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  صدر اسالم یاجتماعتأمین  يالگو
  نینو يالگوها يآن برا يها و داللت

  ***ینیرضا حسدیس/  **آقا نظري حسن/  *اس نادرانیال

  دهكيچ
ـ عم يهـا  از جملـه بحـران   يفراوان يها با چالشداري  سرمايه ياجتماعتأمين  الگوهاي متعارفامروزه  ق ي

اجتماعي اسالمي را به ضـرورتي اساسـي تبـديل    تأمين  ها، تدوين الگوي بروز اين چالش اند. مواجه يمال
 يالگـو ، يخيارروش ت توان با به كارگيري كنيم كه مي نموده است. در اين تحقيق اين فرضيه را مطرح مي

ـبي بـراي     آن،  يات عصريپس از الغاء خصوص را كشف و صدر اسالم ياجتماعتأمين  بـه الگـوي مناس
ـ   كه به روش تحليل تاريخي انجام شـده  قيتحق يها افتهي. جوامع امروزي دست يافت دهـد در   ينشـان م

ـ يمتضـمن و ن الگو يوجود داشته است. ا ياجتماعتأمين  از يز و موفقيمتما يصدر اسالم الگو  يهـا  يژگ
)، محلـه  يـي عـام گرا  ي(به جايي)، استحقاق گرايدولت محور ي(به جا يچون: جامعه محور يا برجسته

 ه توجه بـه كبوده است  ياجتماعتأمين  ات ويسورات مالك ي)، عدم دوگانگييزگراكتمر ي(به جايمحور
  رد.كاهد خو كمكالت موجود كبه حل مش ياجتماعتأمين  نينو يالگوها يدر طراحآنها 
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  مقدمه
 ده اسـت. یـ استوار گردو راهبردهاي معینی  اهداف، منابعبرپایه ، يدر جوامع امروز ین اجتماعیتأم

 اسـت  حمایتی منزلۀ به اجتماعی تأمین« :دیگو یم یاجتماعتأمین  فیدر تعر کار المللی بین سازمان
 شـدید  کـاهش  یـا  قطـع  واسـطۀ  به آمده پدید اقتصادي و اجتماعی هاي پریشانی قبال در جامعه که

 افـزایش  همچنـین  و فـوت  سـالمندي،  افتـادگی،  ازکار بارداري، بیماري، بیکاري، اثر بر افراد درآمد
 عـالی  مؤسسـه (»دهـد  مـی  ارائـه  خـود  اعضاي به) مندي عائله(خانواده نگهداري و درمان هاي هزینه

  .)6ص ،1378 اجتماعی،تأمین  پژوهش
 يابتـدا  در. اسـت  بـوده  همـراه  یتحـوالت  با ریاخ قرن کی طول در یاجتماعتأمین  يمحتوا و مفهوم

 ردنکـ  فـراهم  عهـده  از هکـ بـود   يافـراد  از تیـ حما يبـرا  يا برنامه یاجتماعتأمین  مفهوم، نیا شیدایپ
 يهـا  مـه یب بـه  کیـ نزد یمفهـوم  یاجتمـاع تأمین  دوره، نیا در. ماندند یبازم خود يعاد یزندگ يازهاین

 پوشـاك،  غـذا،  ،بهداشـت  هاي زمینه در ها انسان اولیه نیازهاي دوم، جهانی جنگ از پس .داشت یاجتماع
 همـه  بـراي   هـا  حداقلتأمین  به موظف دولت و گرفت قرار توجه مورد سوخت، و نقل و حمل مسکن،
 هـاي  بیمـه « جـایگزین  ،»اجتمـاعی  مینأتـ « عنـوان  تدریج، بهو  نبودند آنتأمین  به قادر کهد یگرد کسانی

  .)1391 ،يموسو: كر( گردید »اجتماعی
 کیـ نزد حـد  تـا  ،جامعـه  افـراد  یبرخ ياقتصاد وضع يارتقا يبرا تالش يجا به اخیر، دهه چند در
 نیـ ا در. شود یم تأکید جامعه مجموعه يبرا یزندگ تیفیک و طیشرا يارتقابر  قبول، قابل سطح به شدن
 نظـام  يبرقـرار  حـد  تـا  و دیـ گرد کینزد یاجتماع رفاه از يا افتهی املکتمفهوم  به یاجتماعتأمین  ،دوره
 نیتضـم  دسـتمزد،  حـداقل  نیقـوان  ،یاتیمال يها تیمعاف ،یمل آموزش خدمات درمان، و بهداشت ریفراگ
 يدیـ تول و یمصـرف  يهـا  ارانهی پرداخت ن،کمستأمین  و ساخت يها طرح ،يشاورزک محصوالت دیخر

