مصرف.فقرا«.می.دانیم.و.اِعمال.مدیریت.ولّی.را.در.دامنة.مصارِف.تعیین.شده.محدود.می.کنیم..

جالب.توجه.است.که..اموال.متمرکز.تخصیص.یافته.به.اهداف.ثابت،.بدون.این.که.درون.این.

موارد.مصرف.هیچ.مدیریتی.به.امام.داده.شده.باشد.وجود.ندارد..با.توجه.به.پیش.بینِی.تطورات.زمانه،.

طبیعی.است.که.خداوند.مدیریِت.رسول.و.امام.را.در.مسیرِ.رسیدن.اموال.به.مصارفش،.حافِظ.سیاست.
های.شارع.قرار.دهد..

2-1- یارانة مصرفی برای سّد جوع )رفع حداقلِی فقر، که کسی از گرسنگی و مشکالت به 
ستوه نیاید(:.»زکات.فقهی«.از.منابع.9گانه،.جز.در.مورد.مصرِف.»سبیل.اهلل«.که.قباًل.گذشت:

قاِب َو الْغاِرميَن َو في   ََّفِة قُُلوبُُهْم َو فِي الرِّ َدقاُت لِْلُفَقراِء َو الَْمساكيِن َو الْعاِمليَن َعَلْيها َو الُْمَؤل ََّما الصَّ إِن
ُ َعليٌم َحكيٌم.)60توبه( ِ َو اللَّ بيِل فَريَضًة ِمَن اللَّ ِ َو ابِْن السَّ َسبيِل اللَّ

نگارنده.بر.آن.است.که.موارد.9گانة.زکات،.از.سنن.النبی.بوده.و.لذا.ابدی.است..این.سیاست.هم.

برای.سّد.جوع.–.رفع.نیازهای.حداقلی-.قرار.داده.شده.است.)4%.از.جمعیت.که.فقیرند.با.زکات.
سد.جوع.می.شوند(:.

ُ َعزَّ َو َجلَّ َل يُوَجُد لََها أَْهٌل قَاَل قُْلُت فَِإْن لَْم  قُْلُت فَِإْن لَْم يُوَجُدوا قَاَل َل تَُكوُن فَِريَضٌة فََرَضَها اللَّ
َ فََرَض لِْلُفَقَراِء فِي َماِل اْلَْغنِيَاِء َما يََسُعُهْم َو لَْو َعلَِم أَنَّ َذلَِك َل يََسُعُهْم لََزاَدُهْم  َدقَاُت فََقاَل إِنَّ اللَّ تََسْعُهُم الصَّ
ُ لَُهْم َو لَْو أَنَّ النَّاَس  ا فََرَض  اللَّ ِ َو لَِكْن أُتُوا ِمْن َمْنِع َمْن َمنََعُهْم َحقَُّهْم َل ِممَّ َُّهْم لَْم يُْؤتَْوا ِمْن قِبَِل فَِريَضِة اللَّ إِن

أَدَّْوا ُحُقوقَُهْم لََكانُوا َعائِِشيَن بَِخْيٍر.).الکافي،.ج.3،.ص:.496..همچنین.ص497،.ح4(
موارد.9گانه.به.گونه.ای.تدارک.دیده.شده.که.نیاز.مصرفِی.فقرا.را.به.عنوان.»صدقه«.پوشش.دهد.
و.حاکم.مطمئن.باشد.که.کسی.از.گرسنگی.یا.مشکالت.به.ستوه.نمی.آید..از.این.باب،.از.9کاالی.

اساسِی.معیشت،.در.بدو.تولید.گرفته.می.شود.تا.حجم.آن.کافی.باشد..
به.نظر.می.رسد.این.اموال.مصرِف.کاماًل.تعیین.شده.دارد.و.امام.مگر.به.حکم.ثانوی.نمی.تواند.
موارد.مصرف.آن.را.عوض.کند..لذا.نه.»مال.االمام«.به.معانی.که.در.مورد.اقسام.انفال.طرح.شد.است،.
و.نه.مال.المسلمین.که.مساوی.تقسیم.می.شود..اما.»در.دامنة.موارد.مصرف«،.طبیعتاً.مدیریت.به.دست.
امام.است.و.اگر.مصلحت.خاصی.در.تخصیص.نامساوی.نبیند،.احتماالً.باید.به.صورت.مساوی.به.
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موارد.مصرف،.اختصاص.دهد..)حر.عاملی،.محمد.بن.الحسن،.وسائل.الشیعه،.ج.9،.صص.291-
292،.ح1(

در.موارد.خاصی.برای.جبران.نیازهای.حاکمیت.اسالمی.»از.باب.ضرورت«،.موارد.دیگری.به.

منابع.زکات.اضافه.شده.که.حکم.اصلی.را.تغییر.نمی.دهد.و.عماًل.گونه.ای.مالیات.است..همانند.

زکاتی.که.امیرالمومنین.ع.از.اسب.گرفتند،.و.فرمول.معهود.زکات.را.ندارد)حر.عاملی،.محمد.بن.

الحسن،.وسائل.الشیعه،.ج.9،.ص.77،.باب.16.،.ح.1(..امیر.مومنان.ع.پس.از.الغای.تمام.موارد.زکات.

بیش.از.موارد.9گانه.که.خلفای.پیشین.جعل.نموده.بودند.از.جمله.در.اسب،.در.بازه.ای.به.اسب.

مالیات.بستند.که.هرچند.فرمولی.متفاوت.داشت.اما.به.نام.زکات.شناخته.شد.و.نشانگر.حکم.شرعی.

به.زکات.بر.اسب.توسط.امیرالمومنین.ع.نیست..)ابن.حزم،.المحلی.باآلثار،.ج5،.صص21.229-226(..

21..ماجرای.شروع.زکات.گرفتن.خلیفة.دوم.از.اسب.مشهور.است..ابن.حزم.نفِی.این.حکم.را.به.نقل.از.خودِ.امیر.مومنان.
ٍج َعْن ابِْن اْلَْعَرابِيِّ َعْن  ثَنَا ُحَماٌم ثنا ابُْن ُمَفرِّ ع.نیز.نقل.می.کند: »َوَذَهَب ُجْمُهوُر النَّاِس إلَى أَْن َل َزَكاَة فِي الَْخْيِل أَْصًل. َحدَّ
قِيِق.«  زَّاِق َعْن َمْعَمٍر َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن َعاِصِم بِْن َضْمَرةَ َعْن َعلِيٍّ قَاَل: قَْد َعَفْوت َعْن َصَدقَِة الَْخْيِل َوالرَّ بَِريِّ َعْن َعْبِد الرَّ الدَّ
ُد بُْن ُمَعاِويََة ثنا أَْحَمُد بُْن ُشَعْيٍب أَنَا َمْحُموُد بُْن َغْيَلَن ثنا أَبُو أَُساَمَة  ِ بُْن َربِيٍع ثنا ُمَحمَّ ثَنَا َعْبُد اللَّ و چنين ادامه مى دهد: » َحدَّ
بِيِعيِّ َعْن َعاِصِم بِْن َضْمَرَة َعْن َعلِيِّ بِْن أَبِي َطالٍِب قَاَل: قَاَل َرُسوُل  اُد بُْن أَُساَمَة - ثنا ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ َعْن أَبِي إِْسَحاَق السَّ ُهَو َحمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم - »قَْد َعَفْوُت َعْن الَْخْيِل، فََأدُّوا َصَدقََة أَْمَوالُِكْم ِمْن ُكلِّ ِمائَتَْيِن َخْمَسٌة«. ِ - َصلَّى اللَّ اللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم -: »لَْيَس َعَلى الُْمْسلِِم فِي َعْبِدهِ َوَل فِي فََرِسِه َصَدقٌَة إلَّ َصَدقَُة الِْفْطِر فِي  ِ - َصلَّى اللَّ َوقَْد َصحَّ َعْن َرُسوِل اللَّ

قِيِق« .« الرَّ
ٍع  ََّها َصَدقَُة تََطوُّ ََّما أََخَذَها َعَلى أَن و.جالب.آن.که.حتی.در.مورد.خلیفة.دوم.نیز.اخبار.معارضی.می.آورد.»َوقَْد َصحَّ أَنَّ ُعَمَر إن
ِ بُْن يُونَُس ثنا بَِقيُّ بُْن َمْخَلٍد ثنا أَبُو بَْكِر بُْن أَبِي  ِد بِْن َعلِيٍّ الْبَاِجيَّ ثنا َعْبُد اللَّ ِ بُْن ُمَحمَّ ثَنَا ُحَماٌم ثنا َعْبُد اللَّ ِمْنُهْم َل َواِجبٌَة. َحدَّ
اِب النَّاَس  ِحيِم بُْن ُسَلْيَماَن َعْن ابِْن أَبِي َخالٍِد َعْن ُشبَْيِل بِْن َعْوٍف َوَكاَن قَْد أَْدَرَك الَْجاِهلِيََّة قَاَل: أََمَر ُعَمُر بُْن الَْخطَّ َشْيبََة ثنا َعْبُد الرَّ
َدقَِة؛ فََقاَل النَّاُس: يَا أَِميَر الُْمْؤِمنِيَن، َخْيٌل لَنَا َوَرقِيٌق اْفِرْض َعَلْينَا َعَشَرةً َعَشَرةً. فََقاَل ُعَمُر: أَمَّا أَنَا فََل أَْفِرُض َذلَِك َعَلْيُكْم.  بِالصَّ
ِ بُْن أَْحَمَد بِْن َحْنبٍَل قََرأْت َعَلى أَبِي َعْن يَْحيَى بِْن  ُد بُْن َعْبِد الَْملِِك بِْن أَيَْمَن ثنا َعْبُد اللَّ ثَنَا ُحَماٌم ثنا َعبَّاُس بُْن أَْصبََغ ثنا ُمَحمَّ َحدَّ
ٍب - قَاَل: »َحَجْجُت َمَع ُعَمَر بِْن  بِيِعيِّ - َعْن َحاِرثََة ُهَو ابُْن ُمَضرِّ اِن َعْن ُزَهْيٍر ُهَو ابُْن ُمَعاِويََة - ثنا أَبُو إِْسَحاَق ُهَو السَّ َسِعيٍد الَْقطَّ
ُرنَا َوتَُكوُن لَنَا َزَكاةً.  َّا فَُخْذ ِمْن أَْمَوالِنَا َصَدقًَة تَُطهِّ َّا أََصْبنَا َرقِيًقا َوَدَواب اِم فََقالُوا: يَا أَِميَر الُْمْؤِمنِيَن، إن اِب فََأتَاهُ أَْشَراُف أَْهِل الشَّ الَْخطَّ
 ُ ِ - َصلَّى اللَّ ِة، َواْلِْسنَاُد فِيِه أَنَّ َرُسوَل اللَّ حَّ ٍد: َهِذهِ أََسانِيُد فِي َغايَِة الصِّ فََقاَل: َهَذا َشْيٌء لَْم يَْفَعْلُه اللََّذاِن َكانَا قَْبلِي« . قَاَل أَبُو ُمَحمَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم - لَْم يَْأُخْذ ِمْن الَْخْيِل َصَدقًَة؛ َوَل أَبُو بَْكٍر بَْعَدهُ؛ َوأَنَّ ُعَمَر لَْم يَْفِرْض َذلَِك. َوأَنَّ َعلِيًّا بَْعَدهُ لَْم يَْأُخْذَها.«
علِت.آن.که.نقل.های.ابن.حزم.را.به.عنوان.قرینه.ای.بر.فهم.نقل.اصحاب.از.زکات.اسب.قرار.دادیم،.این.است.که.نفی.
زکاتهای.خلفای.پیشین.توسط.امیرالمومنین)ع(.کاماًل.مشهور.است..وجه.جمع.نیز.در.آن.است.که.پس.از.نفی.کلی،.به.
ضرورتی.حضرت.ع.مالیات.موقتی.بر.اسب.گرفته.اند.که.از.فرمول.متفاوت.آن.نسبت.به.زکات.نیز.این.موضوع.واضح.

است..
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همچنین.مثاًل.در.مورد.»مال.التجارة«.مالیات.»تنظیمی«.برای.به.گردش.انداختن.مال.در.نظر.گرفته.شده.
که.گاهی.زکات.خوانده.شده.است..)وسائل.الشیعة،.ج.9،.ص:70،.باب.1322(

ُسوِل َو لِِذي الُْقْربى  َو الْيَتامى   ِ ُخُمَسُه َو لِلرَّ َّما َغنِْمتُْم ِمْن َشيْ ٍء فََأنَّ لِلَّ 2-2-خمس غنائم:.َو اْعَلُموا أَن
 ُ ِ َو ما أَنَْزلْنا َعلى  َعْبِدنا يَْوَم الُْفْرقاِن يَْوَم الْتََقى الَْجْمعاِن َو اللَّ بيِل إِْن ُكْنتُْم آَمْنتُْم بِاللَّ َو الَْمساكيِن َو ابِْن السَّ
َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء قَديٌر.)41انفال(..در.ظاهر.اولیه،.الم.ها.به.معنای.مالکیت.در.طول.یکدیگر.است..لذا.4.
مورد.مصرِف.مال.اهلل،.از.طریق.تصمیم.رسول.می.گذرد.تا.به.صورت.بهینه.و.با.مدیریت.و.اِعمال.
تغییر.توسط.ایشان،.ولی.صرفاً.به.سمت.اهداف.ذکر.شده.در.آیه.اختصاص.یابد..تا.جایی.که.در.
احادیث،.ائمه)ع(.سه.دنگ.از.این.اموال.را.به.سمت.فقرای.»سادات«.مدیریت.کرده،.و.باقی.مانده.را.
با.سیاستگذارِی.متغیر،.به.مدیریِت.خود.به.بقیة.مصارف.این.مال.که.در.آیه.ذکر.شده.می.رسانند23..یا.
مثاًل.در.تقسیم.غنائم،.ممکن.است.قسمتی.از.این.خمس.را.به.یکی.بدهند.که.زبانش.را.ببندد.و.مانِع.

رسیدِن.اموال.به.مصارِف.اصلِی.خود.نگردد.)بحار.النوار.)ط.-.بیروت(،.ج.21،.ص160(..

3- تقسیم اموال با هر دو هدف پیشین، بدون این که یکی را بتوان هدف اصلی 
دانست. 

3-1-  قسمِت کاالی سرمایه اِی نیازمند مدیریت جدید، از انفال )فیء24(: 
این.اموال.به.عنوان.یارانة.سرمایه.ای.برای.»تغییر.دهک.و.وضعیت.اقتصادی«.فقرا.داده.می.شود..

22..جمع.بعضی.مانند.صاحب.وسائل.از.روایات.این.باب.و.باب.پسیِن.آن،.تاکد.استحباب.زکات.مال.التجارة.است..
23..مثاًل.ر.ک..ابن.بابویه،.محمد.بن.علی،.االمالی،.المجلس.التاسع.و.السبعون،.صص.522.و.530-531..)این.حدیث،.

همچنین.بر.جدایی.فیء.)دستة.بعدی.اموال(.از.خمس.داللت.دارد(...
مطابق.نظر.فقها.با.استنباط.از.احادیثی.که.به.نظر.می.رسد.سیاستگذارِی.زمانمند.معصوم.ع.نسبت.به.پدیدة.خمس.باشد،.
سهم.امام.از.خمس،.جزء.بیت.المال.محسوب.میشوند..حتی.طبق.نظر.برخی.فقها)خمینی،.سید.روح.اهلل،.کتاب.البیع،.ج.
2،.ص.664/.هاشمی.شاهرودی،.کتاب.الخمس،.ج.2.ص.388.و.396/.یزدی،.سید.محمد.کاظم.طباطبایی،.العروة.الوثقی.
مع.تعلیقات.المنتظری،.ج.2،.ص.12(.که.قائلند.کل.خمس.مال.االمام.است.و.یا.الاقل.تحت.والیت.امام.است.در.این.

صورت.کل.خمس.بیت.المال.محسوب.میشود.و.باید.در.دست.حاکم.اسالمی.باشد.
24.گاهی.به.مناسبت.اصطالِح.روایی)حر.عاملی،.محمد.بن.الحسن،.وسائل.الشیعه،.ج.9،.صص526-527،.باب.1.از.
ابواب.االنفال،.ح.10(،.فیء.را.به.معنای.تمام.انفال.به.کار.می.بَرند..اما.در.اینجا.اصطالح.اخّص.آن.در.بعضی.روایات.دیگر.
)طوسی،.محمد.بن.الحسن،.تهذیب.االحکام،.ج.4،.ص.133،.باب38:.باب.االنفال،.ح.5(.مّد.نظر.است..در.حدیث.اخیر،.

انفال.نازل.منزله.فیء.شده.است.و.نباید.خلط.شود.
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این.یارانه،.عالوه.بر.اصِل.یارانه.بودن.برای.فقرا،.هدفی.سیاستی.از.جنس.قسمت.اول.یعنی.»مدیریت.
این.اموال.توسط.بخش.خصوصی«.را.نیز.دنبال.می.کند،.چنانکه.خواهیم.دید.

بررسی نمونة سورة حشر:
بيِل  ُسوِل َو لِِذي الُْقْربى  َو الْيَتامى  َو الَْمساكيِن َو ابِْن السَّ ُ َعلى  َرُسولِِه ِمْن أَْهِل الُْقرى  فَلِلَِّه َو لِلرَّ ما أَفاَء اللَّ
 َ َ إِنَّ اللَّ ُسوُل فَُخُذوهُ َو ما نَهاُكْم َعْنُه فَانْتَُهوا َو اتَُّقوا اللَّ َكْي ل يَُكوَن ُدولًَة بَْيَن اْلَْغنِياِء ِمْنُكْم َو ما آتاُكُم الرَّ
ِ َو ِرْضوانًا َو  َّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َو أَْموالِِهْم يَْبتَُغوَن فَْضًل ِمَن اللَّ َشديُد الِْعقاِب )7(لِْلُفَقراِء الُْمهاِجريَن ال
اَر َو اْليماَن ِمْن قَْبلِِهْم يُِحبُّوَن َمْن هاَجَر  ُؤا الدَّ َّذيَن تَبَوَّ اِدقُوَن )8(َو ال َ َو َرُسولَُه أُولئَِك ُهُم الصَّ يَْنُصُروَن اللَّ
ا أُوتُوا َو يُْؤثُِروَن َعلى  أَنُْفِسِهْم َو لَْو كاَن بِِهْم َخصاَصٌة َو َمْن يُوَق  إِلَْيِهْم َو ل يَِجُدوَن في  ُصُدوِرِهْم حاَجًة ِممَّ
َّذيَن َسبَُقونا  َّنَا اْغِفْر لَنا َو ِلِْخوانِنَا ال َّذيَن جاُؤ ِمْن بَْعِدِهْم يَُقولُوَن َرب ُشحَّ نَْفِسِه فَُأولئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن )9(َو ال

ََّك َرُؤٌف َرحيٌم.)10حشر( َّنا إِن بِاْليماِن َو ل تَْجَعْل في  قُُلوبِنا ِغلًّ لِلَّذيَن آَمنُوا َرب
ُسوِل.َو.لِِذي.الُْقْربی..َو.الْیَتامی..َو. ِ.َو.لِلرَّ این.اموال.نیز.مطابق.فرمول.مالکیِت.طولِی.خمس،.»هلِلَّ
بیِل«.است..ماِل.خداست.و.از.مجرای.رسول)ص(.و.خلفای.او.می.گذرد.تا.در.راه. الَْمساکیِن.َو.ابِْن.السَّ
مصارفش.خرج.گردد..اما.در.اینجا.برای.کاالی.خاص.فوق،.طریقة.تخصیص.در.جهت.مصارف.نیز.
به.صورت.جزئی.تر،.با.المِ.مالکیِت.دیگری.در.طول.مالکیت.های.قبلی.مشخص.شده.است:.لِْلُفَقراءِ.

