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آثار زهد در دنیا
قال النبی)ص( البی ذر: یا اباذر! من زهد فی الدنیا، اثبت اهلل 
الحکمْهً فی قلبه، و انطق بهالسانه، و بصره عیوب الدنیا، داءها و 

دواءها، واخرجه من الدنیا سالماً الی دارالسالم«
پیامبر گرامی)ص( در نصایحی به ابوذر فرمود: ای ابوذر!  هرکس زاهد 
شود و محبت دنیا را پشت سراندازد، خداوند تعالی، حکمت و کاردانی را 
در قلب او مستقر سازد، و زبانش را به حکمت گویا سازد، و از کاستی و 
کژی دنیا باخبرش سازد، تا آنجا که هم درد را بشناسد و هم درمان را 

بداند، و باالخره با سالمت جسم و جان وارد بهشتش سازد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج 74، ص 161، ح 174

استقامت و توکل راهبردهای حیات طیبه
از امام علی)ع( نقل شده است که فرمود: به رسول اهلل)ص( عرض کردم: 
من را وصیت و سفارشی فرما! آن حضرت فرمود: قل ربی اهلل ثم استقم«.

بگو! پروردگارم فقط اهلل اســت. ســپس بر این گفته خود صبر و 
اســتقامت کن! و در ادامه فرمود: بعد بگو! »و ما توفیقی اال باهلل، علیه 
توکلت و الیه انیب«. توفیقی جز از خدا ندارم و بر او توکل کرده ام، و به 
ســوی او می شتابم. سپس حضرت رسول گرامی)ص( فرمود: گوارا باد 
علم تو را ای اباالحسن! به یقین)با این نصیحت( کل علم را نوشیدی و 

علم در وجودت سرازیر گردید. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحاراالنوار، ج 40، ص 175

چگونگی تعامل
 با انحرافات فکری و بدعت ها)6(

 پرسش:
امام حسن عسکری )ع( در دوران خود، در برابر نهضت ها، جنبش ها 

و مکتب های فکری انحرافی و التقاطی چه تعاملی داشتند؟
پاسخ:

در پنج بخش قبلی پاسخ به این سوال، ضمن تاکید بر مواضع حکیمانه و 
مبارزات امام حسن عسکری)ع( در برابر تفکرات و نحله های انحرافی و التقاطی 
به مباحثی همچون: 1- بحث حدوث و قدم قرآن 2- شبهه جاثلیق نصرانی و 
برگشت مردم از دین اسالم 3- ثنویت و موضع امام حسن عسکری)ع( 4- صوفیه 
و موضع امام حسن عسکری)ع( 5- شبهه کندی و موضع امام حسن عسکری)ع( 

پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
۶ – مفوضه و موضع امام حسن عسکری)ع(

در زمان امام عسکری)ع( شماری می زیستند که آنها را مفوضه می نامیدند. 
مفوضه گروهی هستند که می گویند خداوند حضرت محمد)ص( را خلق کرد 
آنگاه آفرینش دنیا را به او تفویض کرد. بنابر این باور، حضرت رسول است که 
آفریدگار و آفرینشگر دنیا و آنچه در آن است می باشد و برخی دیگر گفتند که امر 
آفرینش دنیا و آنچه در آن است، به حضرت امیرالمؤمنین)ع( واگذار شده است.)1(

البته این باورداشت مفوضه از ناحیه آیات قرآنی مردود و مطرود است چرا که 
در آیات قرآنی خداوند خالق آسمان ها و زمین و مکون هستی در همه موجودات 
عالم است. و پیامبران به اذن و مشیت حضرت حق، توان انجام بسیاری از امور 
را داشتند که مردمان عادی از آن قدرت بی بهره بودند. ولی هیچ گاه امر خلقت 
به آنها نســبت داده نشده بلکه ده ها آیه در قرآن شریف هست که آفرینش را 

مستقیماً به خداوند نسبت می دهد.  
موضع امام حسن عسکری)ع(

ابونعیم محمد بن احمد انصاری می گوید: شماری از مفوضه، کامل بن ابراهیم 
مدنی را نزد امام عسکری)ع( فرستادند. کامل می گوید: با خودم می گفتم وقتی 
بر امام)ع( داخل شدم از حضرتش درباره این حدیث که از او روایت شده »داخل 
بهشت نمی شــود مگر شخصی که عارف و آگاه به معرفت من باشد« پرسش 
می کنم. من در جلو در نشســته بودم. پس از مدتی شخصی وارد شد و گفت: 
 ای کامل ابن ابراهیم، من از این کالم امام متوجه حضرتش شدم و گفتم: لبیک 
 ای آقا و ســرورم، آنگاه امام فرمود: آیا نزد ولی خدا آمدی تا از او راجع به این 

حدیث ال یدخل الجنه اال من عرف معرفتی پرسش کنی؟
کامل گفت: بلی سوگند به خدا چنین است.