 و نیقـوان  و یافتگیـ سـطح توسـعه    بـه بـا توجـه    ،یاجتمـاع تأمین  پوشش تحت موارد. ردک دایپ توسعه
 اتفـاق  مورد هک ،ها از آن یجامعفهرست  کی بهدستیابی  ،نیبنابرا .است متفاوت شورهاک خاص فیتعار
  ).49ص ،1368 طالب،: كر( است لکمش ،باشد شورهاک همه

ه یـ هـا بـر پا   یژگـ یاز و ياریج آن به لحاظ بسیرا ي، الگوهایاجتماعتأمین  شهینظر از اصل اند صرف
ـ    ییاروپا يها ه پس از رنسانس توسط دولتک شکل گرفته یتحوالت و اقدامات گمـان   یبه وجـود آمـد. ب

 یکـی  .است یطوالن يا سابقه يدارا ،خیآن در طول تار یاتیعمل يتحول الگوها شه وین اندیظهور اصل ا
ن یـ در ا یان الهـ یـ و نقـش اد  یاجتمـاع تأمین  شهیاند ییدایپ یه مطالعه آن چگونگک یخیتار ياز فرازها

(از آغاز ظهـور تـا    صدر اسالم یخیتجربه تار ،ن مقالهیخ صدر اسالم است. ایتار ،ندک ینه را روشن میزم
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ن مقطـع  یـ . آنچه در اندک یم یمعرف یخیرا به روش تار یاجتماعتأمین  نهیدر زم) زیعمربن عبدالعززمان 
ـ ا .است يو عصر یطیمح يها یژگیو یبرخ يخ اتفاق افتاده است، حاویاز تار  يهـا  ن جنبـه از برنامـه  ی
م، قابـل  کحـا  ییایـ و جغراف ي، اقتصـاد ی، فرهنگیمتناسب با اوضاع علم ،يدر هر عصر یاجتماعتأمین 
ز وجـود  یـ م نیاز ابعاد قابـل تعمـ   ياری، بسين ابعاد و اقتضائات عصریمل است. اما فارغ از ااکت و تحول
  است.   یخیر ادوار تاریدر سا یاجتماع يها استیس یطراح يبرا يارزشمندات یتجرب يحاوه کدارد 

 قيتحق ةنيشيپ

 موضـوعات  و اجتمـاعی تـأمین   حمـایتی  راهبردهاي و تجاري هاي بیمه خصوص در ات موجودیادب در
 خصـوص  در. اسـت  به عمل آمدهگوناگون  يها پژوهش انفاقو  فقر ،یعدالت اجتماع مانند آن پیرامونی
 محمـد ، المصـري  یـونس  رفیـق  از آثاري نیز اسالم دیدگاه از اجتماعیتأمین  کلّیت بر ناظر هاي پژوهش

 مؤسسـه  ،کیاءالحسینی الدین ضیاء و باقري علی ،هابوزهر محمد ،علوان ناصح عبداهللا  ، دیقیص اهللا نجات
 ایـن  از بسـیاري . اسـت  گردیده منتشر دیگران و مهر محمدي محمدحسن، اجتماعیتأمین  پژوهش عالی

 برخـی ان یـ ب به صرفاً یا و داشته ییديأت رویکردي معاصر اجتماعیتأمین  يالگو با مواجهه در ،تحقیقات
 در اجتمـاعی تأمین  اندیشه باب در نظریه ترین مناسب. اند تهپرداخ اسالم اجتماعیتأمین  يالگو تمایزات

 مسـئولیت  بـر  تأکیـد  ،آن اساسـی  نکتـه  و شده مطرح اقتصادنا کتاب اواخر در صدر شهید توسط ،اسالم
 صـورت  بـه  کـه  تحقیقـی  آثـار،  ایـن  میان در. است اجتماعیتأمین  اساسی هاي پایه از یکیعنوان  به مردم

شـود. در   یمشـاهده نمـ   ،باشـد  یاسـالم  یاجتماعتأمین  مدآمستقل و روز يالگو یمعرفدرصدد  مبنایی،
تـأمین   يم آن بـه الگوهـا  یات قابـل تعمـ  کن صدر اسالم و استخراج یاجتماعتأمین  ينه مطالعه الگویزم