الُْمهاِجریَن......

از آیات فوق مفاهیم زیر برداشت می شود:
ُسوُل فَُخُذوهُ َو ما نَهاُكْم َعْنُه فَانْتَُهوا:.به.نظر.می.رسد.عده.ای.از. نارضایتی عده ای:.َو ما آتاُكُم الرَّ

این.تقسیم.»نامساوی«.ناراضی.اند25..
یارانه از کاالی سرمایه ای:.َكْي ل يَُكوَن ُدولًَة بَْيَن اْلَْغنِياِء ِمْنُكْم:.تقسیم.نامساوی.به.فقرا.موجب.
می.شود.این.اموال،.از.انحصار.اغنیاء.خارج.شود..در.حالی.که.فروض.دیگر.از.جمله.تقسیم.مساوِی.
اموال.میان.همة.افراد.جامعه،.موجب.انحصار.اغنیاء.بر.آن.خواهد.بود..این.ویژگی.»کاالی.سرمایه.ای«.
است..اگر.به.صورت.مساوی.تقسیم.شود،.سرانة.پایینی.خواهد.داشت.و.اقشار.پایین،.به.دلیل.کمبود.

25..این.نارضایتی.نشان.می.دهد.در.اثر.تجمیع.اموال.و.اختصاص.به.عده.ای.خاص،.سرانة.نسبتاً.باالیی.به.هر.نفر.رسیده.
است.
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نقدینگی.سهام.خود.را.خواهند.فروخت.تا.بتوانند.برای.نیازهای.مصرفِی.فورِی.خود.استفاده.اش.

کنند..درحالی.که.اغنیاء.اولین.خریداران.این.کاال.هستند.و.آن.را.نزد.خود.»تجمیع«.خواهند.نمود.تا.

به.عنوان.کاالی.سرمایه.ای،.ذخیرة.ثروت.و.سوددهی.را.برای.آنان.داشته.باشد..فقرا.وجهِ.دریافتی.را.

برای.نیازهای.مصرفی.خرج.کرده.و.لذا.فقیر.خواهند.ماند،.و.این.کاال.در.انحصار.اغنیاء.خواهد.ماند..

در.مقابل،.اگر.کاالی.سرمایه.ای.را.صرفاً.میان.فقرا)ی.خاصی(.توزیع.نماییم،.ارزش.»مدیریت.

سرمایه«.و.استفاده.از.سود.آن.به.حدی.است.که.شخص.را.به.خود.مشغول.دارد.و.لذا.می.تواند.

»تغییر.دهک.ثروتی«.را.برای.مالک.به.ارمغان.آورد..اینگونه،.در.اثر.تقسیم.غیر.مساوی،.این.کاال.از.

انحصار.اغنیاء.خارج.خواهد.شد..این.مسئله.بیانگر.این.مطلب.است.که.در.این.اموال،.عالوه.بر.وجِه.

یارانه.ای،.وجه.مدیریت.اموال.توسط.بخش.خصوصی.نیز.توسط.شارع.لحاظ.شده.است.و.سیاستی.
دوگانه.پیش.می.رود.

اختصاص به فقیرشِدگان:.لِْلُفَقراِء الُْمهاِجريَن:.اموال.به.فقرای.مهاجرین.اختصاص.یافته،.و.لذا.می.
توان.گفت.تقسیم.در.اینجا.»نامساوی«.است..

اَر َو اْليماَن ِمْن قَْبلِِهْم يُِحبُّوَن َمْن هاَجَر إِلَْيِهْم َو ل يَِجُدوَن في   ُؤا الدَّ َّذيَن تَبَوَّ لِْلُفَقراِء الُْمهاِجريَن... َو ال
ا أُوتُوا َو يُْؤثُِروَن َعلى  أَنُْفِسِهْم َو لَْو كاَن بِِهْم َخصاَصٌة َو َمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَُأولئَِك  ُصُدوِرِهْم حاَجًة ِممَّ
َّذيَن َسبَُقونا بِاْليماِن َو ل تَْجَعْل  َّنَا اْغِفْر لَنا َو ِلِْخوانِنَا ال َّذيَن جاُؤ ِمْن بَْعِدِهْم يَُقولُوَن َرب ُهُم الُْمْفلُِحوَن )9(َو ال
ََّك َرُؤٌف َرحيٌم.)10حشر(..نوع.بیان.نسبت.به.دو.گروهِ.دیگر.نشان.می. َّنا إِن في  قُُلوبِنا ِغلًّ لِلَّذيَن آَمنُوا َرب
دهد.اموالی.که.به.فقرای.مهاجرین.رسیده.به.این.دو.گروه.نرسیده.است.)واو.استینافیه.است.نه.عاطفه(..
بر.اساس.آیات.مذکور.این.فقراء.مهاجرین.4.ویژگی.دارند:.اول.اینکه.سابقه.ثروت.دارند:.الَّذیَن.
أُْخرُِجوا.مِْن.دِیارِِهْم.َو.أَْموالِهِْم..لذا.توان.مدیریت.ثروت.دارند..دوم.تعدادشان.کمتر.از.کل.جمعیت.
اَر َو اْليماَن... ل يَِجُدوَن في  ُصُدوِرِهْم  ُؤا الدَّ َّذيَن تَبَوَّ است.و.لذا.سرانة.باالتری.به.آنان.می.رسد.)َو ال
َّذيَن جاُؤ ِمْن بَْعِدِهْم يَُقولُوَن... ل تَْجَعْل في  قُُلوبِنا ِغلًّ لِلَّذيَن آَمنُوا(:.به.هر.کسی. ا أُوتُوا...َو ال حاَجًة ِممَّ
آنقدر.می.رسد.که.برای.دیگران.وسوسه.زاست.و.این.یعنی.به.اندازه.ای.هست.که.خرج.نیاز.مصرفی.
نکند.بلکه.به.دنبال.سود.گرفتن.از.این.کاالی.سرمایه.ای.باشد،.و.مقداری.از.عمرش.را.هم.صرف.
مدیریت.آن.کند..لذا.تغییر.»دهک«.طبقاتی.می.دهد..سوم.به.صورت.سیستماتیک.انگیزه.و.ایدئولوژی.
ِ َو ِرْضوانًا َو يَْنُصُروَن  َّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َو أَْموالِِهْم يَْبتَُغوَن فَْضًل ِمَن اللَّ داشته.و.صادقند:.الُْمهاِجريَن ال
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اِدقُونَ.چون.در.شرایط.سخت،.هجرت.کرده.اند..و.چهارم.اینکه.فقیرند:. َ َو َرُسولَُه أُولئَِك ُهُم الصَّ اللَّ
لِْلُفَقراءِ.و.نیاز.به.تغییر.طبقه.اقتصادی.دارند..

قرآن.با.ساخت.نهاد.مهاجرین)در.راه.خدا(،.هر.4.ویژگی.را.جمع.می.کند..اما.می.توان.با.نظر.به.

این.علِل.سیاسِت.تخصیص.اموال.»سرمایه.اِی.عمومی«.به.فقرای.مهاجر،.آن.را.حتی.االمکان.بازسازی.
نمود26.

تدقیقی در موضوِع این روش توزیع
ُ َعلى  َرُسولِِه ِمْنُهْم فَما أَْوَجْفتُْم َعَلْيِه  موضوع.حکم.در.خودِ.آیات.مشخص.شده.است:.َو ما أَفاَء اللَّ
ُ َعلى   ُ َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء قَديٌر.)6( ما أَفاَء اللَّ َ يَُسلُِّط ُرُسَلُه َعلى  َمْن يَشاُء َو اللَّ ِمْن َخْيٍل َو ل ِركاٍب َو لِكنَّ اللَّ
َرُسولِِه ِمْن أَْهِل الُْقرى ...)7حشر(..حداقل.موضوِع.این.حکم،.»اراضِى آباِد مفتوح غيرعنوةً«.است..اما.
در.این.نگاشته،.سعی.بر.آن.داریم.که.»موضوعاِت.پیش.آمده«.در.اثر.رفتارهای.ناصحیح.یا.مضطّرانة.
دولت.اسالمی.و.تصدی.گرِی.دولتی.نسبت.به.اموال27.را.تعیین.تکلیف.کنیم..در.این.موضوعات،.
باید.سیاست.های.شارع.را.فهم.کرده.و.این.سیاست.ها.را.نسبت.به.این.موضوعات.»بازسازی«.نماییم.

تا.توزیع.مطابق.سیاستگذارِی.اسالمی.رخ.دهد..در.این.بازسازی.به.نظر.می.رسد:
اوالً.چنان.که.گفته.شد،.عنوان.»کاالی.سرمایه.ای«.در.این.نحوه.از.توزیع،.موضوعیت.دارد.

ثانیاً.ویژگی.دیگرِ.قابل.ذکر.برای.این.کاالی.سرمایه.ای،.آن.است.که.پیامبر.ص.به.دلیل.مصالحی.

26..این.بازسازی.روشمند.بوده.و.با.قیاس.متفاوت.است..استفاده.از.قیود.منصوص.برای.تشخیص.موضوع،.کشف.

روشمنِد.عصیان.و.اثراِت.فقهی.آن.در.بازسازی.موضوع،.و....از.ویژگی.های.این.روش.است.و.هرگز.بنایش.بر.ِصرف.
شباهت.نیست..هرچند.گاه.این.روشمندی.نیاز.به.پیشرفت.بیشتری.دارد..

27..»ما.در.دهه.ی.اول.انقالب.به.خاطر.مسائل.دفاع.مقدس.و.جنگ.و.گرفتاریهای.گوناگون.و.محاصرات.عجیب.و.غریب.

اقتصادی.و.غیره،.اقداماتی.را.کردیم.که.به.مالکیت.گسترده.ی.دولت.منتهی.شد؛.بیش.از.آن.مقداری.که.در.این.اصل.قانون.

اساسی.ذکر.شده.بود..البته.همان.وقتها.هم.در.بسیاری.از.اینها.جای.حرف.بود..من.خودم.در.بخش.عمده.ی.آن.دوره.

رئیس.جمهور.بودم.و.با.مسئوالن.اقتصادی.دولت.و.با.رئیس.دولت.و.مسئوالن.اقتصادی.مباحثات.فراوانی.داشتیم،.لکن.

به.هرحال.ضرورتها.بر.آنها.و.بر.کشور.این.مسائل.را.تحمیل.کرد.و.مالکیت.دولتی.به.شکلی.فراتر.از.آنچه.که.در.اصل.44.

دیده.شده.بود،.گسترش.پیدا.کرد،.اما.در.دهه.ی.دوم.و.سوم،.یعنی.بعد.از.جنگ.تا.امروز،.ما.نباید.با.گسترش.شرکتهای.

دولتی.غیرضروری.-.که.چند.هزار.شرکت.دولتی.وجود.دارد.که.تعداد.مهمی.از.اینها.حقیقتاً.غیرضروری.بودند.-.موافقت.

می.کردیم؛.یعنی.تشکیل.آنها.به.وسیله.ی.دولت،.یا.واگذار.نکردِن.بنگاههای.ذیل.اصل.44.به.مردم،.عمل.موافق.مصلحت.
نبود«.)1385/11/30(
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)در.اینجا.خیانتها.و.مشاقّه.های.مکّرر.صاحبان.این.زمینها(،.باید.»مدیراِن.قبلی«.این.کاالی.سرمایه.ای.
َّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل الِْكتاِب ِمْن ِدياِرِهْم ِلَوَِّل الَْحْشِر ...)2(َو لَْو ل  َّذي أَْخَرَج ال را.اخراج.می.نمود:.ُهَو ال
َ َو َرُسولَُه  َُّهْم َشاقُّوا اللَّ نْيا َو لَُهْم فِي اْلِخَرةِ َعذاُب النَّاِر )3(ذلَِك بَِأن بَُهْم فِي الدُّ ُ َعَلْيِهُم الَْجلَء لََعذَّ أَْن َكتََب اللَّ
َ َشديُد الِْعقاِب.)4حشر(..پس.در.این.مورد.بر.خالف.اراضی.خراجیه.و.اراضی. َ فَِإنَّ اللَّ َو َمْن يَُشاقِّ اللَّ
موردِ.جزیه،.با.کاالیی.سرمایه.ای.مواجهیم.که.ادامه.دادن.مدیریتش.توسط.مدیران.پیشین.به.صالح.

نیست.و.باید.»واگذار«.گردد.
قیِد.»مفتوح غيرعنوةً«.)فَما أَْوَجْفتُْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َو ل ِركابٍ(:.این.مالک.در.آیات.فوق.برای.رد.
اعتراضات.نسبت.به.توزیع.غیر.مساوی.میان.مسلمین.بیان.شده.است..مطابق.سیاق،.خداوند.هرگونه.
نقشی.از.سمت.مجاهدین.نسبت.به.فتح.این.اموال.را.نفی.کرده.تا.از.این.طریق.نشان.دهد.اعتراضشان.
به.توزیع.غیرمساوی.»کاماًل.بی.وجه«.است..در.هرگونه.بازسازِی.حکم.برای.موضوعات.جدید،.در.
صورت.»مفتوح«.بودِن.کاال.باید.این.قید.را.مّد.نظر.قرار.داد28..اما.چنانچه.کاالیی.مفتوح.از.کفار.نباشد،.
ظاهراً.نمی.توان.این.قید.را.چندان.وارد.نمود؛.چنانکه.اگر.در.موردی.»واگذار.کردن«.مدیریت.این.
اموال.توسط.مدیران.قبلی.به.صالح.نباشد.نمی.توان.قیِد.واگذاری.را.در.بازسازِی.حکم.وارد.نمود..

تطبیق برداشت های گرفته شده از آیات 7 الی 10 سوره حشر بر توزیع سهام عدالت
سهام.عدالت،.از.جمله.کاالهای.»سرمایه.ای«.است.که.با.36شرکت.بورسی.از.49.شرکِت.دولتی.
و.همچنین.بزرگ.بودن.و.سودده.بودن.این.سهام،.خرید.آن.مطلوب.جریان.غنی.و.سرمایه.دارِ.کشور.
است..لذا.راهبردهای.4گانة.فوق.در.توزیع.»یارانة.سرمایه.ای«.را.باید.امتداد.داد.و.حتی.االمکان.در.

شرایط.موجود،.آن.را.بازسازی.نمود..

28..حتی.می.توان.گفت.بخشیدن.عواید.»فدک«.به.بنی.هاشم.یا.به.صورت.خاص،.دختر.رسول.خدا.ص،.از.باب.»للفقراء.
المهاجرین«.بودِن.ایشان.است.و.حضرت.ص.ایشان.را.تغییر.طبقه.داده.است..

البته.شاید.بتوان.این.اراضی.را.از.»انفال«.هم.دانست.که.بید.امام.بوده.)خویی،.سید.ابوالقاسم،.موسوعة.االمام.الخویی،.ج.

25،.صص.356-370(.و.حضرت.ص.در.راستای.سیاستگذاری.الهی،.از.اختیار.خود.استفاده.نموده.اند..اما.در.مورد.عنواِن.

»انفال«.مباحثی.بین.فقها.صورت.گرفته.است.و.امام.خمینی.)ره(.قائلند.که.مصادیق.انفال،.دارای.عناوین.و.مالکات.مختلف.

نیستند.بلکه.همگی،.ذیل.یک.عنوان.هستند.و.آن.»ما.ال.رّب.له«.میباشد)خمینی،.سید.روح.اهلل،.کتاب.البیع،.ج.3،.ص.41(.

لذا.به.نظر.همان.احتمال.پیشین.اولویت.دارد،.هرچند.که.مدیران-کشاورزان-.پیشیِن.این.اموال.ابقا.شده.اند.و.حضرت.
زهرا)س(.سهمی.از.عواید.را.برای.خود.برداشتند..لذا.این.تاییدی.بر.موضوعیت.قید.»مفتوح.عنوةً«.در.مسئله.است.
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در.غیر.این.صورت،.با.وجودِ.گذر.هر.مقدار.زمان،.افرادِ.دهک.های.فقیر.به.مدیریت.این.سرمایة.

توزیع.شده.با.سرانة.بسیار.پایین،.مبادرت.نخواهند.کرد.زیرا.ارزش.سرانة.قابل.ذکری.ندارد..بلکه.در.

اولین.فرصت.و.امکان،.آن.را.در.ازای.»وجوه.مصرفی«.فروخته.و.از.عواید.مصرفی.و.کوتاه.مدِت.

آن.استفاده.خواهند.نمود؛.و.این.کاالی.سرمایه.ای.به.باالترین.دهک.های.درآمدی.جامعه.)االغنیاء(.

خواهد.رسید..چیزی.که.عالوه.بر.ضربه.به.اهداف.طرح،.موجب.رانت.و.نفوذ.های.نامطلوب.در.

بخش.سودده.دولتی.خواهد.شد..آسیب.هایی.همچون.تحمیل.زیان.به.شرکِت.دولتی.از.طریق.افزایش.

سود.در»بنگاه.های.مرتبط.با.سهامداران.کالن«..این.بنگاه.ها.در.باالدسِت.زنجیرة.تولید،.تامین.قطعات.

و.خدماِت.آن.شرکِت.دولتی.قرار.داشته.و.سهامداراِن.کالن،.هم.از.طریق.سهامداری.قابلیت.نفوذ.در.

شرکت.های.دولتی.را.دارند.و.هم.از.زیان.شرکت.دولتی.بیشتر.سود.می.برند.تا.از.سودِ.آن؛.مشابه.

آنچه.در.مورد.کروز.و.ایران.خودرو.در.افواه.شایع.شد..آمارِ.فروش.سهام.عدالت.پس.از.آزاد.سازی.

طبق.»آیین.نامه.اجرایی.آزادسازی.سهام.عدالت«.نیز.حاکی.از.همین.حقیقت.است.و.حدود.نصف.
سهام.در.کمترین.زمان.توسط.سهامداران.فروخته.شد.