امام فرمود: سوگند به خدا داخل شوندگان به بهشت بسیار اندک هستند 
و ســوگند به خدا داخل بهشــت نمی شود مگر کسانی که اهل حق - حقیه – 

نامیده می شوند.
کامل از امام )ع( پرسش کرد: حقیه چه کسانی هستند؟

حضرت فرمود: گروهی که به میانجی محبت به علی بن ابیطالب )ع( به حق 
او سوگند می خورند در حالی که ژرفای حقیقت و فضیلت او را درک نمی کنند؛ 
یعنی گروهی که اجماالً به خدا و پیامبر خدا و ائمه)ع( شناخت دارند نه تفصیاًل 
)آنها که نمی توانند معرفتی بیش از این اندازه پیدا کنند در حالی که کوشش 

و تالش خویش را کرده اند(.
آنــگاه امام فرمود: تو آمده ای تا از گفتار مفوضه پرســش کنی، آنها دروغ 
می گویند چرا که دل های ما مملو از مشــیت و اراده خدای عزوجل است، پس 
هرچه را خدا بخواهد ما می خواهیم و خداوند می گوید »و ما تشاؤون اال ان یشاء اهلل 
ان اهلل کان علیماً حکیما« شما، اولیای خدا، نمی خواهید جز آنچه خدا می خواهد. 
به راستی که خداوند علیم و حکیم است. آنگاه حضرت به من گفت: چرا نشسته ای 

من به پرسش شما پاسخ گفتم. برخیز و برو. سپس برخاستم و رفتم.)2(
از این کالم رسای حضرت کاماًل روشن می شود که آنچه مفوضه در تفویض 
آفرینش به حضرت پیامبر، یا به امیرالمؤمنین )ع( نسبت می دهند، نسبتی ناروا 
و نادرست است و چنین گفتاری بر پایه آیات بسیار قرآنی و روایات مأثوره از 

ائمه معصومین)ع( باطل است. 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجمع البحرین، ص 332
2- الدهر- 30

راهکار متذکر شدن و عدم غفلت
)بدان ای ســالک راه خدا( پیامبر گرامی اســالم)ص( در اتاقی نشسته 
بودند، ناگهان چراغ خاموش شد. حضرت فرمود: »اناهلل و انا الیه راجعون« این 
استرجاع به آن معنی نیست که حضرت نگران چراغ بوده است، چرا که اگر 
همه عالم را هم از ایشــان می گرفتند، نگران نبود، بلکه حضرت با این جمله 
می خواهد بگوید: بدانید هر حادثه ناگواری که پیش می آید و چیزی از شما 
گرفته می شــود، بگویید: مال اوست، خودش داد و خودش هم گرفت و این 
سیره یک تربیت عملی است برای عدم غفلت و متذکر بودن این معانی و به 

یاد داشتن خدا در همه وقت و در همه احوال.)1(
ـــــــــــــــــــــــــ

1- کرامت در قرآن، آیت اهلل جوادی آملی، ص 129

احیای سنت کتاب خوانی 
در خانواده ها

رســم کتاب خوانی را در بین مردم باب کنیم، کاری که شنیدم 
اروپایی هــا در خانه دارند، مادر برای بچــه اش وقت خواب، کتاب 
می خواند، این رسم را که ما اصال نداریم، البته در بعضی از خانواده ها 
بود. ما در منزل پدری مان دیده بودیم که کسی می نشست و برای 
کس دیگری کتاب می خواند. سال ها یک چنین کاری می شد، هم 
برای کوچک ها، هم برای بزرگ ها – این کار در بین مردم رایج نیست. 
البته می شود با فیلم سازی، با توصیه و با تذکر به مردم، این کار را 
کرد. اصال مردم توجه ندارند که چنین کاری را هم می شــود کرد، 
مادر بنشــیند، کتاب کودکان و کتاب قصه برای کودکان بخواند. یا 
کتاب خوانی برای کهنساالن، می خواهند پیرمرد یا پیرزن-پدربزرگ 
و مادربزرگ- را ســرگرم بکنند، کتابی را انتخاب کنند، بیاورند تا 
بچه ها، نوه ها برایش بخوانند. به این کار – به عنوان یک حســنه – 

تشویق می شوند.
* بیانات در دیدار با دست اندر کاران برگزاری هفته کتاب، 
72/8/19، روزنامه جمهوری اسالمی 