  صورت نگرفته است. يا ز مطالعهیمعاصر ن یاجتماع

  صدر اسالم ياجتماعتأمين  يالگو يمبان
ن یثرترؤوجود نداشـت. مـ   یافل اجتماعکا تیو تأمین  يبرا یلکمتش يالگو، یعصر جاهل  رةیجزدر شبه 

م بـر آن  کحا یو ارزش ینشیب يربناهایز ،یو نهاد اجتماع يرفتار يالگو یکعناصر  يریگ لکعامل در ش
م کـی د و تحیـ خود را بـا دعـوت بـه توح   موردنظر  س نظامیسأن گام تیاول اکرمامبر یپ ،رو از این است.

مـان بـه   ی). ا202، ص18، جق1403، ی(مجلسـ  آغـاز نمـود   یاجتمـاع  يرفتارها و نهادها ياعتقاد یمبان
ننـد،  ک یسـتادگ یه در راه خـدا ا ک یسانکبه  یبهشت يها آخرت و وعده نعمت يمنتها یب یامت و زندگیق

بـود   ياستوار يها هیپا ،دهین دو عقیرد. اکمردم را با آن آشنا  ه رسول خداکبود  يدیان عقاکاز ار یکی
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 يهـا  ردن برنامـه کـ اده یـ پ يالزم برا ۀنیآن قرار گرفته و زم يد بر رویاجزا و عناصر فرهنگ جدر یساه ک
  را فراهم ساخت. یاجتماعتأمین  ياز جمله الگو یزندگ يها ر عرصهیتحول در سا

 یمـاع اجت ينهادهـا  یت و سـازمانده یـ س، تقویسأت امبرین اقدام پینه، اولیپس از مهاجرت به مد 
ـ ابـود. خـانو   یاجتمـاع تأمین  ي ها استیاعمال س يبرا ه کـ اسـت   ین نهـاد اجتمـاع  یتـر  ن و مهـم یده اول
 ،ن نهـاد ی. اندک یمفا یدگان اید بیان، سالخوردگان، زنان و آسکودکت از یحما ۀنیدر زم یمهم يردهاکارک
اصـل   ،اول :پرداخـت ت آن یـ بـه تقو  ياز جهات متعـدد  رمکامبر ایز وجود داشت و پیش از اسالم نیپ

 يونـدها یپ ،دومقـرار گرفـت.    تأکیـد ق جوانان و افـراد مجـرد بـه ازدواج مـورد     یل خانواده با تشوکیتش
ه ارشـادات  ین، در سایگر و فرزندان و والدیدیکان همسران با یمبخصوص  ،خانواده يان اعضایم یعاطف

ـ کـ م یخانواده مانند تقسـ  ياعضاان یم یو مال يروابط اقتصاد ،سومافت. ی يشتریام بکشان استحیا ن یار ب
ر یسـا  ،ين و در مراتب بعـد یفرزندان و والد يازهاینتأمین  زن و شوهر، وجوب نفقه همسر و ضرورت

  .)630ح ،217، ص1386، يشهر ير محمدي( دین گردییشاوندان تبیخو
و افـراد   هـا  وسـتن خـانواده  یهـم پ  ه از بـه کاست  یاجتماع ياز مجموعه نهادها يگریحلقه د ،رهیعش

از آن  .دارد یاجتمـاع  يهـا  تیـ نه حمایدر زم يدیمف يردهاکارکز ین نهاد نیشود. ا یل مکیشاوند تشیخو
، يردکارکـ ن یرد. چنـ کـ ه عاقله) اشـاره  ی(د يرعمدیم غیه جرایت در پرداخت دکتوان به مشار یجمله م

وسـتن  یهم پ ). از به401، ص1383(قابل،  نمودتأیید  ز آن راین رمکامبر ایپ .وجود داشت از اسالم شیپ
ش از یه آن هـم پـ  کـ د یگرد یل مکیتش »لهیقب«به نام  يوابسته، واحد بزرگتر يها رهیها و عش افراد، خانواده

 يهـا، دارا  کمـ کافـت  یدر يبـرا  یاجتماع يواحدها یچون سازمانده ياسالم سابقه داشت و در موارد
  شد. یمز استفاده ین جهت از آن نیبود به هم یآثار مثبت