اهداِف سیاستگذار جمهوری اسالمی، از طرح سهام عدالت
سیاستگذارِ.جمهوری.اسالمی.نیز.چنان.که.خواهیم.گفت.از.این.طرف،.هردو.سیاسِت.مدیریت.
اموال.خاص.توسط.بخش.خصوصی،.و.رساندن.یارانة.سرمایه.ای.به.بخش.خاصی.از.جامعه.را.دنبال.

می.کرده.است..
مقام.معظم.رهبری،.بحث.سهام.عدالت.را.در.راستای.سیاستهای.ابالغی.اصل.44.مد.نظر.قرار.
داده.و.لذا.آن.را.در.راستای.خصوصی.سازی.و.توانمند.سازی.اقتصاد.ایران.از.این.طریق.مطرح.نموده.

است..همچنان.که.در.فرمایشات.معظمٌ.له.در.30بهمن.ماه.سال.1385.اشاره.شده.است:
»خالصة.این.سیاستها.عبارت.است.از.آزاد.شدن.دولت.از.فعالیت.های.اقتصادی.غیر.ضرور،.باز.
شدن.راه.برای.حضور.حقیقی.سرمایه.گذار.در.عرصة.اقتصاد.کشور،.تکیه.بر.تعاون.-شرکت.های.
تعاونی-.و.چتر.گسترده.شرکت.های.تعاونی.بر.روی.اقشار.ضعیف.مردم،.پرداختن.دولت.به.آداب.و.
قواعد.نقش.حاکمیتی،.سیاستگذاری.های.اجرایی.و.ایفای.نقش.حاکمیتی.و.صرف.چگونگی.مصرف.
درآمدهای.ناشی.از.این.واگذاری.در.بخشهایی.که.ذکر.شده،.و.بعد.الزامات.دولت.در.امر.واگذاری..
این.خالصة.سیاستهای.ابالغی.اصل.44.است..وقتی.مسئله.سهام.عدالت.مطرح.شد.ما.از.این.کار.
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استقبال.کردیم......البته.این.سیاستها.این.طور.که.من.شرح.دادم.واضح.است.که.به.معنای.چوب.حراج.

زدن.بر.ثروت.دولت.نیست..به.هیچ.وجه.ما.مایل.نیستیم.و.اجازه.نمی.دهیم.که.ثروتهای.دولت.که.مال.

مردم.است.چوب.حراج.زده.شود.و.از.بین.برود..نه،.این.تبدیل.این.موجود.کم.بازده.و.بی.اثر.یا.کم.

اثر.به.یک.موجودی.پراثر.و.پیش.برندة.اقتصاد.کشور.است.و.البته.در.کنار.این،.سوق.دادن.ثروتهای.
عمومی.یعنی.بیت.المال،.به.سمت.اقشار.محروم.است«.)1385/11/30(.

همان.طور.که.دیده.می.شود.سیاست.گذار.از.سهام.عدالت،.به.طور.توأمان.»مدیریت.بهینة.اموال«.و.

»تقویت.اقشار.محروم«.را.هدف.گرفته.است..چنانکه.اساساً.پاسخ.رهبری.به.درخواست.رییس.محترم.

جمهور.برای.اختصاص.بخشی.از.سهام.شرکت.های.دولتی.به.طرح.توزیع.گسترده.سهام.»بین.اقشار.

کم.درآمد«.به.طرح.سهام.عدالت.»ذیل.اصل.44.قانون.اساسی«.منجر.شد.)ر.ک..نامة.رهبری.در.قبول.
طرح.سهام.عدالت،.ابالغی.1385/4/12(..

ایشان.خود.بر.پیگیری.توأماِن.دو.سیاست.فوق.از.طرح.سهام.عدالت.تصریح.دارد:.»پیشرفت.

ها.در.این.باب.رضایت.بخش.نیست....حاال.چرا.این.پیشرفتها.خوب.نیست؟.....یا.به.خاطر.اینکه.از.

مسئله،.برداشتهای.مختلفی.هست..افراد.هرکدامی.در.دستگاه.های.مختلف.یا.حتی.در.یک.دستگاه،.از.

بندهای.مختلف.این.سیاستها.و.از.مقاصد.آنها.و.از.نتیجه.ای.که.باید.بر.اجرای.آن.سیاستها.عاید.بشود.

متفق.القول.نیستند..درک.واحدی.و.برداشت.واحدی.ندارند....ما.یک.تبیینی.بکنیم،.انگیزه.های.این.

سیاستها.]ذیل.اصل.44[.را.عرض.بکنیم....به.طور.خالصه.باید.ما.هم.کارآمدی.در.جهت.رشد.رونق.

اقتصاد،.هم.کارآمدی.در.جهت.تامین.عدالت.را.به.دنیا.نشان.می.دادیم....ما.وقتی.به.صورت.کالن.به.

زمینة.اقتصاد.اسالمی.نگاه.می.کنیم،.دو.تا.پایه.اصلی.مشاهده.می.کنیم..هرروش.اقتصادی،.هر.توصیه.

و.نسخة.اقتصادی.که.این.دو.پایه.را.بتواند.تأمین.کند.معتبر.است..هر.نسخه.ای.هرچه.هم.مستند.به.

منابع.علی.الظاهر.دینی.باشد.و.نتواند.این.دو.را.تامین.کند.اسالمی.نیست..یکی.از.آن.دو.پایه.عبارت.

است.از.افزایش.ثروت.ملی..کشور.اسالمی.باید.کشور.ثروتمندی.باشد..کشور.فقیری.نباید.باشد..باید.

بتواند.با.ثروت.خود.با.قدرت.اقتصادی.خود،.اهداف.واالی.خودش.را.در.سطح.بین.المللی.پیش.

ببرد..پایه.دوم،.توزیع.عادالنه.و.رفع.محرومیت.در.درون.جامعة.اسالمی.است..این.دو.تا.باید.تامین.

بشود..و.اولی،.شرط.دومی.است.....برای.اینکه.بتوانیم.کشور.را.از.لحاظ.ثروت.ملی.به.حد.استغناء.

و.بی.نیازی.برسانیم.باید.سرمایه.گذاری.و.فعالیت.اقتصادی.و.تولید.ثروت.در.معرض.انتخاب.همة.
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آحاد.فعال.کشور.قرار.بگیرد..یعنی.همه.باید.بتوانند.در.این.زمینه.فعالیت.کنند.
....این.کار،.یعنی.اجرای.این.سیاستها،.مخالفان.و.دشمنانی.دارد....دشمنانش.چه.کسانی.هستند؟.
...دلشان.نمی.خواهد.این.وضعیت.به.هم.بخورد..از.اینکه.اجازه.یک.مدیر،.گردش.قلم.یک.مدیر.یا.
یک.مسئول،.حاال.در.هرجا.-چه.در.قوة.مجریه،.چه.در.قوة.قضائیه،.چه.در.مجلس-.توانایی.این.را.
داشته.باشد.که.خیلی.از.این.چیزها.را.جا.به.جا.بکند،.این.را.مغنتم.می.شمارند.و.نمی.خواهند.از.بین.

برود..بنابراین.اینها.هم.جزء.مخالفان.هستند.«.)1385/11/30(
مالحظه.می.شود.که.رهبری.در.این.سخنرانی.به.تصریح،.مدیریت.دولتی.بر.اموال.کالِن.سرمایه.
ای.را.مرجوح.دانسته.و.راهکار.آن.را.ورود.بخش.خصوصی.در.مدیریت.اموال.می.داند.)همان(..

حاصل.توضیحات.فوق.آنکه.توجه.به.»توان.مدیریت.بخش.خصوصی«.در.عین.»کمک.به.

محرومین«.باید.به.صورت.توأمان.در.طراحی.حفظ.گردد،.که.نتیجة.آن.تجمیع.سهام.در.دهک.هایی.
است.که.این.دو.ویژگی.را.با.هم.دارند..یعنی.»دهک.های.میانی«.

مادة.34.از.قانون.اجرای.سیاستهای.کلی.اصل.44.قانون.اساسی،.4.دهک.درآمدِی.3-6.را.در.

طرح.مشمول.مشوق.هایی.قرار.می.دهد.که.امر.را.برای.اجرای.پیشنهاد.سیاستِی.این.نگاشته.آماده.
می.کند:.

»ماده.34:.در.اجرای.سیاست.گسترش.مالکیت.عمومی.به.منظور.تأمین.عدالت.اجتماعی،.دولت.

مجاز.است.تا.40%.مجموع.ارزش.سهام.بنگاه.های.قابل.واگذاری.در.هر.بازار.موضوع.گروه.دو.ماده2.
این.قانون.را.با.ضوابط.ذیل.به.اتباع.ایرانی.مقیم.داخل.کشور.واگذار.نماید:.

الف-.در.مورد.دو.دهک.پایین.درآمدی.با.اولویت.روستانشینان.و.عشایر،.50%.تخفیف.در.قیمت.
سهام.واگذاری.با.دوره.تقسیط.ده.ساله..

ب-.در.مورد.چهار.دهک.بعدی.تقسیط.تا.ده.سال.حسب.مورد.داده.خواهد.شد.....
ماده35:.مشمولین.بندهای.»الف«.و.»ب«.ماده.34.این.قانون.در.قالب.شرکتهای.تعاونی.شهرستانی.
ساماندهی.شده.و.از.ترکیب.آنها.شرکت.های.سرمایه.گذاری.استانی.به.صورت.شرکت.های.سهامی.
تشکیل.و.بر.اساس.قانون.تجارت.فعالیت.می.کنند..دولت.موظف.است.جهت.پذیرفته.شدن.شرکت.

های.مذکور.در.بورس.اوراق.بهادار.کمک.های.الزم.را.انجام.دهد«..
کمک.به.عرضه.این.سهام.در.بورس.و.اخذ.مالکیت.کامل.توسط.سهامداران،.در.کنار.»تشویق.



25

ماندگاری.صاحبان.سهام.در.شرکتهای.مذکور«.)ابالغیه.رهبری.مبنی.بر.صدور.فرمان.آزادسازی.سهام.

عدالت،.1399/2/9(.است..لذا.باالترین.کمک.به.ورود.این.سهام.و.سهامداران.آن.به.بورس،.ابتدائًا.

ایجاد.تجمیع.بیشتر.در.این.سهام.برای.افرادی.از.اقشار.نسبتاً.ضعیف.)دهکهای.3-6(.است،.تا.اهداف.

سیاستگذار.در.مدیریت.بخش.خصوصی.در.اموال.و.»رونق.و.تحرک.اقتصادی.با.به.کار.گیری.همه.

نیروها.و.سرمایه.های.ملی«.)نامة.رهبری.در.موافقت.با.طرح.سهام.عدالت،.ابالغی.1385/4/12(.
برآورده.گردد.و.»تشویق.ماندگاری.صاحبان.سهام.در.شرکت.های.مذکور«)1399/2/9(.رخ.دهد.
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پیشنهاد  سیاستی
سیاست.گذاری.باید.در.جهتی.باشد.که.افراد،.خود.مدیریِت.سهام.را.به.دست.گرفته.و.سودِ.آن.
را.استفاده.کنند.و.سهام.را.به.باروری.برسانند..نه.آنکه.به.فروش.اصل.سهام.و.مصرِف.عواید.زودگذرِ.

آن.روی.آورند..در.همین.راستا.فرآیندهای.زیر.پیشنهاد.می.شود:.

1- افزایِش حداقل 5-6 برابرِی سرانة سهام، در دهک های درآمدی »متوسِط پایین« از طریق 
تجمیِع آن

توان.مدیریت.مالِی.این.ابعاد.از.سرانة.سرمایه،.در.دهک.های.3-4.به.باال.وجود.دارد.در.حالی.

که.حداقل.عواید.سهام.5-6برابری.نسبت.به.حالت.کنونی،.می.تواند.برای.آنان.انگیزه.ساز.باشد.تا.به.

مدیریت.آن.مبادرت.ورزند.و.آن.را.نفروشند..از.آنجا.که.منابع.برای.افزایش.کّل.سهام.عدالت.به.این.

میزان.وجود.ندارد.به.نظر.می.رسد.دهک.های.1-2.باید.یارانة.مصرفِی.این.سهام.را.دریافت.نمایند.

و.سهامشان.را.به.دهک.های.میانی.بفروشند..در.صورت.باز.شدن.اجازة.فروش.صرفاً.به.دهک.های.

3-6،.شرِط.مشکل.مالی.و.فقر.و.شرِط.»توان.مدیریت.مالی«.توأمان.رعایت.شده.است..پیشنهاد.می.

شود.در.مرحلة.اول.فقط.دهک.های.1-6.از.دارندگان.سهام.اجازة.خرید.سهام.دیگران.را.داشته.باشد،.

و.دولت.نیز.با.یارانه.هایی.)از.قبیِل.اضافه.کردن.سهام.به.هر.معامله،.تسهیالت.ارزان.قیمت.یا...(،.

کاری.کند.که.قیمِت.خرید،.قیمتی.»ترجیحی«.باشد.در.عین.آنکه.که.فروش.به.نفع.دهک.های.پایین.
تمام.می.شود..

افزایش.5-6برابری.سرانة.سهام.نیازمند.کاهش.اندازة.جمعیتِی.سهامداران.به.حدودِ.یک.دهک.
است.و.این.امر.به.دو.صورت.امکان.پذیر.است:

1-1-  تجمیع از طریق جابجایی سهام عدالت
در.مرحلة.اول،.اجازة.خرید.و.فروش.در.میان.5یا6.دهِک.پایین.از.دارندگان.سهام.باز.می.شود..
دولت.به.ازای.هر.جابجایِی.اول.)در.جهت.تجمیع.سهام(،.یارانه.ای.برای.ایجاد.قیمت.ترجیحی.
پرداخت.می.کند..با.اجازة.واگذارِی.محدود.به.دو.یا.سه.دهک،.افرادِ.آن.انتخاب.می.کنند.که.سهام.دار.
شوند.و.سهام.را.به.عنوان.کاالی.سرمایه.اِی.خود.انتخاب.کنند،.یا.آن.را.واگذار.نموده.و.عواید.فروش.
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آن.را.مصرف.می.نمایند29..در.مرحلة.بعد،.فروِش.یک.جهته.از.دهک.های.باالتر.»در.صورت.وجود.

میان.سهامداران.عدالت«،.به.سمت..دهک.های.پایینتر.جهت.»تجمیع.بیشترِ.سهام«.باز.می.شود..

مجموعاً.حدود.یک.دهک.دارندگان.سهام.از.دهک.های.میانی.باقی.خواهند.ماند،.که.سودِ.6-5.

برابرِی.حالت.کنونی.برای.آنان.ارزش.مدیریت.سهام.و.وقت.گذاری.را.خواهد.داشت.و.انتخاب.

می.کنند.خریدار.باشند.نه.فروشنده..در.مرحلة.بعدی.پس.از.مدت.نسبتاً.کوتاهی.می.توان.سهام.را.

به.صورت.کامل.آزادسازی.نمود.و.مدیریت.آن.را.به.دست.سهامداران.و.تعاونی.های.تأسیس.شده.
توسط.همانان.سپرد.

1-2- تجمیع از طریق تخصیص بقیة سهام: 
شرکت.های.دولتِی.سرمایه.پذیر.در.طرح.سهام.عدالت.نه.تنها.قابلیت.واگذاری.قسمتی.از.بقیه.
سهامشان.)بیش.از.40%.مطرح.در.طرح.سهام.عدالت(.را.در.این.طرح.دارند،.بلکه.قسمت.های.
بازپس.گرفته.شده.توسط.دولت.از.طرح.سهام.عدالت.نیز.باید.دوباره.واگذاری.گردد..دولت.با.تغییر.
مخاطب.در.ارائه.صورتحساب.توسط.سازمان.خصوصی.سازی.که.به.جای.ارائه.صورتحساب.به.30.
شرکت.سرمایه.گذاری.استانی،.به.حدود.49میلیون.نفر.مشمولین.سهام.عدالت.ارائه.کرد،.توانست.
با.استفاده.از.عدم.آگاهی.ناشی.از.عدم.اطالع.رسانی.صحیح.به.مشمولین،.به.بهانه.عدم.واریز.مابه.
التفاوت.بدهی.مشمول.به.خزانه.دولت،.حدود.47%.از.اصل.سهام.واگذارشده.را.به.دولت.برگرداند..
این.بازپس.گیری.47%.سهام.بابت.مانده.بدهی.حدود.470هزارتومانی.هر.نفر.از.42میلیون.نفر.
مشمول.سهام.عدالت.در.حالی.انجام.شد.که.ارزش.سهام.در.زمان.بازپس.گیری.نسبت.به.زمان.
واگذاری.حدود.5برابر.و.در.خرداد.1399.حدود.40.برابر.ارزش.پیدا.کرده.بود..در.حالی.که.طلب.
ریالی.بود.و.نباید.به.صورت.درصدی،.سهام.پس.گرفته.می.شد..فقط.پیرامون.همین.یک.فقره،.ارزش.
ریالِی.مابه.التفاوت.مطالبة.ریالی.دولت.با.سهامِ.بازپس.گرفته.شده،.600هزار.میلیارد.تومان.به.ارزش.

روز.آزادسازی.است!
این.سهام.را.-اگر.چیزی.از.آن.باقی.مانده.و.توسط.دولت.به.صورت.مستقیم.به.بورس.عرضه.
نشده.باشد-.می.توان.در.مراحل.بعد.در.راستای.سیاست.فوق،.تخصیص.داد.و.سهامِ.باارزشی.را.به.

29..حتی.می.توان.در.صورت.صالحدید،.اجازة..»صرفاً.یک.فروش.تجمیعی«.در.عین.مجاز.بودن.»چند.خرید«.را.به.
عنوان.قاعدة.بازی.اضافه.کرد..البته.برای.اعتبار.دادن.به.این.قوانین.اضافه.نیاز.به.بررسی.های.بیشتری.است.
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افراد.دهکهای.3-6.ارائه.نمود.تا.موجب.مدیریت.بخش.خصوصِی.واقعی.بر.این.قسمت.از.ثروت.
مملکت.گردد.

1-2-1- فقیر شدگان در راه جمهوری اسالمی: 
عده.ای.از.گروه.هایی.که.می.توان.فداکارِی.آنان.را.در.عین.»فقیر.شدنشان«.تشخیص.داد،.به.
صورت.خاص.در.میان.این.سهامداران.خواهند.بود..خصوصاً.اتباع.دیگر.کشورها.که.اکنون.از.اموال.
و.خانه.هایشان.بازمانده.و.مطابِق.قوانیِن.کشور.خود.به.واسطة.شرکت.در.جهاد،.مجرم.شناخته.شدند..
البته.به.نحوی.که.از.بحران.های.رسانه.ای.دور.باشد..گروه.هایی.از.مدافعین.حرم.از.جمله.مصادیق.

این.مفهوم.هستند..این.گروه.را.می.توان.به.عنوان.»جاماندگان.سهام.عدالت«.اضافه.نمود..