  باید دشمن را 
آنچنان که هست بشناسیم

  اواخر اســفند سال 1341 من از طرف برادران در جمعیتهای مؤتلفه 
اســالمی مأموریت پیدا کردم که چند امانت را خدمت امام ببرم و پیامی 
هم تقدیم کنم. در مسیر، تحت تعقیب قرار گرفتم و در شهر قم از کوچه 
و پس کوچه، خودم را نزدیک خانه امام رســاندم. برادر طلبه ای پشت در 
بود. ســاعت ده شب بود. در را باز کر  د ولی گفت: آقا بسیار خسته است و 
نمی توانند بپذیرند. عــرض کردم من برای یک کار فوق العاده ای آمده ام. 
بگوئید فالن کس از تهران آمده. برادر طلبه رفت تا برای من کسب اجازه 
کند، امام اجازه فرمودند، به درون اتاق رفتم، مقداری کتاب در اطرافشان 
بود و مشغول مطالعه بودند. عرض سالم کردم و نشستم. پس از اظهار لطف 
و محبتشان فرمودند چه خبر؟ زبانم بند آمده بود و هیچ چیز نمی توانستم 
بگویم. بار دوم ایشان فرمودند خب چه خبر؟ چه اطالعی داری؟ باز زبانم 
بند آمده بود و هیچ چیز نمی توانستم بگویم، بار سوم ایشان فرمودند: خیلی 
شــرافت می خواهد که خون انسان در راه خدا بریزد، چه شده؟ من مرده 
یک حرکت کردم و زبانم باز شــد و اول شروع کردم از ضعفهایم گفتن و 
گفتم تا دم در تعقیب شدم. آنها همین روبروی منزل شما ایستاده اند و فکر 
می کنم اگر از این در بروم مرا می گیرند     در حالی که همسرم مریض است 
و در خانه منتظر شــام است با دو فرزند و در کشوی میزم چنین اسراری 
است و فردا صبح از نظر آبرو به کسی مقروض و بدهکارم و به کسی نگفتم 
و آمده ام. ایشــان فرمودند: )با قدری کم و زیاد محتوای فرمایش ایشــان 
را به خاطر دارم( پس شما هنوز فکر نکرده اید که کجا می خواهید بروید. 
هنوز خود را     آماده نکرده اید، برای اینکه یک مســیری در پیش داریم تا 
این حرفها را با خودتان و خانواده تان حل کنید. بســیار خوب! کارهایتان 
را بگوئید من هم همین امشــب کارهایی دارم. تعدادی نامه از خواهران و 
برادران دانشجو از اروپا و آمریکا رسیده بود. امام مطالبی را از آنها یادداشت 
کرده بودند و ایشان در آن وقت شب نامه ها را باز و مطالعه نمودند و دعا 
کردند که غرب و جاذبه هایش نتوانسته این فرزندان اسالم را جذب کند 
و در آنجا به جای اینکه محو این جاذبه های بشــری بشوند، به فکر اسالم 
و به فکر ملتشان هستند. اسناد و مدارکی را که برادرانمان از وزارتخانه ها 
توانسته بودند به دست بیاورند به ایشان تقدیم کردم. گرفتند و دعا کردند 
که اشخاص خودشــان را به خطر می اندازند تا اسالم بماند و فرمودند هر 
کدام از اینها را اگر بگیرند ممکن اســت سبب اعدام آورنده اش بشود، اما 
اینها برای عزت اسالم و حفظ اسالم چنین از خودگذشتگی دارند. پس از 
دعایی که فرمودند پرسیدند خب، دیگه؟ عرض کردم پیامی دارم ولی رویم 
نمی شــود بگویم. فرمودند: بگوئید. هیچ چیز برای ما غیر قابل پیش بینی 
نبوده است. گفتم که در تهران منتشر شده است     که دادستان قم برای شما 
مشغول تهیه اعالم جرم است و می خواهد برای شما اعالم جرم کند. ایشان 
فرمودنــد: خب بکند این کار را. از چه نگرانی؟ گفتم برادران ما نگرانند از 
اینکه نکند این اعالم جرم اســباب این شود که شما بازداشت و محاکمه 
شــوید. فرمودند: »  ثم ماذا  « عرض کردم ممکن است که نتیجۀ محاکمات 
ســنگین باشد. ایشان فرمودند: یعنی چه ســنگین باشد؟ عرض کردم با 
چیزهایی که توانستند از دادستانی بیرون بیاورند برای شما تقاضای اعدام 
می خواهد بشود. سری تکان دادند و فرمودند: من فکر می کنم که     ده نفر 
امثال من باید کشــته شوند تا ماســک از چهرۀ آنها برداشته شود. تا این 
دشــمن قرآن که قرآن چاپ کن معرفی می شود و این دشمن مسجد که 
مسجدساز معرفی می شود، ماسک از چهره اش بیفتد. من در فکر آنم که 
چرا شماها از بازداشت من بر خود می لرزید. اگر من را گرفتند داد بزنید. 
اگر من را محاکمه کردند فریاد بزنید و اگر این توفیق نصیب من  بشود   که 
شــهید بشوم. چه بهتر، برای ملت اســالم سرنخی جدی است برای آغاز 
جدی مبارزه. ســپس فرمودند: چطور یک مسلمان برای یک کار مهم به 
قم می آید و خطرات فراوانی دارد و به کسی نمی گوید؟ چطور یک سرباز 
در انجام وظیفۀ سربازی اش اسلحه )تدارکاتی که نوامیس یک سرباز است( 
را در کشــوهایش باقی می گذارد؟ چطور یک مسلمان متعهد فکری برای 
زن و دو فرزندش نمی کند که اینها شبی که او به دنبال وظیفه ای می آید 
بی شــام نباشــند؟ بدانید راهی که ما در حرکت هستیم شش ماه و یک 
ســال و دو سال نیست، حداقل سی سال تالش می خواهد، سی سال باید 
بکشیم و کشته شویم. فکر نکنید پس از سی سال ما دارای یک حکومت 
واقعی خداپسندانه هستیم. ما پس از سی سال ممکن است بخشی از آن 
حکومت را در بخشــی از این جهان توانسته باشیم برقرار کنیم و از آنجا 
کارمان را آغاز کنیم. چه بسا هیچیک از ماها که در امروز هستیم آن روز 
نباشــیم. شما موظف هستید که از همین جا بروید به برادرانتان بگوئید، 
اگر آمادگی این راه طوالنی را ندارند، اگر نمی توانند چنین شرایطی را در 
خودشان پدید بیاورند، در سطحی که می توانند، باشند و در وسط معرکه 
نیایند. بعد فرمودند امشب اینجا بمانید. عرض کردم به جهت تعهد نسبت 
به فرزندانم به هر قیمت شــده باید امشــب به تهران بروم. فرمودند پس 
جیبهایتان را خالی کنید که اسناد و مدارکی در آن نباشد. بعد فرمودند: 
من دعا می کنم که امشب برای شما چیزی پیش نیاید، اما نه اینکه برای 
شــما پیش نیاید، شماها باید دستگیر شــوید، باید به زندان بیفتید، باید 
کالنتری و زندان و دادگاه و شکنجه های اینها را درک کنید، باید خودتان 
لمس کنید. اگر انسان دشمن را نشناسد به معنای واقعی کلمه، یا دشمن 
را کوچک می شمارد و به ماجراجویی دست می زند و خیال می کند دشمن 
نیرویش کم است و با یک حرکت ناآگاهانه تمام نیروها را نابود می کند و 
یا در اثر ناشناسایی، دشمن را بسیار بزرگ خیال می کند و منتظر فرصتها 
می ماند و هیچ تالشــی نمی کند. برای اینکه تالش آگاهانه و درست باشد 
باید دشــمن را آنچنانکه هست بشناسیم. من دعایم این است که امشب 
مشکلی برای شما پیش نیاید. )که به لطف الهی چیزی هم پیش نیامد.( 
* حبیب اهلل عسگراوالدی مسلمان – روزنامه اطالعات 
مورخه 60/3/23.