 یعـ ید، عوامـل طب یـ گرد یسبب وحدت مـ  یاجتماع ين واحدهایا یه در تمامک کیعامل مشتر
بودنـد: اول، قـدرت    یلـ کدو نقص  ين عوامل، دارایت بود. ایقومو  ، نژاديشاوندیچون خون، خو

ل و افـراد  یـ قبا یه جامع تمامک ين نهادیرفت و بنابرا یله فراتر نمیآنها از محدوه قب یانسجام بخش
 یهمـاهنگ  يبـرا  یز عاملیله نیتر از قب نیی، در همان حد پادومرد. ک ینم یبانیملت باشد را پشت یک

  در موارد تزاحم منافع نبود. 
را، بـه لحـاظ    یاجتمـاع  يونـدها یپ یعـ یموجـود و عوامـل طب   يه نهادهـا کـ نیضمن ا رمکامبر ایپ

ز قـرار داد، بـر   یـ ق نیاز آنها را مورد تشـو  یه برخکبل ،ردکن ینف یلکطور  ه داشت، بهک یمثبت ي ردهاکارک
ل اجتمـاع برخـوردار   ک یوستگیپ يبرا یبخش ه هم از قدرت انسجامکنمود،  تأکیدوند یعامل وحدت و پ
ر هدف واحد، قـادر بـه حـل تـزاحم     یو قرار دادن آنها در مس یعیطب يوندهایبه پ یده بود و هم با جهت
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 یاجتمـاع  يگر و واحـدها یدیکـ افـراد بـا    یمانیو ا ینید یتگن عامل وابسیا .تر بودکوچک يان نهادهایم
  ).24- 23  :توبه( بودند
ار یدو اقـدام بسـ   ،نـه یاسـتقرار در مد  يهـا  ن مـاه ی، در اولـ یمـان یه عامل وحدت ایبر پا رمکامبر ایپ
 یتیحمـا  يفرازهـا  يحـاو اساسنامه  نیبود. ا یامت اسالم ۀن اساسنامیتدو ،اولگام انجام دادند.  یاساس

وأنّ المؤمنین الیترُکون مفرحاً بیـنهم أن یعطـوه   «است:  آن آمده  ياز بندها یکیدر  بود. مثالً یار مهمیبس
ـ اث ابـن ه ینهاو  ابن هشـام  رهیسات مانند یتب ادبکه در ک ، چنان»مفرح«لمه ک». بالمعروف فی فداء أو عقلٍ  ری

ه تحمل بار آن بـر انسـان   کاست  یستگکورشو  يالمندی، عيارکمانند بده يزیهر چمعناي  به گفته شده،
ن یه در صورت بروز چنـ کاست  نیاانگر ین عبارت بیا ).24، صق1419، یانجیم ي(احمد ن باشدیسنگ

در  هکـ بل ،گذارنـد  یالت تنها نمـ کن مشیر مومنان او را در تحمل بار ایمنان، ساؤاز مهریک  يبرا يموارد
  خواهند نمود.   ياریبها او را  متعارف مانند پرداخت خسارت و خون يها حل آن به روش

ن، که فاقد مسـ کمهاجران  مان،ین پیان مسلمانان بود. در اثر ایمان اخوت میانعقاد پ ،امبریدوم پگام 
. شـدند  یکبرادران انصار خـود شـر   یدر مال و زندگ ،خود بودند یاداره زندگ يبرا یافکشغل و درآمد 

ه کـ  یآن دسـته از مسـلمانان   يآنان فراهم شد. برا يسب درآمد براکان، اشتغال و کنه اسیزم قین طریاز ا
ه در کـ در نظر گرفتـه شـد   » صفّه«به نام  یمحل ،نار مسجدکدر  ،نشده بودند يمان برادریموفق به انعقاد پ

، یتـان ک( دیـ ردگ یمـ تـأمین   ر مسـلمانان یسـا  کمکز با یآنها ن یزندگ يازهایردند و نک یم یهمانجا زندگ
  .)224- 221، ص1384

اسـات،  ؤت، محبـت، م ماننـد اخـو   ییهـا  ت ارزشیـ رعا ۀنیدر زم فراوان رسول خدا يها هیبا توص
نیازهـاي خـود تـالش    رفـع   يبـرا گونـه کـه    اران حضـرت، همـان  یز از اختالف یپرهو  تعاون، وحدت

  ردند.ک یم ریزي  برنامهز تالش و ینآن رفع براي داشته نظر در ، نیازهاي جامعه را نیز ردندک یم