2-قابل مدیریت نمودِن سبِد هر شخص
با.رعایت.توان.مدیریت.مالِی.اشخاص.دهک.»متوسِط.پایین«،.به.نظر.می.رسد.مدیریت.پذیری.
سبد.سهامِ.5-6برابری.نسبت.به.حالت.کنونی.را.باید.ساده.نمود..مثاًل.با.راهکارهایی.همچون.»کم.
کردن.از.تعداد.شرکت.های.سبِد.هر.شخص«،.که.از.سودِ.مجموِع.دارندگان.نمی.کاهد.و.به.اهداف.

طرح.ضربه.نمی.زند.ولی.توان.مدیریت.سهام.را.برای.هر.فرد.آسانتر.می.نماید..

3-جایگاه نمایندگی از سهامداران
این.طرح،.باعث.ساده.تر.شدن.مسئلة.»نمایندگی.از.سهامداران.عدالت،.در.مدیریت«.خواهد.شد..
چون.جمعیِت.دارندگان.را.به.حدودِ.15%.حالت.کنونی.کاهش.می.دهد،.و.مدیریت.فعال.توسط.
آنان.را.نیز.به.شدت.باال.خواهد.برد..چنان.که.خواهیم.گفت،.تشکیل.»تعاونی.های.کوچک«.میان.این.
دارندگان.سهام،.می.تواند.این.فرایند.را.هرچه.ساده.تر.کرده.و.هر.تعاونِی.ثبت.شده.از.سهامداران.را.

به.مثابهِ.یک.سهامدار،.در.مدیریت.شرکت.مطرح.کند.
با.توجه.به.اهداف.سیاستگذار.در.راستای.کمرنگ.کردن.مدیریت.دولتی.در.این.اموال،.به.نظر.
می.رسد.نمی.توان.نقش.نمایندگان.دولتی.را.برای.نمایندگی.از.سهامداران.پررنگ.نمود.و.این.نقش.
را.به.معاونت.تعاون.یا.....درون.دولت.سپرد..چنانکه.ماده38.قانون.اجرای.سیاست.های.کلی.اصل.
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44.چنین.می.گوید30.
لذا.نقش.تعاونی.های.فوق.الذکر.در.نمایندگی.و.کسب.صندلی.در.هیئت.مدیره.نیز.هرچه.پررنگ.

تر.خواهد.شد..
ماده.10.آیین.نامة.اجرایی.آزادسازی.سهام.عدالت،.این.نقش.را.پس.از.آزادسازی.در.مواردِ.
مدیریت.غیر.مستقیم،.به.»کانون.شرکت.های.سرمایه.گذاری.استانی«.واگذار.نموده.است.که.طّی.
فراینِد.فوق.الذکر.قابل.تغییر.به.کانون.تأسیسی.از.میان.تعاونی.های.کوچک.و.متوسط.مذکور.در.میان.

سهامداران.است؛.که.مطابقت.بیشتری.با.تعاون.و.نقش.آفرینِی.واقعی.نیز.دارد..

مقایسه با پیشنهادات دیگر

1-تعاونی های فراگیر ملی
این.تعاونی.ها.به.دلیل.فراگیر.بودن.و.محدود.بودن.فرهنگ.تعاون.در.ایران،.چندان.به.»تعاون.
حقیقی«.میان.افراد.نخواهد.انجامید..با.سرانة.پایین.سهام،.در.هر.زمانی.که.اجازة.فروش.داده.شود،.

دارندگان.آن.را.خواهند.فروخت.و.به.انحصار.اغنیاء.با.تعداد.سهام.باال.در.خواهد.آمد..
واضح.است.که.در.اینجا.در.مورد.»مدیریت.خرید.و.فروش.سهام«.صحبت.می.کنیم.و.نه.در.
مورد.دخالت.مدیریتِی.سهامداران.در.شرکت..در.این.راستا.پیشنهاد.می.شود.برای.افزایش.تعاون.به.
معنای.واقعی،.تسهیالِت.خرید.سهام.به.»تعاونی.های.کوچِک.چند.نفره«.داده.شود،.تا.این.تعاونی.ها.
رقم.قابل.توجهی.از.سهام.را.در.خود.داشته.باشند.در.عین.آنکه.حاصل.»تعاون.واقعی«.میان.اعضا.

بوده.و.به.نقش.آفرینِی.منسجم.در.بازار.سرمایه.توسط.غیراغنیاء.منجر.شود..
حاصل.این.که:.برای.دوری.از.صوری.شدن.تعاونی.ها،.پیشنهاد.می.شود.تعاونی.به.درخواست.و.
انتخاب.خودِ.سهامداران.شکل.گرفته.و.در.قالب.»تعاونی.های.کوچک.و.متوسط«.مشمول.تسهیالت.

خریِد.سهام.در.فرایند.تجمیع.سهام.گردند.

30..دولت.مکلف.است.سهام.موضوع.ماده.34.را.به.گونه.ای.واگذار.نماید.که.موجبات.افزایش.یا.تداوم.مالکیت.و.

مدیریت.دولت.در.شرکت.های.مشمول.واگذاری.را.فراهم.ننماید..در.انتخاب.مدیران،.دستگاه.های.اجرایی.موضوع.ماده.
86.این.قانون.مجاز.به.اخذ.وکالت.از.شرکت.های.سرمایه.گذاری.استانی.نخواهند.بود.

همچنین.بند.8.نامة.رهبری.در.شروط.ایشان.برای.موافقت.با.طرح.سهام.عدالت،.اینگونه.است:.»اجرای.طرح.نباید.
موجبات.افزایش.یا.تداوم.تصدی.گری.های.دولت.در.شرکتهای.مشمول.واگذاری.گردد«..
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2-پررنگ کردن نقش تعاونی های شهرستانی یا شرکت های سرمایه گذارِی استانی 
برای مدیریت این سهام

بازار.سرمایه.ساختاری.را.در.اقتصاد.کنونی.ایجاد.نموده.که.مدیریِت.سهام.را.به.مثابه.عملیاتی.

مالی،.کاماًل.از.مدیریِت.فنِی.کارخانه.منفک.نموده.است..درست.یا.غلط،.این.ویژگی.در.ساختار.

سهامِی.عام.تشدید.شده.و.لذا.دخالِت.فنی.صرفاً.در.قالب.نمایندگِی.سهامداران،.آن.هم.صرفاً.در.حّد.
تعیین.سیاستهای.کارخانه.و.نه.جزئیات.فنی.ممکن.است..جزئیات.فنی.به.مدیران.فنی.سپرده.می.شود.
نتیجه.این.که.تحمیل.ویژگی.»وحدت.استان.یا.شهرستان«.در.این.تعاونی.های.میانی،.برای.امتداد.
مدیریت.سهامی.که.اشخاص.به.دریافت.آن.مبادرت.کرده.اند.وجهی.ندارد.و.بلکه.ممکن.است.
موجب.کژمنشی.هایی.در.ساختار.مدیریت.سهام.گردد.و.منافع.وابسته.به.مکان.را.به.منافع.کارخانه.
گره.زده.یا.بر.آن.ترجیح.دهد..در.این.راستا.پیشنهاد.می.شود.فرایند.انتخاب.اعضای.تعاونی.و.محورِ.
وحدت.میان.آنان.آزاد.گذاشته.شود.تا.انواع.تعاونی.های.کوچک.و.متوسِط.واقعی.شکل.گیرد.و.

ساختار.مدیریت.نیز.از.کژمنشی.به.دور.باشد..
لذا.به.نظر.می.رسد.انتخاب.درست.در.سیاستگذاری،.آن.است.که.مراد.از.سهام.عدالت.را.»در.
مواردی.که.سهامداران.تعاون.کنند«،.سهامِ.تعاونی.های.شکل.گرفته.توسط.سهامداران.با.ارزشی.معادل.
سهام.شرکت.های.سرمایه.پذیر.واگذار.شده.در.شرکت.های.سرمایه.گذاری.استانی.بدانیم..اعضای.
تعاونی.بر.سهام.تعاونی.مالکیت.و.مدیریت.دارند.و.مالکیت.و.مدیریت.سهام.شرکت.های.سرمایه.

گذاری.به.عهدة.این.شرکت.های.تعاونی.است.
بدیهی.است.در.مواردی.که.سهامداران.تعاون.نکنند،.سهامِ.فردِی.سهامدار.از.شرکت.های.سرمایه.
پذیر،.با.مدیریت.مستقیِم.خودِ.فرد.اداره.خواهد.شد..در.این.صورت.قدرت.مدیریِت.فرد.بر.سهام.
باالتر.رفته.و.در.مقابل،.نفوذ.مدیریت.در.شرکِت.سرمایه.پذیر.به.دلیل.کم.شدن.از.مقدار.سهام،.کاهش.

خواهد.یافت.
با.این.توضیحات،.برداشِت.دیگر.از.ماده.35.قانون.اجرای.سیاستهای.کلی.اصل.44،.که.در.»آیین.
نامة.اجرایی.آزادسازی.سهام.عدالت«31.مصوب.شورای.عالی.بورس.و.اوراق.بهادار،.برگزیده.شده.

31..در.آیین.نامة.مذکور،.مدیریت.»غیر.مستقیم«.سهام.در.قالب.شرکت.های.سرمایه.گذارِی.استانی.رخ.می.دهد.و.مطابق.

مادة.14.آن،.شرکت.های.تعاونی.سهام.عدالت.شهرستانی،.خدمات.قبلی.خود.را.تسویه.نموده.و.حداکثر.آن.است.که.با.
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مرجوح.خواهد.بود..برداشت.مبنی.بر.این.که:.مراد.از.سهام.عدالت.که.به.مردم.داده.شده.است،.سهام.

شرکت.های.سرمایه.گذاری.استانی.باشد.که.ارزشی.معادل.سهام.شرکت.های.سرمایه.پذیر.داشته.و.

مدیریت.این.سهام.سرمایه.گذاری.استانی.به.دست.مردم.است..چون.با.این.تفسیر،.هم.حوزه.تعاون.

از.سهام.عدالت.حذف.خواهد.شد.و.هم.مدیریت.سهام.شرکت.های.سرمایه.پذیر.در.قالِب.کاماًل.
دستورِی.»استانی«.رخ.می.دهد..

بدیهی.است.نقش.تعاونی.های.شهرستانی.و.شرکت.های.سرمایه.گذاری.استانی،.برای.توزیع.

اولیة.سهام.به.جاماندگان.همچنان.پابرجاست..همچنین.این.نقش.برای.مدیریت.سهامی.که.سهامداراِن.

آن.اقدام.به.اخذ.و.مدیریت.مستقیمش.نکرده.اند.پابرجاست..تعاونی.های.کوچک.و.متوسِط.تشکیل.

شده.میان.سهامداران،.در.خصوص.کسانی.مطرح.است.که.فعاالنه.اقدام.به.خرید.و.تجمیع.سهام.

نموده.و.با.مشوق.های.دولتی،.به.تشکیل.تعاونی.برای.افزایش.اثرگذاری.سهام.خود.روی.می.آورند..
لذا.در.راستای.سیاستهای.پیشنهادی.نیاز.به.هیچ.تخطی.از.قانون.یا.اصالح.آن.نیست.

البته.در.مورد.آیین.نامة.آزادسازی.باید.توجه.نمود.هرچند.محوریت.تعاونی.های.شهرستانی.

در.مدیریت.سهام،.ساختار.شرکتهای.سرمایه.گذاری.استانی.را.شکل.می.دهد.اما.با.تفسیری.اشتباه.

از.ابالغیه.1399/2/9،.خالف.این.موضوع.در.آیین.نامه.آزادسازی.گنجانده.شده..رهبری.صرفا.در.

خصوص.صدور.مجوز.انتخاب.مالکیت.مستقیم.توسط.سهامداران.و.تدوین.آیین.نامه.های.مرتبط.با.

این.مجوز.توسط.شورای.عالی.بورس.و.اوراق.بهادار.اقدام.تاکید.داشته.و.این.بیان،.مجوزی.جهت.

تغییر.ساختار.قانونی.سهام.عدالت.)موضوع.ابالغیه.1385/4/12(.نیست32..این.اشتباه.در.خصوص.

پیگیری.و.اخذ.مجوز.نمایندگی.از.بورس.مربوطه،.از.طریق.عقد.قرارداد.با.کارگزاران.موجود،.به.امور.کارگزاری.از.جمله.

شناسایی.اولیه.و.کامل.مشتریان،.احراز.هویت.و.دریافت..سفارش.معامالت.دارندگان.سهام.عدالت.به.عنوان.نمایندگان.
شرکت.های.کارگزارِی.طرف.قرارداد.می.پردازند..

عماًل.به.نظر.می.رسد.از.این.طریق،.تعاونی.های.شهرستانی.از.چرخه.مدیریت.سهام.حذف.شده.و.حداکثر.نقشی.محدود.
در.کارگزاری.سهام.عدالت.میابند،.که.آن.هم.به.صورت.تبعی.و.محدود.به.بورس.مربوطه.است..

32..با.بررسی.نامه.مورخ.1398/11/2.ریاست.جمهور.وقت.به.معظم.له.و.ابالغیه.1399/2/9،.تنها.نتیجه.ای.که.حاصل.

می.شود.این.است.که.حضرت.آقا.با.درخواست.ریاست.جمهور.وقت.مبنی.بر.سلب.مسئولیت.از.شرکت.های.سرمایه.

گذاری.استانی.و.تعاونی.های.شهرستانی.و.تاسیس.صندوق.ETF.جهت.اداره.دارایی.های.مشمولین.سهام.عدالت.توسط.

دولت.مخالفت.و.ابالغیه.1399/2/9.را.بر.مبنای.ابالغیه.1385/4/12.تنظیم.کرده.اند..فقط.در.فرصت.زمانی.محدود،.

اجازه.خروج.از.ساختار.ابالغی.را.برای.افرادی.که.تمایل.به.مالکیت.مستقیم.سهام.شرکت.های.سرمایه.پذیر.را.دارند.
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نحوة.تخصیص.سهام.به.جاماندگان.سهام.عدالت،.طی.»بند.الف.تبصره.2.قانون.بودجه.1401.موضوع.

واگذاری.سهام.عدالت.به.افراد.تحت.پوشش.کمیته.امداد.امام.خمینی.ره.و.سازمان.بهزیستی.کشور«.و.

توضیح.نامه.شماره.112583.مورخ.1401/3/10.ذیل.آن،.ادامه.یافته.است.و.می.توان.این.اقدامات.را.

در.راستای.سیاستهای.مذکور.در.این.نگاشته،.بازطراحی.نمود..خصوصاً.که.با.توجه.به.ورود.دستگاه.

های.نظارتی،.قضایی.و.امنیتی.و.توقف.اجرای.آیین.نامه.آزادسازی.در.اواخر.دولت.دوازدهم،.جلوی.

خسارات.بیشتر.گرفته.شد.و.اصالح.آیین.نامه.و.پیگیری.سیاستهای.پیشنهادی.در.این.نگاشته.می.تواند.
مبنای.نوشتن.آیین.نامه.های.جدید.باشد.

مجاز.اعالم.فرمودند..نتیجه.آنکه.بر.خالف.ادعای.دولت.وقت.مبنی.بر.موافقت.معظم.له.با.درخواست.ریاست.جمهور.

وقت،.حضرت.آقا.ضمن.گالیه.از.عدم.اجرای.دقیق.مفاد.ابالغیه.8ماده.ای.1385/4/12.توسط.دولت.ها،.صرفاً.با.اصل.
آزادسازی.سهام.عدالت.با.رعایت.شروط.سه.گانه.موافقت.فرمودند..
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پیوست ها

پیوست 1: خراج مساوی تقسیم می شود
مساله.اصلی.در.این.نحوه.توزیع.این.است.که.چه.اموالی.به.این.نحو.توزیع.میشوند.و.آیا.انفال.
نیز.این.نحوه.توزیع.را.دارد.یا.خیر؟.برای.پاسخ.به.این.سوال،.روایات.مقام.اول.را.میتوان.در.دو.دسته،.
تقسیم.بندی.کرد..در.دسته.اول،.موضوع.تقسیم.بالسویه،.فیء.المسلمین.بود.و.در.دسته.دیگر،.بیت.

المال.به.نحو.مطلق.ذکر.شده.است..

دسته اول: روایات توزیع بالسویه فیء المسلمین
روایات.توزیع.بالسویه.که.در.این.دسته.مطرح.میشوند.در.موضوعشان.فیء.یا.فیء.المسلمین.
ذکر.شده.است.مثال.در.صحیحه.محمد.بن.مسلم.عبارت.»فَْيئُِكْم«،.در.مرسله.ابی.اسحاق.همدانی.»هذا.
الفیء«.و.در.نامه.امیرالمومنین.ع.به.مصقله.عبارات.»فَيْ َء الُْمْسلِِميَن«.و.»َهَذا الَْفيْ ءِ«.ذکر.شده.بود..بر.این.

اساس.باید.مشخص.شود.که.مراد.از.فیء.یا.فیء.المسلمین.در.این.روایات.چیست؟
فیء.در.لغت.به.معنای.رجوع.و.بازگشت.است33.اما.در.اصطالح.دو.گونه.استعمال.میشود..
یک.معنا.فیء.الرسول.یا.فیء.االمام.میباشد.)شبیه.آنچه.در.آیات.6و7.سوره.حشر.آمده.است.که.
خداوند.اموالی.را.به.رسول.اهلل.بازگردانده.است(.در.این.معنا،.فیء.مصداق.انفال.است.و.از.اموال.
امام.محسوب.میشود.که.مباحثش.قبال.گذشت..اما.معنای.دوم.فیءالمسلمین.است.یعنی.اموالی.که.به.
مسلمین.بازگردانده.شده.که.غالبا.مراد.از.آن.اموال.جمیع.مسلمین.–همچون.خراج.و.جزیه-.میباشد..
البته.گاهی.نیز.به.غنائم.جنگی.فیء.المسلمین.گفته.میشود.که.مراد.از.آن.فیء.الغانمین.میباشد.یعنی.

غنائم.که.مختص.به.رزمندگان.است..
اینکه.فیء.به.معنای.فیء.الرسول.یا.فیء.االمام.باشد.نزد.فقهای.شیعه.امری.واضح.است.و.فعال.
هم.نیازی.به.آن.نداریم..بنابراین.در.اینجا.فقط.به.بیان.شواهدی.از.کلمات.فقها.و.استعماالت.روایی.که.

فیء.یا.فیء.المسلمین.را.به.معنای.اموال.جمیع.مسلمین.یا.غنیمت.گرفته.اند.اکتفا.میکنیم.
فقهاء.با.توجه.به.استعماالت.روایی.که.در.زمینه.اراضی.خراجیه.وجود.دارد.اراضی.خراجیه.و.

33..ابن.منظور،.محمد.بن.مکرم،.لسان.العرب،.ج.1،.ص.126
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خراج.را.فیءالمسلمین.میدانند.از.جمله.مرحوم.نائینی34.و.دیگران..مرحوم.امام.خمینی.میفرمایند.در.