در محضر امام خمینی)ره(

از نظر قرآن، هدایت و ضاللت دارای مراتبی است و این گونه نیست که در 
یک ســطح باشد؛ پس همان طوری که نورهای فیزیکی و جسمی یک سطح 
نیست و دارای مراتب تشکیکی همچون نور کرمک شبتاب تا نور خورشید است، 
نور معنوی نیزکه همان نور ایمان است، دارای مراتب تشکیکی است؛ چنانکه 
مراتب ظلمت معنوی که همان کفر و شرک است، دارای مراتب تشکیکی است. 
خداونــد تقابــل اصلی را میان حق و باطل ، قــرار داده و در قالب صنعت 
احتباک نشان می دهد این حق همان هدایت و باطل همان ضاللت است؛ زیرا 
اَلُل؛ پس چیزی پس از حق جز  خدا در قرآن می فرماید: َفَماَذا بَْعَد الَْحِقّ إاَِلّ الَضّ

ضاللت نیست.)یونس، آیه 32(
در حقیقــت حق و باطل با هم تقابــل دارند؛ چنانکه هدایت و ضاللت در 
تقابل هم هســتند؛ خدا با آوردن دو کلمه حق و ضاللت نشان می دهد که در 
جایگاه مصداقی چیزی جز هدایت نمی تواند حق باشــد و چیزی جز ضاللت 
نمی تواند در جایگاه مصداقی باطل قرار گیرد. بر این اساس، هدایت همان حق 

و ضاللت همان باطل است.
سپس خدا در آیات دیگری از قرآن نشان می دهد که ضاللت دارای مراتبی 
اســت؛ بطوری که کسانی که متصف به صفت ضاللت می شوند را گاه متصف 
به »مغضوب علیهم« می کند که بیانگر این معنا اســت که این گروه از ضالین 
و گمراهان دارای وضعیتی بدتر از دیگر ضالین هستند؛ زیرا هر مغضوبی ضال 
است، ولی هر ضالی در دنیا ممکن است »مغضوب علیه« نباشد؛ چرا که کسانی 

در دنیا مغضوب علیه قرار می گیرند که در ضاللت پیشــی گرفته و در مراتب 
عالی ضاللت قرار گرفته اند به گونه ای که الزم است در همین دنیا نیز مجازات 
شــوند و بخشــی از کیفر ضاللت خویش را برای جلوگیری از ضاللت دیگران 
و عبرت آنها و نیز جلوگیری از افساد در زمین، در همین دنیا دریافت کنند. 