    يياجرا يارهاكسازو و راهبردها اقدامات،
 مشـتمل  یاجتماعتأمین  اهداف تحقق يها وهیش و اقدامات ۀنیزم در يعلو و ينبو يها آموزه

ـ ا اقـدامات،  یخیتـار  ریسـ  و یرتبـ  تیـ اهم بـه  توجـه  بـا  نجـا یا در. است يمتعدد يها جنبه بر  نی
 ينهادهـا  عیشـر ت و یمردمـ  يهـا  تکمشار جیبس سالم، اقتصاد يزیر یپ محور سه در را ارهاکسازو
  .مینک یم یبررس المال، تیب یقانون

  افراد يياكخودات ةنيزم جاديا و سالم اقتصاد يزير يپ

عنـوان   به را جامعه ازمندانین به یدگیرسهمواره  خود مدت وتاهک و یمقطع يها استیس در رمکا امبریپ
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بـا ایـن وجـود،    . ردنـد ک ینمـ  فروگـذار  آن يبرا یوششک چیه از وردند ک یم دنبال هیالرعا الزم اصل کی
ـ ا بر ،یزندگ يازهاینتأمین  نهیزم در خود بلندمدت و یعموم استیس در حضرت  هکـ  بودنـد  دهیـ عق نی

تـأمین   را خـود  یزنـدگ  مخـارج  رامتک و تعز با بتوانند ،مناسب هیسرما و ارک داشتن اریاخت در با افراد
 يبـرا  تـالش  و ارکـ  لـزوم  بـر  و ینهـ  شدت به يگر يدکت و یتنبل ،یازخواهین از شانیا ،رو نیا از. نندک
 از ياریبسـ  حضـرت  هکـ  اسـت  نیا از یکحا فراوان یخیتار يها نقل. ردندک یم تأکید یاله يروز سبک

 بـه  حاجـت،  اظهـار  از شیپـ  داشـتند،  یمـال  ياسـتغنا  و ارک توان بالقوه هک ،را ينقد يها کمک انیمتقاض
 خـود  يرو بـه  را یازخواهیـ ن از يدر سکـ  هـر  :فرمودند یم ،ردهک  ییراهنما ییاکخودات و درآمد سبک

 چنـان  بـه  حضـرت  ارانیـ  ،هـا  هیتوصـ  نیا اثر در. شد خواهد گشوده او يرو بر فقر باب هفتاد د،یبگشا
 يبـرا  افتـاد،  یمـ  نیزمـ  بر او شالق و بود اسب بر سوار یسک اگر هک دندیرس ییاکخوداتّ و عزت هیروح

  ).1222- 24 ص ،2ج ق،1416 ،شهري  ري محمدي(رد ک ینم کمک درخواست یسک از آن برداشتن
 عمـل  بـه  ارآمـد ک و سالم اقتصاد يزیر یپ يبرا يا گسترده ریتداب حضرت ،یاستیس نیچن به اعتقاد با

 ،قـرآن  مکـ ح بـه  و آمـد  در مسلمانان تصرف به جنگ بدون ریالنض یبن كامال و امواله کگاه  آن .آوردند
 يفقـرا  از نفـر  دو و مهـاجران  انیـ م در آن میتقسـ  با حضرت د،یگرد واگذار خدا رسول به آن اریاخت

 همگـان  و نمودنـد  فـراهم  انصار به آنان یوابستگ قطع و مهاجران ییفاکخود يبرارا  الزم هیسرما ،انصار
 یعمـوم  اجـازه ). 33ص ،4 ج ،1379 ،يالهنـد ( فراخواندنـد  يشـاورز ک محصوالت شتک شیافزا به را
  .دیگرد صادر راستا نیهم در نیزم کردن آباد به مسلمانان تشویق و ایاح

بـراي بهبـود عملکـرد     حضرت .داشت یفراوان تیاهم خدا رسول نظر در هم یبازرگان و تجارت
 يآزاد رضـرور، یغ يگـذار  مـت یق از زیـ پره ار،کـ احت حرمـت  ربـا،  حرمـت  ماننـد  معامالت حقوق بازار
 اخـالق  و... و یفروشـ  مکـ  حرمـت  مـردم،  مـال  حرمت قراردادها، به احترام لزوم ،ياقتصاد يها تیفعال