جایی.که.منافع.زمین.برای.صرف.در.مصالح.عامه.مسلمین.قرار.داده.شده.در.این.موارد.صحیح.است.
که.گفته.شود.»إنّها في ء المسلمين« يا »إنّها أرض المسلمين«.35

اما.در.روایات،.یکی.از.شواهد.بر.این.مدعا،.صحیحه.ابی.الربیع.الشامی.است.که.در.بحث.خراج.
مطرح.شد:.»َو.َعنُْه.]محمد.بن.الحسن.بإسناده.عن.الحسین.بن.سعید[.َعِن الَْحَسِن بِْن َمْحبُوٍب َعْن َخالِِد 
َواِد َشْيئًا إِلَّ َمْن َكانَْت لَُه  ِ ع قَاَل: َل تَْشتَِر ِمْن أَْرِض السَّ اِميِّ َعْن أَبِي َعْبِد اللَّ بِيِع الشَّ بِْن َجِريٍر َعْن أَبِي الرَّ

ََّما ُهَو فَيْ ٌء لِْلُمْسلِِميَن.«36  ِذمٌَّة فَِإن
همچنین.در.صحیحه.حماد.بن.عیسی.در.مورد.غصب.ظالمانه.فدک.آمده.است:

ِ ع قَاَل...  اِد بِْن ُعْثَماَن َعْن أَبِي َعْبِد اللَّ ثَنِي أَبِي َعِن ابِْن أَبِي ُعَمْيٍر َعْن ُعْثَماَن بِْن ِعيَسى َو َحمَّ َُّه َحدَّ »فَِإن
ِ ص َجَعَلُه لََها َو إِلَّ فََل َحقَّ لََها فِيِه.  فََقاَل أَبُو بَْكٍر: َهَذا فَيْ ُء الُْمْسلِِمينَ  فَِإْن أَقَاَمْت ُشُهوداً أَنَّ َرُسوَل اللَّ
ِ فِي الُْمْسلِِميَن؟ قَاَل َل. قَاَل فَِإْن َكاَن فِي يَِد  فََقاَل أَِميُر الُْمْؤِمنِيَن ع يَا أَبَابَْكٍر تَْحُكُم فِينَا بِِخَلِف ُحْكِم اللَّ
ِعيِه َعَلى  الُْمْسلِِميَن َشيْ ٌء يَْملُِكونَُه، ادََّعْيُت أَنَا فِيِه، َمْن تَْسَأُل الْبَيِّنََة؟ قَاَل: إِيَّاَك ُكْنُت أَْسَأُل الْبَيِّنََة َعَلى َما تَدَّ
الُْمْسلِِميَن. قَاَل: فَِإَذا َكاَن فِي يَِدي َشيْ ٌء َو ادََّعى فِيِه الُْمْسلُِموَن فَتَْسَألُنِي الْبَيِّنََة َعَلى َما فِي يَِدي؟! ...«37.در.
این.حدیث.غاصبین.ادعا.کرده.اند.که.فدک.فیء.المسلمین.است.به.این.معنا.که.اموال.جمیع.مسلمین.
است.و.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.باید.بینه.بیاورند؛.امیرالمومنین.علیه.السالم.در.پاسخ.میفرمایند.

34..نائینی،.میرزا.محمد.حسین.غروی،.منیة.الطالب.في.حاشیة.المکاسب،.ج.1،.ص.32.
35..خمینی،.سید.روح.اهلل،.کتاب.البیع،.ج.3،.ص.66.

36..ترجمه:.»امام.صادق.علیه.السالم.فرمودند:.چیزی.از.اراضی.سواد.)اراضی.خراجیه(.را.نخر.اال.اینکه.فروشنده.از.اهل.
ذمه.باشد.زیرا.اراضی.خراجیه.فیء.جمیع.مسلمین.است«..همان.مدرک،.ح.5.

37..قمی،.علی.بن.ابراهیم،.تفسیر.القمی،.ج2،.صص.155-156..ترجمه:.»امام.صادق.علیه.السالم.فرمودند:.....ابوبکر.

گفت:.این.فیء.المسلمین.است..پس.اگر.او.]حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها[.شهودی.را.اقامه.کرد.که.رسول.اهلل.ص.فدک.

را.به.او.داده.است.]که.در.این.صورت.فدک.برای.اوست[.و.اال.او.در.فدک.حقی.ندارد..پس.امیرالومنین.علیه.السالم.

فرمودند.ای.ابابکر!.در.مورد.ما.به.خالف.حکم.خدا.در.بین.مسلمین.حکم.میکنی؟.گفت:.نه..حضرت.علی.ع.فرمود:.پس.

اگر.در.ید.مسلمین.چیزی.باشد.که.مالکش.هستند.و.من.ادعا.کنم.در.مورد.آن.شیء]که.آن.شیء.مال.من.است[.در.این.

صورت.تو.از.چه.کسی.بینه.میخواهی؟.ابوبکر.گفت:.از.تو.بینه.میخواهم.نسبت.به.آنچه.که.بر.علیه.مسلمین.ادعا.کرده.ای..

حضرت.فرمودند:.پس.اگر.در.دست.من.چیزی.باشد.و.مسلمین.در.موردش.ادعا.کنند]که.مال.آنهاست[.در.این.صورت.
آیا.از.من.بینه.میخواهی.نسبت.به.چیزی.که.در.ید.من.است؟!!«
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فدک.در.ید.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.بوده.و.کسی.که.ذوالید.است.نیاز.به.بینه.ندارد.بلکه.اتفاقا.

مسلمین.اگر.مدعی.هستند.باید.بینه.بیاورند..و.اساسا.ادعای.اینکه.فدک.فیء.المسلمین.بوده.صحیح.

نیست.بلکه.فیء.الرسول.ص.بوده.و.مصرفش.تحت.اختیار.ایشان.است.و.ایشان.بر.طبق.صالحدید،.

آن.را.در.زمان.حیاتشان.به.حضرت.زهرا.سالم.اهلل.علیها.اعطا.کرده.بودند.و.ایشان.از.همان.زمان،.بر.
آن.ید.داشته.اند.

بنابراین.بر.اساس.استعماالت.روایی.و.کلمات.فقهاء.واضح.میشود.که.فیء.المسلمین.در.مورد.
اموال.جمیع.مسلمین.به.کار.میرفته.است..

البته.گفتیم.که.در.موارد.اندکی.نیز،.فیء.المسلمین.در.مورد.غنائم.جنگی.به.کار.رفته.که.مختص.
ََّما ُهَو فَيْ ٌء لِْلُمْسلِِمينَ  َو َجْلبُ   به.رزمندگان.است؛.به.عنوان.مثال.»إِنَّ َهَذا الَْماَل لَْيَس لِي َو َل لََك َو إِن
ِهمْ«38.عبداهلل.بن.زمعه.ظاهرا.از.امیرالمومنین.علیه. أَْسيَافِِهمْ  فَِإْن َشِرْكتَُهمْ  فِي َحْربِِهْم َكاَن لََك ِمْثُل َحظِّ
السالم.درخواست.کرده.که.از.اموال.خاصی.که.نزد.ایشان.بوده.به.او.هم.بدهند؛.حضرت.در.پاسخ.
میفرمایند.اینها.فیء.برای.مسلمین)یعنی.برای.رزمندگان.خاصًة(.است.که.به.واسطه.شمشیرهایشان.
بدست.آمده.و.اگر.تو.هم.با.آنها.در.جنگ.شرکت.میکردی.میتوانستی.سهمی.در.آن.داشته.باشی..
روشن.است.که.اگر.مراد.از.فیء.المسلمین.در.این.حدیث،.اموال.جمیع.مسلمین.بود.شرط.رزمنده.
بودن.برای.سهیم.بودن.در.آن.اموال،.نیاز.نبود.چرا.که.اموال.جمیع.مسلمین.را.بین.همه.مسلمین.حتی.

زنان.و.....تقسیم.میکردهاند.
هرچند.که.در.حدیث.قبل.فیء.المسلمین.در.کنار.شمشیرزنی.و.....ذکر.شده.بود.و.مراد.از.آن.
غنیمت.بود.لکن.لزوما.به.این.معنا.نیست.که.اجتماع.این.دو.عبارت،.همواره.داللت.بر.غنیمت.بکند..
مثال.در.نامه.امیرالمومنین.علیه.السالم.به.مصقله.نیز.همین.تعبیر.آمده.است.»بََلَغنِي َعْنَك أَْمٌر إِْن ُكْنَت 
َِّذي َحاَزتُْه ِرَماُحُهْم َو ُخيُولُُهْم َو  ََّك تَْقِسُم فَيْ َء الُْمْسلِِميَن ال فََعْلتَُه فََقْد أَْسَخْطَت إِلََهَك َو َعَصْيَت إَِماَمَك أَن
أُِريَقْت َعَلْيِه ِدَماُؤُهْم فِيَمِن اْعتَاَمَك  ِمْن أَْعَراِب قَْوِمَك ... أََل َو إِنَّ َحقَّ َمْن قِبََلَك  َو قِبََلنَا ِمَن الُْمْسلِِميَن فِي 

38..شریف.رضی،.محمد.بن.الحسین،.نهج.البالغه،.ص.353،.من.کالم.له.ع.کّلم.به.عبد.اهلل.بن.زمعة.و.هو.من.شیعته،.

و.ذلک.أنه.قدم.علیه.في.خالفته.یطلب.منه.ماال..ترجمه:.»این.مال.نه.برای.من.است.و.نه.برای.تو..بلکه.فقط.فیء.برای.

مسلمین.است.و.نتیجه.شمشیرهایشان.میباشد.پس.اگر.در.جهادشان.با.آنها.مشارکت.کرده.بودی.مانند.سهم.آنان.برای.
تو.]نیز[.بود«
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قِْسَمِة َهَذا الَْفيْ ِء َسَواٌء يَِرُدوَن ِعْنِدي َعَلْيِه َو يَْصُدُروَن َعْنه «39.همان.طور.که.مشاهده.میشود.ذیل.نامه،.

حق.همه.مسملین.را.در.تقسیم.این.فیء.مساوی.بیان.کرده.است.خواه.مسلمینی.که.نزد.مصقله.بوده.

یا.مسلمینی.که.نزد.حضرت.ع.بوده.اند.نه.اینکه.تقسیم.آن.را.صرفا.بین.رزمندگان.بیان.کرده.باشند..

بنابراین.مراد.از.فیء.المسلمین.نیز.در.این.حدیث،.اموال.جمیع.مسلمین.است.و.علت.اینکه.با.نیزه.و.

اسبان.جنگی.و.....قرین.شده.است.این.است.که.باالخره.اراضی.خراجیه،.اراضی.مفتوحة.عنوة.هستند.

و.با.همین.آالت.جنگی.فتح.شده.اند.لذا.به.این.اعتبار.میتوان.فیء.المسلمین.را.به.اموالی.که.توسط.
رزمندگان.بدست.آمدهاند.اطالق.کرد.لکن.مراد.از.آن.اموال.جمیع.مسلمین.باشد.

الزم.به.ذکر.است.همچنانکه.فیء.المسلمین.به.معنای.اموال.جمیع.مسلمین،.بین.»همه.مسلمین«،.

توزیع.بالسویه.میشود.غنائم.جنگی.نیز.طبق.نظر.فقها،.توسط.امام.ع.بین.»رزمندگان«.توزیع.بالسویه.

میشود..البته.قبل.از.تقسیم،.امام.میتوانند.صفو.المال.از.غنائم.را.بردارند.و.به.هر.نحوی.که.صالح.بدانند.

ولو.به.نحو.تفاضلی.توزیع.کنند.)چون.گفتیم.صفوالمال.مصداق.انفال.است.یا.الاقل.در.مصرف،.
ملحق.به.آن.میباشد(..

جمع بندی دسته اول از روایات توزیع بالسویه
بر.اساس.شواهدی.که.ذکر.شد.مراد.از.فیء.المسلمین.در.روایات.»توزیع.بالسویه.فیء.المسلمین«،.
اموال.جمیع.مسلمین.همچون.خراج.میباشد.در.نتیجه.متعلق.توزیع.بالسویه.در.این.روایات،.اموال.

جمیع.مسلمین.است.نه.انفال.
با.توجه.به.اینکه.در.بخش.خراج،.بحث.توزیع.بالسویه.خراج.را.موکول.به.این.بخش.کرده.بودیم.

لذا.به.منظور.تکمیل.بحث،.برخی.مویدات.این.حکم.را.در.همین.جا.ذکر.میکنیم.از.جمله:
1..در.نامه.امیرالمومنین.علیه.السالم.به.حذیفة.بن.یمان.که.به.منظور.اعطای.والیت.بر.مدائن.به.

39..شریف.رضی،.محمد.بن.الحسین،.نهج.البالغه،.ص.415،.و.من.کتاب.له.ع.إلی.مصقلة.بن.هبیرة.الشیباني.و.هو.عامله.

علی.أردشیرخرة..ترجمه:.»خبر.انجام.کاری.از.طرف.تو.به.من.رسیده.که.اگر.آن.را.انجام.داده.باشی.خدایت.را.خشمگین.

کرده.ای.و.امامت.را.نافرمانی.کرده.ای..]خبر.این.است.که[.فیء.المسلمین.را.-.که.نیزه.ها.و.اسبهای.مسلمین.بدست.آورده.

و.خونهای.مسلمین.در.این.راه.به.زمین.ریخته-.در.میان.بادیه.نشینان.قومت.که.تو.را.انتخاب.کرده.اند.تقسیم.کردهای....

آگاه.باش.که.همانا.حق.مسلمانانی.که.نزد.تو.هستند.و.مسلمانانی.که.نزد.ما.هستند.در.این.فیء.مساوی.است..برای.گرفتن.
حق.خود.نزد.من.می.آیند.و.باز.میگردند.«
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 ِ ایشان.نوشتند.آمده.است:.»َو فِي َخبَِر ُحَذيَْفَة بِْن الْيََماِن ره بَِحْذِف اْلِْسنَاِد قَاَل: ... َو َكتََب إِلَْيهِ  بِْسِم اللَّ
ِ َعلِيٍّ أَِميِر الُْمْؤِمنِيَن ع إِلَى ُحَذيَْفَة بِْن الْيََماِن َسَلٌم َعَلْيك ... َو آُمُرَك أَْن تَْجبَِي  ِحيِم. ِمْن َعْبِد اللَّ ْحمِن الرَّ الرَّ
ِويَِّة َو الَْعْدل ...«40.که.به.صراحت.داللت. َخَراَج اْلََرِضيَن َعَلى الَْحقِّ َو النََّصَفِة... ثُمَّ اْقِسْمُه بَْيَن أَْهِلِه بِالسَّ
دارد.بر.اینکه.خراج.را.جمع.آوری.کرده.و.سپس.بالسویه.تقسیم.کن..سند.این.نامه.حذف.شده.است.

اما.موید.خوبی.برای.مباحث.گذشته.میباشد.
2..در.خبر.طوالنی.ابوجعفر.اسکافی.آمده.است.که.امیرالمومنین.علیه.السالم.در.خطبه.روز.اول.
ِويَِّة َل فَْضَل فِيِه ِلََحٍد َعَلى  أََحٍد... ِ، يُْقَسُم بَْينَُكْم بِالسَّ ِ َو الَْماُل َماُل اللَّ حکومتشان.فرمودند:.»فََأنْتُْم ِعبَاُد اللَّ

ُ فَاْغُدوا َعَلْينَا فَِإنَّ ِعْنَدنَا َماًل نَْقِسُمُه فِيُكْم َو َل يَتََخلََّفنَّ أََحٌد ِمْنُكْم َعَربِيٌّ َو َل  َو إَِذا َكاَن َغداً إِْن َشاَء اللَّ
، َكاَن ِمْن أَْهِل الَْعَطاِء أَْو لَْم يَُكْن إِلَّ َحَضَر إَِذا َكاَن ُمْسلِمًا ُحّراً...«41.ایشان.میفرمایند.مالی.در.بیت. َعَجِميٌّ
المال.موجود.است.که.باید.بالسویه.تقسیم.کنیم.و.فرقی.بین.عرب.و.عجم.نیست.خواه.اینکه.این.
افراد.در.زمان.خلفای.قبلی.سهمیهای.در.بیت.المال.داشته.یا.اینکه.به.ظلم.آن.را.قطع.کرده.بودند..در.
هر.صورت.از.امروز.سهمیه.و.عطاء.خواهند.داشت.فقط.کافی.است.که.مسلمان.و.حر.باشند..شاهد.
بحث.در.این.است.که.قید.مسلمان.بودن.که.حضرت.در.آخر.فرمودند.ظاهرا.به.این.دلیل.است.که.
خراج،.اموال.جمیع.مسلمین.است.و.نمیتواند.بین.غیر.مسلمان.تقسیم.شود..و.لذا.در.این.حدیث.نیز.

برای.خراج،.توزیع.بالسویه.قائل.شدهاند.
3..در.خبر.فضل.بن.ابی.قّرة.که.در.مقام.اول،.مطرح.شد.آمده.بود.که.امیرالمومنین.علیه.السالم.
پس.از.عصبانیت.از.خلفایی.که.بالسویه،.توزیع.نمیکردند.فرمودند:.»...يَا َمْعَشَر الَْمَوالِي إِنَّ َهُؤَلِء قَْد 

40..دیلمی،.حسن.بن.محمد،.إرشاد.القلوب.إلی.الصواب،.ج.2،.ص.321..ترجمه:.»در.خبر.حذیفة.بن.یمان.)ره(.با.حذف.

اسناد.آمده.است:.....]امیرالمومنین.ع[.به.حذیفه.نوشت:.بسم.اهلل.الرحمن.الرحیم..از.جانب.بنده.خدا،.علی،.امیرالمومنین.

ع.به.حذیفة.بن.یمان..سالم.علیک....و.امر.میکنم.تو.را.که.خراج.زمینها.را.با.حق.و.انصاف.جمع.آوری.کنی....سپس.آن.
را.بین.اهلش.بالسویه.و.از.روی.عدالت.تقسیم.کنی«

41..مجلسی،.محمدباقر.بن.محمدتقی،.بحاراالنوار،.ج.32،.صص.17-18،باب.1.باب.بیعة.أمیر.المؤمنین.ع.و.ما.جری.

بعدها.من.نکث.الناکثین.إلی.غزوة.الجمل.،.ح7..ترجمه:.»پس.شما.بندگان.خدا.هستید.و.این.مال.نیز.مال.خداست.]به.این.

اعتبار.که.همه.اموال.مال.اهلل.است[..بین.شما.بالسویه.تقسیم.میشود.و.در.مورد.آن.برای.احدی.از.شما،.برتری.بر.دیگری.

نیست....و.زمانی.که.فردا.رسید.ان.شاء.اهلل.بر.ما.وارد.شوید.زیرا.نزد.ما.مالی.هست.که.بین.شما.تقسیم.میکنیم.و.هیچ.یک.