از نظر قرآن مســلمانانی که در جبهه های جنگ پشت به دشمن می کنند 
بــدون اینکه دلیل میدانی معقول همچون پناهجویی و آمادگی برای حمله ای 
دیگر و حمله از مکانی مناســب یا همراهی با جمعی دیگر داشته باشند، جزو 

مغضوب علیهم هستند.)انفال، آیه 16(
پــس مطابق آیات قرآن، هدایت و ضاللــت دارای مراتب متعدد و متنوع 
تشــکیکی اســت. از همین رو هدایت شدگان مثال به دو دسته اصلی اصحاب 
یمین و مقربان تقســیم می شوند یا ضالین به مغضوب علیهم و غیر مغضوب 
علیهم تقسیم می شوند. پس وحدت موصوف و تنوع صفت گواه این معنا است 
که برای هدایت و ضاللت مراتب تشــکیکی اســت. بدترین انسان های گرفتار 
ضاللت کســانی هستند که در همین دنیا مورد غضب الهی واقع می شوند که 
می تواند شــامل مجاهدان در میدان نبرد باشد که به جهاد رفتند، ولی شرایط 
جهاد را مراعات نکردند. امروز در میدان جهاد با مستکبران و فرعونیان جهانی 
کسانی که با مذاکره و ترک میدان نبرد با عناوین گوناگون خود را به قاعدین 
متصف کرده اند، از مصادیق همان گمراهان و ضالین و مغضوب علیهم هستند. 

)انفال، آیه 16(

غضب الهی در حق مجاهدان تارک میدان عمل 

صفحه 7
یک شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۵۵

در نوشــتار پیش رو نویسنده با تشریح 
اهمیت و ضرورت عدالت و چیستی مالیات و 
فلسفه آن، درخصوص سیره معصومان)ع( در 
اخذ مالیات و نیز لزوم رعایت عدالت مالیاتی 

در میان همه مردم سخن گفته است.
***

اجرای عدالت مهم ترین فلســفه و هدف بعثت 
پیامبران از نظر قرآن است؛ و زمانی می توان از عدالت 
سخن گفت که هر کسی قسط و سهم خویش را از 

نعمت ها  و مواهب الهی دریافت کند. 
از نظر آموزه های قرآن، بر توده های مردم از هر 
آیین و دین و مذهب و قوم و نژاد و فرهنگی اســت 
تا حقوق فطری و تکوینی خویش را بشناسند و برای 
احقاق این حقوق قیام به عدالت کرده و سهم و قسط 

خویش را مطالبه کنند.)حدید، آیه 25(
اگر بر توده های مردم است تا برای اقامه عدالت 
قیام کنند، اما بر مســئوالن و رهبران نظام اسالمی 
است تا در این باره چنان »قیام« داشته باشند که اقامه 
م« ذاتی آنان باشد؛  عدالت، جزو »َملکه«، بلکه »ُمقِوّ
از همین رو خدا از مومنان به ویژه مســئوالن نظام 
اسالمی می خواهد تا به عنوان سرمشق ها، شاهدان 
و گواهان الهی، »قوامین بالقسط« باشند)نساء، آیه 
135؛ مائده، آیه 8 (؛ زیرا خدا کسانی که »مقسطین« 
هستند دوست می دارد و محبت خویش را به ایشان با 
انواع رحمت و فضل بیکران نشان می دهد.)ممتحنه، 

آیه 8؛ حجرات، آیه 9؛ مائده، آیه 42(
 عدالت اقتصادی از درآمد تا مصرف

عدالت می بایســت در عمل اقتصادی در همه 
سطوح مراعات شود. از همین رو در مباحث گوناگون 
از عدالت در تولید، عدالت در ســرمایه، عدالت در 
درآمد و دخل، عدالت در توزیع، عدالت در هزینه و 
خرج، عدالت در مصرف و مانند آنها سخن به میان 

آمده است. خدا درباره احکامی سخت به ویژه درباره 
بیت المال و حقوق مالی واجب چون خمس و زکات 
یا حتی انفال، فیء و غنایم، خواهان عدالتی به دور 
از »غل« و خیانت)آل عمران، آیه 161(، عدالت در 
توزیع میان مستحقان با توجه به وضعیت و شرایط 
متفاوت آنان و رتبه بندی میان آنان)بقره، آیه 215؛ 
انفال، آیه 41؛ توبه، آیه 60( و عدالت در مصرف به 
دور از هرگونه اسراف و تبذیر)انعام، آیه 141؛ اعراف، 