از.شما.خواه.عرب.باشد.خواه.عجم.تاخیر.نکند،.خواه.قبال.از.اهل.عطاء.بوده.یا.نبوده.است..پس.همه.کسانی.که.مسلمان.
و.حر.هستید.حاضر.شوید«
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ُجونَُكْم َو َل يُْعُطونَُكْم ِمْثَل َما يَْأُخُذون... «42. َصيَُّروُكْم بَِمْنِزلَِة الْيَُهوِد َو النََّصاَرى يَتََزوَُّجوَن إِلَْيُكْم َو َل يَُزوِّ

یعنی.اینها.شما.را.به.منزله.یهود.و.نصاری.در.نظر.گرفته.اند.که.به.آنها.عطایی.نمیدهند.درحالی.که.از.

آنها.اموالی)همچون.جزیه.و.خراج(.میگیرند..از.این.نکته.معلوم.میشود.که.در.نظر.حضرت.ع،.یهود.

و.نصاری.سهمی.در.این.اموال.نداشته.اند.لذا.میتوان.گفت.آنچه.توزیع.بالسویه.شده.اموال.جمیع.
مسلمین.از.جمله.خراج.بوده.است.چرا.که.اموال.جمیع.مسلمین،.به.غیر.مسلمان.نمیرسد.

ِد بِْن أَبِي َعْمٍرو النَّْهِديِّ َعْن أَبِيِه َعْن َهاُروَن بْنِ  ُمْسلٍِم  4..در.خبر.دیگری.آمده.است:.»َو َعْن ُمَحمَّ
َم َعَلْيِه َخَراُج أَْصَفَهاَن  الْبََجلِيِّ َعْن أَبِيِه قَاَل: أَْعَطى َعلِيٌّ ع النَّاَس فِي َعاٍم َواِحٍد ثََلثََة أَْعِطيَاٍت43 ثُمَّ قُدِّ
ِ َما أَنَا لَُكْم بَِخاِزٍن ثُمَّ أََمَر بِبَْيِت الَْماِل فَُكنَِس َو نُِضَح َو َصلَّى فِيِه  فََقاَل يَا أَيَُّها النَّاُس اْغُدوا فَُخُذوا فََو اللَّ
َرْكَعتَْيِن...«44.در.این.حدیث.نیز.صریحا.میفرمایند.که.خراجی.از.اصفهان.رسیده.و.آن.را.بین.مردم.
تقسیم.کردهاند..لذا.اینکه.مرحوم.شیخ.انصاری45.توزیع.خراج.بین.مسلمین.را.جایز.نشمردند.و.

مصرف.خراج.را.مختص.به.مصالح.عامه.مسلمین.دانستند.صحیح.نیست.
بنابراین.در.فرضی.که.حاکم.نخواهد.خراج.را.صرف.در.مصالح.عامه.مسلمین.بکند.بلکه.میخواهد.
بین.مردم.توزیع.کند.در.این.صورت،.واجب.است.که.بالسویه.باشد.و.نمیتواند.طبق.مصالح.خاصه.از.
مسلمین،.خراج.را.به.نحو.تفاضلی.توزیع.کند..عالوه.بر.ادله.ای.که.در.اینجا.و.در.فصل.خراج.برای.
این.مساله.گفته.شد،.موید.دیگر.این.بحث،.حدیث.زیبایی.در.غررالحکم.است.که.میفرمایند.»جود.

42..کلینی،.محمد.بن.یعقوب،.الکافی،.ج.5،.صص.318-319،.باب.النوادر،.ح.59..ترجمه:.»ای.گروه.موالیان!.اینان.شما.

را.به.منزله.یهود.و.نصاری.در.نظر.گرفته.اند!.با.]دخترانتان[.ازدواج.میکنند.ولی.به.شما.زن.نمیدهند.و.مانند.آنچه.که.از.
شما.اخذ.میکنند.به.شما.عطاء.نمیدهند«

43..اینکه.توزیع.بیت.المال.را.سه.بار.در.سال.فرمودند.احتماال.اشاره.به.مواردی.بوده.که.حجم.زیادی.از.خراج.جمع.آوری.

میشده.است.و.اال.روایات.زیادی.داللت.دارند.بر.اینکه.امیرالمومنین.علیه.السالم.در.تقسیم.بیت.المال.تعجیل.کرده.و.به.
صورت.هفتگی.توزیع.میکردهاند.بنابراین.هم.توزیع.هفتگی.و.هم.سه.بار.توزیع.در.سال.میتواند.صحیح.باشد.به.دو.اعتبار.

44..حر.عاملی،.محمد.بن.الحسن،.وسائل.الشیعه،.ج.15،.صص.109-110،.باب.40:.بَاُب تَْعِجيِل قِْسَمِة الَْماِل َعَلى 
ُمْستَِحقِّيه.،.ح.6..ترجمه:.»راوی.میگوید.علی.ع.سه.بار.در.سال.عطاء.داد..سپس.خراجی.از.اصفهان.به.ایشان.تقدیم.شد.
پس.فرمودند.ای.مردم،.فردا.بیایید.و.]سهمتان[.را.بگیرید.قسم.به.خدا.من.جمع.کننده.اموال.شما.نیستم..سپس.امر.کردند.

در.مورد.بیت.المال.پس.جارو.زده.شد.و.آبپاشی.شد.و.دو.رکعت.نماز.در.آن.خواندند.«
45..انصاری،.مرتضی.بن.محمد.امین،.کتاب.المکاسب،.ج.2،.ص.111
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الوالة.بفي.ء.المسلمین.جور.و.َختَر«46..مراد.از.فیء.المسلمین.اموال.جمیع.مسلمین.است.و.لذا.حاکم.
نمیتواند.آن.را.به.افراد.خاصی.بذل.و.بخشش.بکند..

بنابر.آنچه.تاکنون.گفته.شد.طبق.صحیحه.محمد.بن.مسلم47.و.سایر.اخبار.توزیع.بالسویه.»فیء.

المسلمین«.که.در.مقام.اول.مطرح.شد.و.مویداتی.که.در.انتها.مطرح.کردیم.واضح.میشود.که.قطعا.

توزیع.بالسویه.خراج.جایز.است.کما.اینکه.در.بخش.خراج،.توزیع.بر.اساس.مصالح.عامه.مسلمین.را.
هم.جایز.دانستیم.و.رابطه.بین.این.دو.توزیع.را.نیز.در.انتهای.همان.بخش.بحث.کردیم.

از.سوی.دیگر.روشن.شد.که.روایات.توزیع.بالسویه.فیء.المسلمین.مختص.به.خراج.بوده.و.
اصال.شامل.انفال.نمیشود.لذا.تا.اینجا.دلیلی.برای.توزیع.بالسویه.انفال.ثابت.نشده.است.

دسته دوم: روایات توزیع بالسویه بیت المال
دسته.دوم.از.روایات.توزیع.بالسویه.که.در.مقام.اول.مطرح.شد.روایاتی.هستند.که.در.آنها.»بیت.
المال«.یا.»بیت.مال.المسلمین«.ذکر.شده.است..مثال.در.خبر.حفص.بن.غیاث.عبارت.»َقْسمِ..بَیِْت.
الَْماِل«،.در.خبر.کتاب.الخرائج.و.الجرائح،.عبارت.»اْجَمُعوا النَّاَس ثُمَّ انُْظُروا إِلَى َما فِي بَْيِت َمالِِهْم فَاْقِسُموُه 
ِويَِّة«.و.در.مرفوعه.ابراهیم.بن.صالح.عبارت.»َدَخَل بَْيتَ  الَْمالِ ، فََدَعا بَِماٍل َكاَن قَِد اْجتََمَع، فََقَسَمُه  بَْينَُهْم بِالسَّ

ثََلثََة َدنَانِيَر ثََلثََة َدنَانِيَر بَْيَن َمْن َحَضَر ِمَن النَّاِس ُكلِِّهْم«.آمده.بود.
بیت.المال،.اعم.از.اموال.المسلمین.و.مال.االمام.از.جمله.انفال.میباشد..بنابراین.با.توجه.به.اینکه.
بیت.المال.شامل.اجزای.مختلفی.بوده.است.اطالقش.شامل.همه.اجزاء.میشود48.مگر.اینکه.قرائنی.مانع.
از.ظهور.این.اطالق.یا.حجیت.این.اطالق.بشوند..با.دقت.در.قرائن.موجود،.معلوم.میشود.که.اتفاقا.ادله.

46..آمدی،.عبدالواحد.بن.محمد،.غرر.الحکم.و.درر.الکلم،.ص.336،.الفصل.الّسادس.و.العشرون،.ح9..ترجمه:.»بخشش.
والیان.از.محل.فیء.المسلمین،.ظلم.و.نیرنگ.است«.

47..حر.عاملی،.محمد.بن.الحسن،.وسائل.الشیعه،.ج.15،.ص.105،.باب39:.بَاُب التَّْسِويَِة بَْيَن النَّاِس فِي قِْسَمِة بَْيِت الَْماِل 
َو الَْغنِيَمة،.ح1..

48..باید.توجه.شود.که.این.نکته.با.نکته.ای.که.قبال.در.ذیل.ادله.وجه.دوم.از.مطلب.اول.گفتیم.تهافتی.ندارد..قبال.گفتیم.

که.اگر.شارع.مقدس.بفرماید.»فالن.هزینه.باید.از.بیت.المال.پرداخت.شود«.نسبت.به.اجزای.بیت.المال.اطالق.ندارد.اما.

در.مانحن.فیه.روایات.مثال.میفرمایند.»بیت.المال.را.مساوی.تقسیم.کنید«..اینجا.روایات.در.مقام.بیان.این.هستند.که.بیت.

المال.چگونه.تقسیم.شود.و.لذا.وقتی.میگویند.مساوی.تقسیم.شود.باید.همه.اجزاء.مساوی.تقسیم.شود.مگر.اینکه.قرینه.ای.
برخالف.این.اطالق.وجود.داشته.باشد.که.مانع.از.شکل.گیری.اطالق.شود.یا.اینکه.قرینه.منفصلی.باشد.تا.آن.را.تقیید.بزند.
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توزیع.بالسویه.بیت.المال.انصراف.دارند.به.توزیع.بالسویه.اموال.المسلمین..
نتیجه.چنین.مطلبی.این.است.که.ادله.توزیع.بالسویه.بیت.المال.در.حقیقت.اشاره.به.ادله.دسته.
قبل-یعنی.ادله.توزیع.بالسویه.فیء.المسلمین-.دارند.و.چیزی.غیر.از.آنها.نیستند.و.موید.آنها.میباشند..
به.عبارتی.برای.بیان.توزیع.بالسویه.اموال.جمیع.مسلمین،.گاهی.از.تعبیر.فیء.المسلمین.که.مساوی.با.
»اموال.جمیع.مسلمین«.است.استفاده.شده.و.گاهی.از.عنوان.اعم.از.آن.استفاده.شده.یعنی.عنوان.»بیت.
المال«.که.هم.اموال.جمیع.مسلمین.را.شامل.میشود.و.هم.مال.االمام.را..لکن.با.قرائنی،.این.عنوان.بیت.

المال.انصراف.به.اموال.جمیع.مسلمین.پیدا.میکند.
1-.از.جمله.این.که.فیء.یقیناً.انواع.مختلفی.از.توزیع.دارد.که.با.توزیع.مساوی.در.تنافی.است،.مگر.

آن.که.مالی.از.همة.مصارف.انفال.اضافه.آمده.باشد..
2-.عالوه.بر.دلیل.اول.که.به.نحو.قطعی.اثبات.میکرد.ادله.توزیع.بالسویه.بیت.المال،.شامل.انفال.
نمیشود.میتوان.مویداتی.نیز.در.روایات.برای.این.وجود.دارد.به.عنوان.مثال.در.داستان.عقیل.آمده.
است.که.وقتی.عقیل.اظهار.بدهکاری.شدید.کرد.و.تقاضای.سهم.بیشتر.از.بیت.المال.داشت.
حضرت.فرمودند.من.و.تو.به.منزله.فرد.واحدی.از.مسلمین.هستیم.به.این.معنا.که.هر.نفر.فقط.
یک.سهم.مساوی.با.دیگران.داریم.نه.بیشتر..بعد.فرمودند:.»فََقاَل أَِميُر الُْمْؤِمنِيَن أَ تَْأُمُرنِي أَْن أَْفتََح 
ِ َو أَْقَفُلوا َعَلْيَها َو إِْن ِشْئَت أََخْذَت َسْيَفَك  بَْيَت َماِل الُْمْسلِِميَن فَُأْعِطيََك أَْمَوالَُهْم َو قَْد تََوكَُّلوا َعَلى اللَّ
اراً... قَاَل تَْسِرُق ِمْن َواِحٍد َخْيٌر ِمْن أَْن تَْسِرَق  َو أََخْذُت َسْيِفي َو َخَرْجنَا َجِميعًا إِلَى الِْحيَرةِ فَِإنَّ بَِها تُجَّ
ِمَن الُْمْسلِِميَن َجِميعًا«49.در.صدر.این.فقره.از.حدیث.عنوان.»بیت.مال.المسلمین«.آمده.و.ذیل.
حدیث.بحث.از.سرقت.از.جمیع.مسلمین.مطرح.است.که.داللت.دارد.بر.اینکه.حکم.توزیع.
بالسویه.بیت.المال.که.در.داستان.عقیل.مطرح.بوده،.مربوط.به.اموال.جمیع.مسلمین.است.نه.انفال.
و.مال.االمام..البته.این.قرینه.به.تنهایی.کافی.نیست.و.باید.در.کنار.مجموع.روایات.دیده.شود.و.اال.

49..ابن.شهر.آشوب.مازندرانی،.محمد.بن.علی،.مناقب.آل.أبي.طالب.علیهم.السالم،.ج.2،.صص.108-109..ترجمه:.»....

پس.امیرالمومنین.ع.فرمودند:.آیا.مرا.امر.میکنی.که.بیت.المال.مسلمین.را.باز.کنم.و.اموالشان.را.به.تو.بدهم.در.حالی.که.

آنها.بر.خدا.توکل.کرده.اند.و.بر.آن.قفل.زده.اند؟!.اگر.میخواهی.شمشیرت.را.بردار.و.من.هم.شمشیرم.را.بردارم.و.با.هم.

به.سمت.حیره.برویم.زیرا.آنجا.تاجرانی.هستند....]سپس.حضرت[.فرمودند:.اگر.از.یک.نفر.دزدی.کنی.بهتر.از.این.است.
که.از.همه.مسلمین.دزدی.کنی!«
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ممکن.است.کسی.بگوید.هرچند.در.داستان.عقیل،.بحث.از.توزیع.بالسویه.اموال.جمیع.مسلمین.
بوده.اما.توزیع.بالسویه.در.سایر.احادیث.همچنان.اعم.است.

جمع بندی تمسک به روایات فوق برای اثبات توزیع بالسویه انفال:
مراد.از.توزیع.بالسویه.این.است.که.اگر.حاکم.تصمیم.بر.توزیع.بین.مسلمین.دارد.واجب.است.
به.نحو.مساوی.توزیع.کند.و.حق.ندارد.به.نحو.تفاضلی،.به.برخی.از.مسلمین.سهم.بیشتری.بدهد..
روایات.توزیع.بالسویه.»فیء.المسلمین«.داللت.بر.توزیع.بالسویه.برای.اموال.جمیع.مسلمین.میکند.
و.روایات.توزیع.بالسویه.»بیت.المال«.نیز.تایید.ادله.توزیع.بالسویه.فیء.المسلمین.هستند50.و.داللت.

اضافه.ای.ندارند.در.نتیجه.هیچ.یک.از.روایات.توزیع.بالسویه.شامل.انفال.نمیشوند.

دسته سوم: روایات معارض
اولین.مفهوم.معارض.با.تقسیم.بالسویة،.تقسیم.آن.در.کوفه.یا.مطابق.دیوان.یا.به.حضار.است.

»در.سیرة.حکومتی.آن.دو.معصوم.ع.اختصاص.سهمی.تعریف.شده.و.همیشگی.از.بیت.المال.

به.یک.شخص.نیازمند.گزارش.نشده.است..در.این.حال،.چنان.که.در.فرامین.یادشده.از.امیر.مومنان.

50..نکته.تکمیلی.در.مورد.توزیع.بالسویه.خراج.این.است.که.پیرامون.شیوه.اجرای.حکم.توزیع.بالسویه.مطالبی.در.کتب.

فقهی.مطرح.شده.است.که.ما.فعال.درصدد.پرداختن.به.آنها.نیستیم.اما.باالخره.برای.کامل.شدن.بحث،.نیاز.به.آنها.می.

باشد.از.جمله.اینکه.به.لحاظ.تاریخی،.چه.مبلغی.از.خراج.را.صرف.مصالح.عامه.می.کردند.و.چه.مبلغی.را.صرف.توزیع.

بالسویه؟.یا.اینکه.آیا.توزیع.بالسویه.بین.مناطق.جغرافیایی.مختلف.نیز.باید.برقرار.باشد)آنچنانکه.از.نامه.امیرالمومنین.علیه.

السالم.به.مصقله.این.نکته.قابل.استفاده.بود.که.پس.از.تقسیم.بالسویه.بین.مردم.آن.منطقه،.مابقی.باید.نزد.حاکم.مرکزی.

فرستاده.شود(.یا.اینکه.توزیع.بالسویه.بین.مردم.مناطق.مختلف.الزم.نیست؟.کما.اینکه.سوال.قبل.را.میتوان.در.دو.فرض.

حرجی.بودن.یا.غیر.حرجی.بودن.مطرح.کرد..توضیح.اینکه،.توزیع.بالسویه.بین.مناطق.مختلف.نیاز.به.داشتن.اطالعات.

کافی.از.تعداد.جمعیت.در.سایر.نقاط.بالد.اسالمی.می.باشد،.که.شاید.امری.حرجی.بوده.است.و.لذا.حکم.توزیع.بالسویه.

بین.مناطق.مختلف.جغرافیایی.به.خاطر.حرجی.بودن.در.آن.شرایط،.برداشته.می.شود.اما.دلیلی.نداریم.که.توزیع.بالسویه.

در.بین.مردم.یک.منطقه.نیز.برداشته.شود..البته.احتماالت.دیگری.نیز.میتوان.مطرح.کرد.که.توزیع.بالسویه.بین.مناطق.

مختلف.جغرافیایی.نیز.رخ.بدهد.و.حرجی.هم.نباشد.مثل.اینکه.حاکم.مرکزی.به.همه.والیان.دستور.دهد.که.مبلغ.مشخص.

کمی.را.به.عنوان.مبلغ.توزیع.بالسویه.قرار.دهند.که.حاکم.میداند.با.وجود.این.مبلغ،.به.همه.افراد.در.سرزمینهای.اسالمی،.

خراج.می.رسد.و.نهایتش.این.است.که.بین.برخی.شهرها.باید.جابجایی.خراج.رخ.دهد.آنچنانکه.از.مصقله.درخواست.

میکنند.که.اضافه.خراج.را.به.ایشان.بفرستند..در.هر.صورت.اینها.مطالبی.است.که.پاسخ.به.آنها.نیاز.به.پژوهش.های.
تفصیلی.تری.می.طلبد.
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ع.آشکار.است،.بر.اختصاص.سهم.به.رفع.نیاز.محروماِن.نوعی.تاکید.شده.است..این.سخن.بدین.
معناست.که.یک.نیازمند.بر.پایة.نیاز.مقطعی.خویش،.درخور.حقی.همیشگی.از.بیت.المال.نمی.شود...

گسترة تساوی
از.مسائل.مهم.و.مرتبط.با.تقسیم.بالسویة.بیت.المال.از.سوی.امیر.مؤمنان.علی.ع.گسترة.دریافت.
کنندگان.در.این.تقسیم.است..گسترة.تساوی.از.دو.بعد.نظری.و.عملی.شایان.تحقیق.است..روشن.
است.که.تقسیم.بالسویه.در.بعد.عملی.می.توانست.با.محدودیت.هایی.مواجه.باشد.که.در.رأس.
آن،.محدودیت.ارتباطات.در.تاریخ.صدر.اسالم.بود..در.آن.دوران،.در.عمل،.نه.امکاِن.شناسایی.
همة.واجدین.شرایِط.دریافت.از.بیت.المال.وجود.داشت.و.نه.امکان.تجمیع.همة.اموال،.و.نه.امکان.
پرداخت.به.همة.واجدین.شرایط.در.اقصی.نقاط.قلمروی.پهناور.اسالم..این.همة.محدودیت.هایی.بود.
که.به.جرأت.می.توان.گفت.اکنون.دست.کم.در.یک.واحد.جغرافیایی.–.یک.کشور.اسالمی-.بسیار.

کم.رنگ.است..
در.بازشناسی.گسترة.دریافت.کنندگان.در.بُعد.نظری،.سخنان.صریحی.از.امیر.مؤمنان.علی.ع.
گزارش.شده.است.که.همگی.بر.فراگیر.بودِن.تقسیم.بالسویه.بیت.المال.نسبت.به.همة.مسلمانان.
داللت.دارد.)در.این.باره.همچنین.ر.ک..حسینی،.بیت.المال،.دانشنامة.امام.علی.ع،.ج7،.ص428-
429(..گفتنی.است.که.علی.ع.در.همان.حال.که.از.بیت.المال.به.مال.اهلل.تعبیر.می.کرد.)برای.نمونه.
ر.ک..ابن.شعبه.حرانی،.تحف.العقول،.ص184؛.شریف.رضی،.نهج.البالغه،.نامه.67؛.حکمت.270(،.
در.تأکید.بر.فراگیری.آن.نسبت.به.همة.مسلمانان.آن.را.مال.المسلمین.)احمد.بن.واضح.یعقوبی،.تاریخ.

یعقوبی،.ج2،.ص200(.و.فیء.المسلمین.)نهج.البالغه،.نامه.43(.نیز.می.خواند..
امیر.مؤمنان.ع.در.نامه.به.مصقلة.بن.هبیرة.شیبانی.فرماندار.خود.در.اردشیر.ُخّرة.–.واقع.در.فارس-.
نگاشت:.»....حق.مسلمانانی.که.نزد.من.یا.پیش.تو.هستند.در.تقسیم.بیت.المال.مساوی.است«)نهج.
البالغه،.نامه4351(..همچنین.در.عهدنامة.مالک.اشتر.چنین.پای.فشرد:.»برای.دورترین.مسلمانان.

همانند.نزدیک.ترین.آنان.سهمی.مساوی.وجود.دارد)نهج.البالغه،.نامه53(
امیر.مؤمنان.ع.در.همان.آغاز.خالفت.و.هنگام.بیعت.کردِن.همگان.با.وی.در.صریح.ترین.بیان.

51..گفتنی.است.که.در.متن.نامة.مزبور.و.نیز.نمونه.های.دیگر.از.بیت.المال.به.فیء.تعبیر.شده.است..برای.آگاهی.از.نمونه.
ای.دیگر..ر.ک..ثقفی.کوفی،.الغارات،.ج1،.ص70
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خطاب.به.همگان.فرمود:.»از.میان.شما.کسانی.که.دارای.فضل.و.سابقه.اند.در.این.باره.پاداششان.

بر.خداست..هر.کس.که.دعوت.خدا.و.پیامبر.ص.را.اجابت.کرده.و.در.آیین.ما.درآمده.و.بر.قبلة.ما.

روی.آورده.و.ذبیحة.ما.را.خورده.است.مستوجب.حقوق.و.حدود.اسالم.است..شما.بندگان.مسلمان.

خدایید.و.اموال.از.آن.خداوند.است.که.میان.شما.به.تساوی.تقسیم.خواهد.شد..هیچ.کس.را.بر.

دیگری.فضیلتی.نیست.مگر.به.تقوی.و.برای.متقین.بهترین.پاداش.و.نیکوترین.ثواب.نزد.خداست..

خداوند.دنیا.را.پاداش.متقین.قرار.نداده.است..چون.فردا.فرارسد،.صبح.زود.پیش.ما.آیید.که.نزد.ما.

اموالی.است.و.باید.میان.شما.تقسیم.کنیم..نباید.هیچ.کس.از.شما.که.مسلمان.حّر.است.خودداری.

کند..چه.آنان.که.نامشان.در.]دفتر[.عطای.]بیت.المال.ثبت[.است.و.چه.آنان.که.نامشان.در.آن.نیست..

)محمودبن.الحسن.طوسی.)شـیخ(،.المـالی،.ص.729؛.مجلسـی،.بحـارالنوار،.ج32،.ص27؛.بنا.بـه.

گزارشـی،.امیرمؤمنان.ع.در.تأکید.بر.حضور.همگان،.تصریح.کرد:....چه.عرب.و.چه.عجم....ر.ک..

ابی.الحدید،.شـرح.نهـج.البالغه،.ج7،.ص37؛.در.برخی.منابع.بخش.آغازین.سخنان.علی.ع.با.اندکی.

تفاوت.گزارش.شده.است..ر.ک..ابوجعفر.محمد.بن.یعقوب.کلینی.)شیخ(،.الکافی،.ج8،.ص361؛.

ابوجعفر.محمدبن.عبدااهلل.اسکافی،.المعیار.و.الموازنة،.ص112؛..ابن.شعبه.حرانی،.تحف.العقول،.
تحقیق.علی.اکبر.غفاري،.ص.184(.«

امام.علی.ع.در.این.سخن،.به.تبیین.هر.دو.بعد.نظری.و.عملی.تقسیم.بالسویه.بیت.المال.پرداخت..

در.بعد.نظری،.او.با.انکار.دخالت.شرافت.و.سوابق.اشخاص.در.دریافت.از.بیت.المال،.به.صراحت.
]مالِک[.دریافت.کنندگان.را.]صرفاً[مسلمان.ُحّر.معرفی.کرد.

در.بعد.عملی،.او.ضمن.شرط.ندانستِن.ثبت.نام.در.دفتر.بیت.المال،.که.از.دوران.پیش.وجود.

داشت،.بر.لزوم.حضور.افراد.هنگام.تقسیم.بیت.المال.تاکید.ورزید..پیداست.که.با.حضورِ.همه.دریافت.

کنندگان،.از.اشتباه.در.تقسیم،.و.نیز.سوء.استفاده.یا.سوء.تفاهم.های.احتمالی.جلوگیری.می.شد..افزون.

بر.این،.با.توجه.به.محدودیت.ارتباطات.در.آن.دوران.-که.پیش.تر.بیان.شد-.چاره.ای.جز.تاکید.بر.

حضور.دریافت.کنندگان.نبود..از.این.رو.در.عمل،.فردای.همان.روز.به.فرمان.علی.ع.به.هر.کس.که.

حاضر.شده.بود.اعم.از.سرخ.و.سیاه،.مهاجر.و.انصار،.به.طور.مساوی.سه.دینار.داده.شد.)ر.ک..ابن.
ابی.الحدید،.شرح.نهج.البالغه،.ج7،.ص38-37(..

بر.همین.اساس.علی.ع.هنگامی.که.از.تصرف.ناروای.مصقلة.بن.هبیره.شیبانی.امیر.اردشیر.خّره.در.
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تقسیم.اموال.غنیمت.گرفته.شده.آگاه.شد52.به.منظور.حراست.از.بیت.المال.مسلمین.به.وی.نگاشت:.

»همه.باید.به.نزد.من.آیند.و.سهم.خود.را.از.من.گیرند«)نهج.البالغه،.نامة.43(..البته.این.فرمان.دشوار.
فقط.در.همین.مورد.خاص.صادر.شد.و.دربارة.هیچ.بیت.المال.محلی.دیگری.تکرار.نشد.

در.ارتباط.با.قید.آزاد.بودن،.باید.یادآور.شد.که.نفقة.بردگان.بر.عهدة.صاحبان.ایشان.بود.و.به.

محض.آزاد.شدِن.یک.برده،.وی.مستحق.دریافت.از.بیت.المال.به.شمار.می.آمد.)ر.ک..ابن.ابی.

الحدید،.شرح.نهج.البالغه،.ج7،.ص38(.....در.برخی.روایات.ناظر.به.ظهور.مهدی.ع.تصریح.شده.

است.که.وی.بالسویه.اموال.را.تقسیم.خواهد.کرد..بنا.به.روایتی،.رسول.اکرم.ص.فرمودند.»بشارت.

باد.شما.را.به.مهدی....زمین.را.از.قسط.و.عدل.فراگیر.خواهد.کرد،.چنان.که.از.ظلم.و.جور.فراگیر.

می.شود.....و.مال.را.به.روش.صحیح.تقسیم.خواهد.کرد..در.این.هنگام.از.رسول.خدا.ص.سوال.

شد.روش.صحیح.کدام.است؟.و.حضرت.ع.پاسخ.دادند.تساوی.میان.مردم«.)ر.ک...احمد.بن.

حنبل،.مسند.احمد،ج3،.ص37؛.اربلی،.کشف.الغمة،.ج3،.ص.284و.270؛.نوالدین.هیثمی،.مجمع.

الزوائد،.ج7،.ص313؛.محمد.بن.یوسف.صالحی.شامی،.سـبل.الهـدی.و.الرشـاد،.ج10،.ص171؛.

محمـدباقر.مجلسی،.بحارالنوار،.ج51،.ص81و92(..همچنین.امام.باقر.ع.خطاب.به.یکی.از.اصحاب.

خویش.فرمود».هنگامی.که.قائم.اهل.بیت.ع.قیام.کند.به.تساوی.تقسیم،.و.به.عدالت.میان.مردم.رفتار.

خواهد.کرد).محمدبن.ابراهیم.نعمانی،.کتاب.الغیبة،.ص237؛.همچنین.ر.ک..محمدباقر.مجلسی،.

بحارالنوار.ج51،.ص29(«.).شیوه.های.تقسیم.بیت.المال.در.صدر.اسالم،.حامد.منتظری.مقدم،.
معرفت.اقتصادی،شماره2،.1389،.صص169-137(

لذا.به.نظر.می.رسد.چنان.که.در.متن.گفته.شد،.روایات.ذیل.را.نیز.باید.حمل.بر.حاالت.خاص.از.
جمله.وجودِ.فقر.خاص،.یا.عدم.امکان.توزیع.مساوی.میان.همگان.در.همة.جغرافیا.دانست..

ْمنَى  َِّذيَن َل ِحيَلَة لَُهْم ِمَن الَْمَساِكيِن َو الُْمْحتَاِجيَن َو أَْهِل الْبُْؤَسى َو الزَّ ْفَلى ِمَن ال بََقِة السُّ َ فِي الطَّ َ اللَّ ثُمَّ اللَّ
ِ َما اْستَْحَفَظَك ِمْن َحقِِّه فِيِهْم َو اْجَعْل لَُهْم قِْسمًا ِمْن بَْيِت  َ [ لِلَّ بََقِة قَانِعًا َو ُمْعتَّراً َو اْحَفِظ ]اللَّ فَِإنَّ فِي َهِذهِ الطَّ
َِّذي لِْلَْدنَى.)نهج.البالغه،. ِت َصَوافِي اْلِْسَلِم فِي ُكلِّ بََلٍد فَِإنَّ لِْلَْقَصى ِمْنُهْم ِمْثَل ال َمالِِك َو قِْسمًا ِمْن َغلَّ

نامه.53(

52..گفتنی.است.که.بنا.به.گزارشی.مصقلة.بن.هبیره.با.نگارش.نامه.ای.به.امیر.مومنان.ع.خود.را.از.اتهام.مبرا.دانست.و.
علی.ع.نیز.او.را.تصدیق.کرد..)ر.ک..یعقوبی،.تاریخ.یعقوبی،.ج2،.ص202(
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ِ فَاْصِرْفُه إِلَى َمْن قِبََلَك  ِمْن َذِوي الِْعيَاِل َو الَْمَجاَعِة ُمِصيبًا بِِه  َو انُْظْر إِلَى َما اْجتََمَع ِعْنَدَك ِمْن َماِل اللَّ
ِت َو َما فََضَل َعْن َذلَِك فَاْحِمْلُه إِلَْينَا لِنَْقِسَمُه فِيَمْن قِبََلنَا )نهج.البالغه،.نامه. َمَواِضَع ]الَْمَفاقِِر[ الَْفاقَِة َو الَْخلَّ

67،.به.قثم.بن.عباس(
همچنین.مواردِ.تقسیم.بیت.الماِل.شهرِ.فتح.شده.میان.سربازان.را.می.توان.از.باب.تقسیم.غنائم.

دانست؛.و.نه.تقسیم.بیت.الماِل.خودِ.حاکمیت.اسالمی:
».امیر.مومنان.ع.پس.از.جنگ.جمل،.بیت.الماِل.بصره.را.به.طور.مساوی.میان.سپاهیان.خویش.
تقسیم.کرد....پس.از.جنگ،.وی.بدون.آگاهی.دربارة.مقدار.آن.اموال،.فرمود.به.هریک.از.سپاهیان،.که.
روی.هم.رفته.دوازده.هزار.تن.بودند.پانصد.درهم.بدهند..چنین.کردند.و.درهمی.نیز.کم.نیامد..البته.
پس.از.تقسیم،.مردی.پیش.آمد.و.دربارة.غیبت.خود.عذر.آورد.و.علی.ع.سهم.خود.را.به.او.بخشید.

)ابوالحسن.علی.بن.الحسین.مسعودي،.مروج.الذهب،.ج2،.ص380(«
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پیوسِت 2: بررسی بعضی دیگر از مصادیق:
گفته.شد.مصادیق.مختلفی.از.اینگونه.اموال.قابل.بررسی.و.تدوین.سیاست.به.شیوة.اسالمی.است..
مصادیقی.همچون:.معادن.به.صورت.عام.و.نفت.و.گاز.به.صورت.خاص،.نقدینگِی.خلق.شده،.

سرمایه.گذاری.های.خارجِی.دولت،.و.از.جمله.سهام.عدالت.

1-عوایِد سرمایه گذاری یا واگذاریهای خارجی حاکمیت اسالمی
مطابق.توضیحات.پیشین،.کاالی.سرمایه.اِی.عمومی.به.دو.گروه.تقسیم.شد..1-نیازمند.مدیریِت.
جدید:.توزیع.نامساوی.برای.مدیریت.کاالی.سرمایه.ای.در.عیِن.حمایت.از.افزایش.درآمد.دهک.
های.میانی..کاالهای.سرمایه.اِی.مصادره.ای،.کاالهای.قابل.واگذاری.به.مردم.و.انتقال.به.داخل.کشور،.
و....می.تواند.از.این.قبیل.باشد..2-.امکان.ادامة.مدیریت.توسط.مالکان.پیشین:.عواید.آن.میان.مردم.

به.مساوات.تقسیم.می.شود..
گفتیم.ظاهراً.کاالی.سرمایه.اِی.فتح.شده.)از.جمله.کاالهای.غیر.منقوِل.مفتوح.در.خارج.از.
مرزهای.اسالمی(،.اگر.نیازمند.»مدیریت.جدید«.برای.حفظ.یا.ایجاد.آبادی.و.سوددهی.باشد،.توزیع.
»غیر.مساوِی.سرمایه.ای«.خواهد.شد..و.اگر.توسط.مردمِ.قبلی.آباد.شده.و.امکان.ادامة.مدیریتشان.
»ذیل.حاکمیت.اسالمی«.باشد،.مدیریت.اجرایی.به.همان.ها.سپرده.شده.و.دولت.اسالمی.قسمتی.از.

سود.آن.را.که.به.حاکمیت.اسالمی.می.رسد،.به.تساوی.بین.مردم.تقسیم.می.کند..
نتیجه.این.که.اگر.کاال.منقول.بوده.و.یا.قابلیت.انتقال.و.استفاده.در.اقتصاد.»ذیل.حاکمیت.اسالم«.
را.داشته.باشد،.اولویت.در.توزیِع.غیر.مساوِی.سرمایه.ای.آن.میاِن.خودِ.مسلمین.است،.مگر.با.کفار.
خالف.این.توافق.شده.باشد..اما.اگر.امکان.ادامة.مدیریت.توسط.مردمِ.کافر.یا.مسلمان.»ذیل.حاکمیت.
اسالم«.وجود.داشته.باشد،.صرفاً.عواید.آن.توسط.حکومت.اسالمی.اخذ.گردیده.و.به.تساوی.میان.
مردم.تقسیم.می.شود..این.بحث.را.می.توان.به.موضوِع.»سرمایه.گذاری.های.خارجی.دولتی«.نیز.تعمیم.
داد..واضح.است.که.در.این.جا.معنایی.از.دولت.در.نظر.داریم.که.با.تصدی.گری.های.مقطعی،.چه.
درست.و.چه.نادرست53،.بخشی.از.کارِ.اقتصادی.در.اموال.عمومی.را.خود.به.عهده.گرفته.و.سرمایه.

53..مثاًل.در.انتقال.ناگهانِی.ارزِ.حاصل.از.افزایش.صادرات،.معموالً.در.جهت.پیشگیری.از.بیماری.هلندی،.بعضی.دولت.

ها.به.سرمایه.گذاری.خارجی.مبادرت.می.کنند..هرچند.در.صورِت.وجودِ.تعاون،.و.جهت.دهِی.مردمی.یا.دولتِی.ارز.به.

سمت.وارداِت.کاالی.تولیدی.یا.تکنولوژی،.بیماری.هلندی.رخ.نخواهد.داد.و.سرمایه.گذارِی.خارجی،.صرفاً.تن.دادن.
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گذاری.کرده.است..عواید.این.سرمایه.گذاری.باید.به.مساوات.میان.مردم.تقسیم.گردد،.مگر.مصلحت.
خاص.و.ویژه.ای.در.میان.باشد.که.توزیع.انفال.را.غیر.از.این.قرار.دهد..