آیه 31؛ اسراء، آیه 27( شده است.
البتــه از نظــر آموزه های قرآنی، بار ســنگین 
مســئولیت امانتداری در این مسائل مهم بر دوش 
مسئوالن نظام اسالمی است که می بایست از صفر 
تــا صد امور را تحت مدیریــت و نظارت دقیق قرار 
دهند و از هرگونه »بخس«، اجحاف، خیانت و قسط 
خوری ممانعت به عمل آورند و »قوامین بالقسط« و 

شاهدان الهی در این امر باشند.
مالیات، منبع درآمدی دولت

مالیات، پرداختی الزامی  و بالعوض است که از 
سوی صاحبان مشاغل، امالک، تولیدکنندگان و حتی 
مصرف کنندگان به دولت پرداخته می شود تا هزینه 
عمومی  دولت از این طریق تأمین شود. از همین رو، 
باید گفت که مالیات بمثابه یک نوع هزینه اجتماعی 
اســت که آحاد یک ملت در راستای بهره برداری از 
امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت 
کنند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع 

فراهم شود. 
پس در واقع مالیات، انتقال بخشی از درآمدهای 
جامعــه به دولت یا بخشــی از ســود فعالیت های 
اقتصادی اســت که نصیب دولت می شود؛ زیرا ابزار 
و امکانات دســتیابی به درآمد و سودها را دولت با 
امنیت یا شرایط دیگر فراهم ساخته  است و می تواند 
هزینه های خویش را از طریق مالیات باز پس گیری 
کند. بر این اساس می توان گفت که گستره مالیات 
تنها مالیات بر درآمد و ســود یا مالیات بر دارایی و 
ثروت افراد حقیقی یا حقوقی نیست، بلکه مالیات بر 

مصرف و ارزش افزوده را نیز شامل می شود.
مالیات ها به شــکل مستقیم و غیرمستقیم اخذ 
می شــود. مالیات مســتقیم را می توان مالیات بر 
درآمدها، ســود یا مالیات بــر ثروت و امثال آن نیز 
نامید. این مالیات به طور مستقیم از درآمد یا دارایی 
افراد حقیقی و حقوقی اخذ می شود. اما مالیات های 

غیرمستقیم مالیات پنهانی است که بر کاال و خدمات 
ومانند آنها وضع می شود و شخص بدون آنکه متوجه 

باشد، مبلغی را به دولت پرداخت می کند.
در حقیقت دولت ها برای تأمین بودجه عمومی، 
شیوه ها و راه های گوناگونی را به کار می گیرند که از 
جمله آنها مالیات های مستقیم و غیرمستقیم است. 
هر چند در قــرآن مفهومی  که بیانگر اصطالح 
»مالیات« باشد وجود ندارد، ولی در روایات و در سنت 
و سیره عملی اهل بیت)ع( مواردی می توان یافت که 
نزدیک به مفهوم اصطالحی مالیات است. مالیات هایی 
که در زمان حضرت علی)ع( دریافت می شد، شامل 
مالیات های ثابــت و متغیر بود و مالیات های ثابت، 
مالیات هایــی همانند خمــس و زکات از مومنان و 
مسلمانان یا جزیه از اهل کتاب برای تأمین امنیت 
آنان بود که در زمان پیامبر اسالم)ص( وضع شده و 

در قرآن کریم هم به آن  اشاره شده است.
بر این اساس ریشه مفهوم اصطالحی مالیات را 
می توان در منابع اسالمی شناساسی کرد؛ اصطالح 
»ضریبه و ضرائب« در عربی که به معنای »درصد« 
است نشان می دهد که مالیات گیری یک امری است 
که ســابقه عملی در اسالم دارد و حتی معصوم)ع( 
اقدام به آن کرده است؛ و از آنجا که عمل معصوم)ع( 
حجت است می توان آن را مبنای برای اخذ مالیات 

در نظام اسالمی قرار داد.
از آنجا که روح اســالم تأمین مهم ترین فلسفه 

و هــدف بعثت یعنــی عدالت اســت)حدید، آیه 
25( نمی تــوان با تأکید بــر اصولی چون »مالکیت 
خصوصی« به نفی »مالکیت عمومی« پرداخت؛ زیرا 
هر چند که هر کسی بر مال و ملک خویش مسلط 
است)بحاراالنوار، ج 8، ص 160(، ولی این بدان معنا 
نیست که هر کسی در مال خویش هرگونه تصرفی 
داشته باشد که گاه می تواند تباه سازی مال و ثروت 
باشــد؛ در حالی که »مال و ثروت« ســتون اصلی 
اجتماع را تشــکیل می دهد.)نساء، آیه 5( بنابراین، 
اســالم محدودیتــی را برای مالکیــت خصوصی و 
تصرفات مالکانه قائل شده است؛ چنانکه در بخش 
معامالت اجازه نمی دهد تا هرگونه شــیوه ای برای 
معاملــه چون ربوی یا بــه دور از کیل و ترازو انجام 

شود)هود، آیه 87؛ بقره، آیات 277 تا 279(
از نظــر قرآن، مالک شــخصی در مال خویش 
مجاز به هرگونه تصرفی نیست؛ از همین رو قوانین 
ســختگیرانه ای را وضع کرده تا جلوی تباه ســازی 
مال)نساء، آیه 5( یا اسراف و تبذیر و احتکار و مانند 
آنها گرفته شود؛ زیرا هدف از وضع مالکیت خصوصی 
تأمین عدالت فراگیر است و اگر مالکیت خصوصی با 
اصل اساسی عدالت در تضاد باشد، اصل عدالت، حاکم 
بر سایر اصولی است که برای مالکیت وضع شده است. 
به این معنا که در صورت تضاد و تزاحم میان اصل 
عدالت و اصل مالکیت خصوصی، اصل عدالت مقدم 
می شود؛ زیرا هدف بعثت پیامبران و وضع قوانین و 
کتب آسمانی تأمین عدالت بوده است.)حدید، آیه 
25( و نظام اسالمی و مومنان و مسئوالن در سطح 
عالی موظف به تحقق و اقامه عدالت هستند.)نساء، 

آیه 135؛ مائده، آیه 8(
بر اساس اصل عدالت گرایی و اقامه عدالت است 
که اســالم اجازه می دهد تا بــرای مصالح عمومی، 
بخشــی از اموال مالکانه در اختیار نظام اســالمی 

قــرار گیرد کــه از آن به خمــس و زکات، خراج و 
جزیه و مانند آنها یاد می شــود؛ زیرا تأمین عدالت 
به ویژه بــرای تأمین مخارج ابتدایــی مانند تأمین 
امنیت غذایی و طعام برای مســاکین و نیازمندان و 
محرومان الزم است تا مالکیت شخصی و خصوصی 
با محدودیت هایی مواجه باشــد.)معارج، آیات 24 و 

25؛ ذاریات، آیه 19(
همچنین بر همین اســاس، خــدا مأمورانی از 
نظام اسالمی را به عنوان »عاملین« )کارگزاران( قرار 
می دهد تا مســئولیت گــردآوری و جمع آوری این 
اموال را از  اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده گیرند 
و این گونه عدالت تأمین و اقامه شود.)توبه، آیه 60(

البته خمس قبل از اسالم هم به گونه دیگری به 
نام ِمربا از مردم دریافت می شد و پیامبر اسالم)ص( 
خمس را از غنایم دریافت می کرد و سپس درآمدهای 

وضـرورتآن
محسن شیروانی

عدالتمالیاتی

علی البرازین دیناراً؛ علی)ع( بر اسب های اصیل که 
از علوفه صاحب خود می خوردند برای هر کدام ساالنه 
دو دینار و بر قاطرها برای هر کدام یک دینار)مالیات( 

قرار داد.)کافی، ج 2، ص 530(
از این عمِل امام)ع( که برای هر اسب در سال دو 
دینار وضع فرموده و نفرمود: از هر ده اسب یک اسب 
بدهید؛ یعنی مالیات را دینار قرارداده نه اسب، معلوم 
می شود که زکاِت مصطلح در فقه مراد ایشان نبوده 
بلکه نوعی مالیات برای بر آوردن نیازها بوده است.

در حقیقــت برای تأمین مخــارج و هزینه های 
دولت و نظام اســالمی مالیات هایی اخذ می شــود. 
این شیوه ای برای تأمین درآمد است و باید مالیات 
را یکی از منابع نظام اســالمی دانست که البته اگر 
بتوان آن را با شیوه های دیگر چون انفال، خمس و 
زکات تأمین کرد، دیگر نیــازی به وضع مالیات یا 
مالیات های مضاعف نیست؛ اما این بدان معنا نیست 
که دســت دولت در تأمین هزینه ها و اقامه عدالت 
بسته و محدود باشد؛ زیرا عدالت، اصل حاکم بر هر 

امری دیگر است.
امام خمینی)ره( می فرماید: مالیات هایی که اسالم 
مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان می دهد 
تنها برای ســد رمق فقر و سادات فقیر نیست، بلکه 
برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک 
دولت بزرگ است. اگر حکومت اسالمی تحقق پیدا 
کند باید با همین مالیات هایی که داریم یعنی خمس 
و زکات )که البته مالیات اخیر زیاد نیست( جزیه و 
خراجات )یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی( اداره 
شود. این به عهده متصدیان حکومت اسالمی است 
که چنین مالیاتهایی را به اندازه و بر تناسب وطبق 
مصلحت تعیین کرده ســپس جمع آوری کنند و به 
مصرف مصالح مسلمین برسانند.)والیت فقیه، امام 

خمینی، ص 22(

 در روایات و در ســنت و ســیره عملی اهل بیت)ع( مواردی 
می توان یافت که نزدیک به مفهوم اصطالحی مالیات اســت. 
مالیات هایی که در زمان حضرت علی)ع( دریافت می شد، شامل 
مالیات های ثابت و متغیر بــود. مالیات های ثابت، مالیات هایی 
همانند خمس و زکات از مومنان و مســلمانان یا جزیه از اهل 
کتاب برای تأمین امنیت آنان بود که در زمان پیامبر اسالم)ص( 
وضع شــده و در قرآن کریم هم به آن  اشــاره شــده است.