همچنین.است.اموال.غیر.منقول.)شامل.معادن.و...(.یا.پروژه.هایی.که.به.دالئل.مختلف.در.خارج.

از.مرزها.به.حاکمیت.ایران.واگذار.شده.و.اجازة.انتقال.مالکیِت.آن.به.بخش.خصوصی.یا.تعاونِی.
داخلی.وجود.ندارد..

هرچند.در.همة.این.موارد،.استنباط.پیچیده.شده.و.گاه.نیاز.به.»بازسازِی«54.عنوان.شرعی.برای.
فهِم.حکِم.مصداق.جدید.خواهد.بود..

جالب آنکه نتایِج سیاستِی این توزیع نیز قابل توجه است: 
ارتباط.مستقیِم.عواید.مردمی.با.پیروزیهای.خارجِی.دولت.اسالمی.در.دوره.ای.که.لزوماً.فتوحات.
به.معنای.قدیم.آن.رخ.نمی.دهد..البته.مادامی.که.انگیزة.اصلی.از.دخالت.خارجی.مبنی.بر.پیگیرِی.
ارادة.خداوند.را.تحت.تاثیر.قرار.ندهد،.می.تواند.انگیزه.ساز.یا.حداقل،.توجیه.گرِ.کنشهای.خارجِی.

حاکمیت.باشد..
همچنین.از.فسادزا.شدن.و.تغییر.رفتار.دولت.اسالمی.با.دستیابی.به.فتوحات.یا.نفوذهای.ویژة.
اقتصادی.جلوگیری.خواهد.کرد..حّق.فروِش.این.قبیل.دارایی.ها.در.مواردِ.»سرمایه.گذاری.با.توجیِه.
دینِی.درست«.نیز.وجود.ندارد.و.دولت.نمی.تواند.برای.جبران.کسرِی.بودجه.یا.....از.اصل.این.دارایی.

ها.استفاده.نماید..
بخش. توسعة. اقتصادی،. های. حوزه. در. اجرایی.خصوصاً. تصدی. در. اسالم. رویة. هرچند.
خصوصی.و.تعاون.است؛.اما.ظاهراً.مدیریت.دولتی.در.این.موارد.در.اسالم.به.رسمیت.شناخته.شده.
و.اشکالی.ندارد..البته.سیره.داّل.بر.آن.است.که.عوامل.و.مجریان.معموالً.از.همان.منطقه.بوده.اند.و.
به.آباد.نگه.داشتِن.امواِل.فتح.شده.ادامه.می.دهند؛.و.صرفاً.مدیریت.مالی.و.برداشت.عواید.از.طرف.

به.آسان.ترین.راه.است..در.این.حالت،.سرمایه.گذارِی.خارجِی.دولتی.را.نادرست.می.خوانیم..اما.اگر.مصلحت.ویژه.

اقتصادسیاسی.از.باب.ایجاد.نفوذ،.یا.سرمایه.گذارِی.جهانی.استراتژیک،.یا.کمک.به.شرکا.یا....وجود.داشته.باشد.این.کار.
را.می.توان.درست.دانست.

54..البته.این.بازسازی.باید.با.احاطة.مجتهد.به.تفسیر.باطنِی.قرآن.و.نحوة.استفادة.ائمه.ع.از.آن.رخ.دهد،.و.به.صورت.

اجتهادی.به.متن.مستند.گردد..اما.گاه.به.دلیل.کمبود.علم،.در.آغاز.روش.ها.جنینی.تر.هستند.و.پیچیدگِی.قسمت.های.
دیگر.فقه.را.ندارند.که.باید.آن.را.پیشرفت.داد..
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دولت.اسالمی.انجام.می.پذیرد..در.این.صورت،.تصدِی.دولت.اسالمی.عماًل.به.همان.اندازة.معهود.

خود.در.اسالم،.یعنی.»نظارت«.محدود.می.شود..همچنین.به.دلیِل.وابستگِی.این.نظارت.به.عوایِد.

حاصل،.نظارِت.دقیقی.رخ.خواهد.داد؛.زیرا.فسادهای.دولتی.عمدتاً.حاصِل.حاکمیتی.بودِن.مجری.و.
ناظر.به.صورت.همزمان.است.

2- یارانه حاصل از درآمد دولت از انفال 
به.نظر.می.رسد.این.اموال.نیز.که.عمدتاً.از.برداشت.و.فروش.دولتِی.»نفت.و.گاز«.حاصل.می.
شود،.و.فعاًل.بحث.واگذاری.آنها.به.مردم.مطرح.نیست،.مشمول.امواِل.سرمایه.ای.هستند.که.مدیریِت.
قبلی.در.آنها.ادامه.داشته.و.بنا.بر.واگذاری.شان.نیست..در.این.موارد.نیز.توزیع.پایه،.به.صورت.تقسیم.

مساوِی.عواید.حاصل.از.فروش.خواهد.بود.
نکتة.قابل.توجه.آن.که.این.یارانه،.رقمی.غیر.ثابت.خواهد.داشت.و.در.بازه.های.غیر.ثابت.نیز.
توزیع.می.شود..زیرا.اگر.فروش.منابع.کم.شد،.باید.سهم.سرانة.افراد.هم.کم.شود..نه.این.که.دولت.

مجبور.به.تامین.منابع.برای.تعهد.ثابت.به.یارانه.بگیران.باشد.

3- نقدینگِی حاصل از خلق پول
به.نظر.نگارندگان،.پیشنهاد.اقتصادِی.اسالم،.عدم.خلق.پول.به.معنای.معهود.کنونی.و.جایگزینِی.
آن.با.نظام.پولِی.دیگری.است.که.مجال.توضیح.آن.نیست..اما.در.صورِت.وجود.خلق.پول،.به.نظر.

می.رسد.این.پول.کاالیی.عمومی.است.و.از.عواید.همة.جامعه.خواهد.بود..
در.مسئلة.»مدیریت.این.اموال«،.سؤال.آن.است.که.آیا.»نقدینگِی.کم.هزینه«.کاالیی.مصرفی.است.
و.به.مدیریِت.مصرفی.نیاز.دارد،.که.در.این.صورت.با.سرانة.مساوی.میان.همة.مردم.تقسیم.می.شود..
یا.این.کاالیی.سرمایه.ای.است.که.باید.آن.را.به.عنواِن.»سرمایه.گذاری.و.ایجاد.کسب.و.کار«.در.
ابعادِ.یک.دهِم.میانِی.جامعه.توزیع.نمود.و.آن.را.به.صورت.گسترده.در.قالب.»تسهیالت.کم.هزینه.
)بالعوض؟(.اشتغالزایی«.توزیع.نمود؟.نتیجه.در.صورِت.دوم،.تسهیالت.در.ابعادِ.بنگاه.های.خرد.و.

زودبازده.اما.در.تعداد.زیاد.است..

4- معادن
بررسی.ادبیات.فقهی.در.این.رابطه.نشان.می.دهد.که.بخش.عمده.ای.از.فقها.معادن.را.به.طور.کلی.
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از.انفال.و.در.ملک.امام.دانسته.اند.و.فرقی.از.جهت.ظاهری.و.باطنی.بودن.معدن.و.نیز.میان.معادنی.

که.در.اراضی.انفال.واقع.شوند.و.دیگر.اراضی.نمی.گذارند.)کلینی،.1365ق،.ج1،.ث538(..حداقل.

معادنی.همچون.طال،.نقره،.مس.و.....و.همچنین.نفت.و.گاز.مطابق.نظر.بسیاری.از.فقها،.از.مصادیق.

انفال.شمرده.شده..اما.جالب.آن.است.که.در.بحث.خمس.نیز.-به.دلیل.روایات.فراوان..وجوب.

خمس.در.معدن-.فقها.خمس.معدن.را.واجب.دانسته.اند..بنابراین.سوال.این.است.که.آیا.یک.پنجم.
معادنی.همچون.چاه.های.نفت.و.گاز،.ملک.امام.است.یا.کل.آن؟

مرحوم.خویی.میفرمایند.اقوال.فقهاء.در.زمینه.معدن.سه.دسته.میباشد:
قول.اول.اینکه.معادن.مطلقا.از.انفال.است؛.خواه.این.معدن.در.زمینی.باشد.که.ملک.شخصی.افراد.
است.و.خواه.در.زمینی.باشد.که.ملک.عام.مانند.اراضی.خراجیه.است..نهایتش.این.است.که.ائمه.
علیهم.السالم.معادن.را.برای.هر.کسی.که.آن.را.استخراج.کند.اباحه.کرده.اند.و.در.نتیجه.افراد.میتوانند.

بعد.از.ادای.خمس.معدن،.مالک.مابقی.بشوند.حتی.اگر.شیعی.نباشند.
قول.دوم.این.است.که.معادن.مطلقا.از.انفال.محسوب.نمیشوند..این.قول،.نظرشان.را.مستند.به.
ادله.خمس.در.معدن.میکنند.و.لذا.قائلند.استخراج.کننده.معدن.بعد.از.ادای.خمس،.مالک.چهارپنجم.
مابقی.میشود.و.این.به.واسطه.حکم.الهی.و.تحلیل.از.ناحیه.خداوند.متعال.است.نه.اینکه.معدن.ملک.

امام.بوده.و.ائمه.ع.اذن.صادر.کرده.باشند.
قول.سوم.تفصیل.میدهد.بین.معدنی.که.در.اراضی.انفال.باشد.و.معدنی.که.در.سایر.اراضی.است..
معدِن.در.اراضی.انفال،.به.تبع.زمینش،.انفال.است.و.معدن.دوم،.انفال.نیست..سپس.مرحوم.خویی.
میفرمایند:.بعید.نیست.که.قول.سوم.صحیح.باشد.و.دلیل.بر.آن.صحیحه.اسحاق.بن.عمار.است.»َعلِيُّ 
اٍر قَالَ  َسَألُْت  بُْن إِبَْراِهيَم فِي تَْفِسيِرهِ َعْن أَبِيِه َعْن فََضالََة بِْن أَيُّوَب َعْن أَبَاِن بِْن ُعْثَماَن َعْن إِْسَحاَق بِْن َعمَّ
ُسوِل َو َما َكاَن لِْلُمُلوِك  ِ َو لِلرَّ َّتِي قَْد َخِربَْت َو انَْجَلى أَْهُلَها فَِهَي لِلَّ ِ ع َعِن اْلَنَْفاِل فََقاَل ِهَي الُْقَرى ال أَبَا َعْبِد اللَّ
فَُهَو لِْلَِماِم َو َما َكاَن ِمَن اْلَْرِض الَْخِربَِة لَْم يُوَجْف َعَلْيِه بَِخْيٍل َو َل ِرَكاٍب َو ُكلُّ أَْرٍض َل َربَّ لََها َو الَْمَعاِدنُ  
ِمْنَها َو َمْن َماَت َو لَْيَس لَُه َمْولًى فََمالُُه ِمَن اْلَنَْفالِ«55..و.مرجع.ضمیر.»ها«.درعبارت.»المعادن.منها«.

. .َما.یَْصَطفِیهِ.مَِن.الَْغنِیَمةِ.َو.ُکلُّ .اْلَنَْفاَل.ُکلُّ 55..حر.عاملی،.محمد.بن.الحسن،.وسائل.الشیعه،.ج.9،.صص.531-532،.بَاُب.أَنَّ

أَْرٍض.ُملَِکْت.بَِغیْرِ.قِتَال.،.ح.20..ترجمه:.»اسحاق.بن.عمار.گفت.از.امام.صادق.علیه.السالم.پرسیدم.در.مورد.انفال..فرمودند.

انفال،.قریه.هایی.است.که.خراب.شده.و.ساکنانش.از.آنجا.رفته.اند.پس.آن.برای.خدا.و.رسول.است.و.آنچه.برای.پادشاهان.

است.برای.امام.میباشد.]یعنی.صفایا.الملوک[.و.اراضی.خرابه.ای.که.اسب.و.شتری.بر.آن.رانده.نشده.و.همچنین.هر.زمینی.
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زمینهای.انفال)کل.ارض.ال.رب.لها(.است.نه.مطلق.اراضی..همچنین.مرحوم.خویی.میفرمایند.این.

بحث.ثمره.ای.ندارد.زیرا.باالخره.طبق.همه.مبانی.فوق،.اگر.افراد،.معدن.را.استخراج.کنند.خمس.در.
آن.واجب.میشود.56.

البته.احتمال.بهتری.که.در.حدیث.فوق.وجود.دارد.این.است.که.مرجع.ضمیر.»ها«،.»االنفال«.باشد.

و.»المعادن«،.معطوف.به.سایر.مصادیق.انفال.-که.خبر.برای.»هی«.بودند-.نباشد؛.در.نتیجه.معنای.فقره.

»المعادن.منها«.این.نیست.که.»]انفال.عبارت.است.از.قریه.ها.و.....و[.معادِن.از.زمینهای.انفال«.بلکه.به.

این.معناست»معادن،.از.انفال.است.«..شاهدش.هم.این.است.که.مصداق.آخر.انفال.نیز.به.همین.وزان.

آمده.است.یعنی.فرمودند.»فمالُه.من.االنفال«..البته.با.توجه.به.وجود.دو.احتمال.در.حدیث.اگر.هیچ.
یک.به.حد.ظهور.نرسد.حدیث.مجمل.میشود..

در.هر.صورت.طبق.نظر.کثیری.از.فقهای.متقدم.و.متاخر،.معادن.و.از.جمله.نفت.و.گاز.از.انفال.

محسوب.میشود)یعنی.قائلین.به.قول.اول.و.سوم(.و.مال.االمام.است.و.با.این.حال.طبق.نظر.کثیری.

از.فقها.در.فرض.استخراج.معدن.توسط.اشخاص،.خمسش.واجب.میشود..لذا.اگر.توسط.افراد.

استخراج.نشود.به.تمامه.مال.االمام.است..اما.اگر.استخراج.شود،.حداقل.خمس.آن.مشمول.حکم.
توزیع.خمس.می.شود؛.البته.اگر.توسعة.خمس.به.بیش.از.غنائم.جنگی.را.حکمی.زمانمند.ندانیم.
این.هم.که.مرحوم.خویی.ثمره.ای.برای.بحث.قائل.نشدند.به.نظر.میرسد.که.صحیح.نیست.
زیرا.اگر.قائل.به.قول.اول.شدیم)یعنی.معدن.را.انفال.بدانیم.که.تمامش.مال.االمام.است.و.در.فرض.
استخراج.توسط.اشخاص،.خمسش.را.مال.االمام.بدانیم.نه.کلش.را(.و.تحلیل.انفال.را.هم.مالکانه.
دانستیم)نه.شرعیه(،.در.این.صورت.اگر.حاکم.در.شرایط.خاصی،.اذن.در.استخراج.ندهد.افراد.
نمیتوانند.با.استخراج.و.ادای.خمس،.مالک.4پنجم.شوند..در.حالی.که.طبق.قول.دوم،.استخراج.کننده.
حتی.اگر.بدون.اذن.امام.هم.استخراج.کرده.باشد.بعد.از.ادای.خمس،.مالک.4پنجم.میشود.زیرا.اذن.

شرعی.از.ناحیه.خداوند.متعال.دارد..
این بحث را به موضع دیگری وا می گذاریم. اما نکتة آخر اینکه: 

معنای.حیازِت.معدن:.با.توجه.به.معنای.حیازت،.به.نظر.می.رسد.در.صورِت.»انفال«.دانستِن.

که.مالکی.ندارد.و.معادن.از.این.زمینها.]انفال.می.باشند[.و.کسی.که.بمیرد.و.موالیی.نداشته.باشد.اموالش.از.انفال.میباشد.«
56..خویی،.سید.ابوالقاسم،.موسوعة.االمام.الخویی،.ج.25،.ص.369.
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معادن.نمی.توان.آن.را.به.معنای.کنونی.مشمول.»مالکیت.خصوصی«.دانست..بلکه.پس.از.کشف.

معدن،.هر.کسی.می.تواند.از.آن.برداشت.نماید.و.به.مقدار.کاالی.برداشت.شده.حیازت.کند؛.مگر.

در.مواردی.که.برداشِت.او.به.دیگران.ضرر.زده.و.مشمول.»الضرر«.گردد..ضرر.معتنی.به.به.هرکسی.

از.جمله.دیگر.برداشت.کنندگان،.آیندگان،.محیط.زیست.و.....که.در.این.موارد.مطابق.الضرر.رفتار.
می.شود57.

5- صفایا
صفایا.عالوه.بر.وجهِ.غنیمت.بودنشان،.وجهِ.»غیر.طبیعی.بودن«.در.فضای.کسب.و.کار.اقتصادی.
را.نیز.دارا.هستند..این.نگاشته.در.صدد.ارائه.نظر.نهایی.در.این.مورد.نیست،.اما.به.نظر.می.رسد.
داراییهای.قیمتِی.خاص.که.فراتر.از.فضای.طبیعی.اقتصاد.هستند.باید.به.بیت.المال.رسیده.و.همان.
»بودجه«.تنخواه.حاکمیت.برای.انجام.امور.دولتی.خواهد.بود..مواردی.همچون.معادن.طال.و.نقره.با.

سهولت.استخراج.یا....از.این.قبیل.
البته.در.مورد.تنخواه.بیت.المال.باید.توجه.نمود.که.موارد.تخصیص.داده.شده.به.آن،.نسبت.به.
معنای.کنونی.از.»بودجه«.دولت.)state(.ابعاد.بسیار.پایین.تری.دارد..اموری.همچون.میراث.افراد.بدون.
وارث.و....اکنون.صرفاً.مورد.کوچکی.از.مدیریت.مالِی.قوه.قضائیه.محسوب.می.شود.و.نه.تشکیل.
دهندة.بودجة.مملکتی..دلیل.آن،.کوچک.بودن.دولت.در.فضای.اسالمی.است،.در.عین.آن.که.فضای.
نظارتِی.آن.به.شدت.تقویت.شده.و.تصمیمات.فراقانونِی58.آن.در.نظارت.به.رسمیت.شناخته.می.شود..

در.حالی.که.تصدی.اجرایی.کمی.دارد..
بحث.از.بیت.المال.به.معنای.بودجه.تنخواه.دولت،.نیازمند.بررسی.مجزایی.است..

57..نظر.نگارنده.در.مورد.جایگاه.الضرر،.همین.موارد.است.که.منافع.آزاد.و.حالل.یکی.با.منافع.دیگران.تعارض.پیدا.می.

کند..حکم.نیز.آن.است.که.حاکمیت.به.داوری.نشسته.و.مطابق.نظر.کارشناسی،.مرزی.برای.بهره.برداری.هر.کسی.از.منافع.
خود.تعیین.نماید..)ر.ک..رسالة.تذکرة.االبرار.فی.تفسیر.حدیث.الضرر.و.الضرار،.حسین.کامکار(.

58..قوانین.عرفی.نه.شرعی.