عدالت مالیاتی زمانی تحقق می یابد که همگان بر اساس یک 
اصول و قواعد عمل کنند و معیارها، میزان و  ترازو برای همگان 
یکسان باشــد، نه آنکه کسانی را اســتثنا کنند و این گونه به 
اکثریت مردم ظلم روا شود. استثنا کردن گروه هایی با درآمدهای 
باال و هنگفــت، چیزی جز خروج از عدالت مالیاتی نیســت.

امام صــادق)ع(  نقل 
فرمودند:  که  می کنند 
اسب های  بر  علی)ع( 
اصیــل کــه از علوفه 
صاحب خود می خوردند 
ساالنه  کدام  هر  برای 
دو دینــار و بر قاطرها 
یک  کــدام  هر  برای 
دینار)مالیات( قرار داد.

شهید محمدباقر صدر نیز می نویسد: اگر حاکم 
اسالمی بر اساس مصالح عمومی  به چیزی فرمان دهد 
پیروی از آن بر همه مســلمانان واجب است. حتی 
کسانی که معتقدند مصلحتی را که حاکم تشخیص 
داده اهمیتی ندارد نمی توانند مخالفت کنند. مثاًل: 
شریعت احتکار برخی اجناس ضروری را حرام کرده 
است، حاکم اســالمی می تواند در دیگر اجناس از 
احتکار جلوگیری کند و برابر مصلحت قیمت بگذارد. 
اگر با توجه به مصلحت از احتکار در غیر موارد آشکار 
نهی کرد بر دیگران الزم اســت از او پیروی کنند. 
همیــن گونه حاکم اســالمی در تمامی  زمینه های 
سیاسی، قضایی، نظامی ، فرهنگی و اقتصادی برای 
حّل مشــکالت و یا مصالح اجتماع می تواند احکام 
حکومتی صادر کند. چه به تشخیص خود مصلحت 
را دریابد و چه به تشخیص کارشناسان صالح و سالم 
جامعه و نظام. بنابراین حاکم اسالمی اگر مصلحت 
دید که برای مصالح جامعه و به مقتضای شــرایط 
موجود در اداره نظام نیاز به گرفتن مالیات اســت 

قانون مالیات، شرعی خواهد بود و قابل اجرا. به هر 
حال، با نگاهی به سنت و سیره عملی معصومان)ع( 
می توان گفت که این نوع از مالیات در زمان حضرت 
امیرالمؤمنین علی)ع( هم دریافت می شــد که غیر 
از زکات بوده اســت. )الفتاوی الواضحهًْ، شهید سید 

محمدباقر صدر، ص 116(
ظلم مالیاتی 

با استثنا کردن افراد حقیقی و حقوقی 
عدالت مالیاتی زمانی تحقق می یابد که همگان 
بر اســاس یک اصول و قواعد عمل کنند و معیارها 
میزان و  ترازو برای همگان یکســان باشد، نه آنکه 
کســانی را استثنا کنند و این گونه به اکثریت مردم 
ظلم روا شــود. استثنا کردن افراد زمانی جایز است 
که شرایط عمومی پرداخت مالیات را نداشته باشند؛ 
اما کسانی که توانایی دارند و تنها به سبب برخی از 
روابط چون خویشاوندی و مانند آنها بخواهند روابط 
را بر ضوابط قانونی مقدم ســازند و عدالت را نادیده 
بگیرند، ظلم مضاعفی به مردم است. استثنا کردن 
گروه هایی با درآمدهــای باال و هنگفت چیزی جز 

خروج از عدالت مالیاتی نیست.
بر این اســاس، هم می بایست در قوانین در این 
زمینه تجدید نظر شــود و هم کســانی که مرتکب 
چنین فســاد و ظلم مالی می شوند برکنار و حتی 
مجازات شوند، همچنین عزل تنها محدود به دایره 
کارگزاران و عاملین نیست، بلکه شامل هر سطحی 
اســت که به دوراز فلسفه بعثت و اقامه عدالت گام 
برمی دارند یا مانعی برای تحقق آن ایجاد می کنند. 

دیگر نیز شامل می شد.
محمدبــن مســلم و زراره از امام باقــر)ع(  و 
امــام صادق)ع(  نقل می کنند کــه فرمودند: وَضع 
أمیرالمؤمنین َصلــواتُ  اهلل علیه َعلی الَخیل العتاِق 
الّراِعیه فی کّل َفَرٍس فــی کّل عام دیناَرین وجَعل 