 مـداوم  و دکـ موطـور   بـه  را ..و مک سود به قناعت معامالت، در يریگ انصاف،آسان تعاون، مانند تجارت
  .)210- 173ص ،1386 ،شهري ري محمدي( نمودند یم نظارت آن ياجرا حسن بر ،نموده گوشزد
خـاص و   يا عـده  دسـت  در هیسـرما  زکتمر از هک بود نیا دنبال به حضرت ،ها استیس نیا ياجرا با

تنها بـه کـاهش    این سیاست نه را تسهیل نماید. عدالت با همراه شرفتیپ جلوگیري کرده و تحقق محدود
  .  داشت خواهد یپ در را یاجتماعتأمین  خدمات يبرا تقاضا اهشک انجامد بلکه فقر می

  يمردم يها تكمشار جيبس

 یاصـل  يهـا  هیـ پا از یکـ ی شـود،  یمـ  ادی »یعموم افلکت«عنوان  به آن از امروزه هک ،یمردم يها تکمشار
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 و یمـان یا يهـا  زهیـ انگ بـه  اکات با ،حضرت. شود یم محسوب رمکا امبریپ یاجتماعتأمین  يها استیس
 ثروتمنـدان ویژه  به مسلمانان، مداومطور  به ،بود شکل گرفته یاجتماع يها یهمبستگ بستر در هک ،ینگرش
 در امبریـ پ دعـوت  يروزها نیاول از استیس نیا ياجرا. ردندک یم بیترغ ازمندانین ياری به را جامعه

 از پـس  آغـازین  هـاي  سـال  و هجـرت  ازش یپ هاي سال تمامی طول در. گرفت قرار ارک دستور در ه،کم
تـأمین   ماننـد  عمـومی  هـاي  هزینه منبع تنها مردمی هاي مشارکت زکات، و خمس تشریع زمان تا هجرت
 درآمـدزا  منابع احداث و جاده پل، مسجد، مانند عمومی اماکن ساختن جنگ، مخارج تهیدستان، نیازهاي

 امـور  در گـذاري  سرمایه و نیازمندان براي آنها درآمد وقف و تولیدي و تجاري مراکز قنوات، ها، باغ مانند
  .است بوده عمومی آموزش سطح ارتقاي و اسالم تبلیغ مانند فرهنگی

  :است آمده يخدر دیابوسع ثیحد در
ـ  نگـاه  را خود اطراف مدام و آمد یبکمر بر سوار يمرد هک میبود سفر حال در ما ـ  یم  رسـول  .ردک

ـ ک به را آن ،دارد اریاخت در یاضاف بکمر سک هر: فرمود خدا ـ  بدهـد  یس ـ مر يدارا هک  و بک
ـ  افراد به را آن ،دارد يا اضافه توشه سک هر .ستین يا لهیوس  رسـول  آن از پـس . بدهـد  توشـه  یب

ـ  جهینت نیا به ما هک فرمود صحبتآنچنان  ،همراهان تیمسئول و مال اقسام مورد در خدا  میدیرس
 مـورد  مـردم  مصـالح  و خـدا  راه در دیبا را آن و میندار خود اضافه اموال مورد در یحق چیه هک

  .)225ص ،1386 ،شهري ري محمدي( میده قرار استفاده
 امـر  دادن صـدقه  بـه  را مـا  هکآن مگر، نخواند يا خطبه ما يبرا خدا رسول: «دیگو یم نیحص بن عمران
 مگـر ، نمانـد  تـوانگر  اصـحاب  از یک هیچ ،شانیا رهنمودهاي اثر در). 416 ص ،ق1412، یدارم( »فرمود
- 173ص ،1368 ،شـبه  ابن( المنوره نهیالمد خیتار تابک در شبه ابن. بود کرده وقف فقرا بر را چیزي آنکه
 ایـن  نمونـۀ  بـارزترین . اسـت  ردهکـ  نقـل  شانیا ارانی و رمکا امبریپ موقوفات از یاملک گزارش ،)231

  .)110ـ87ص ،1386 ،ینیحس( است شده ثبت علی امام زندگانی پرافتخار کارنامۀ در رفتار،
 ،یاجتمـاع تـأمین   خدمات عرضه جانب در شانیا استیس دهد، یم نشان رمکا امبریپ ةریس ۀمطالع

 قیـ طر از خـدمات  يتقاضـا  اهشکـ  اسـت یس نـار ک در رااست یس نیا اگر .است بوده عرضه شیافزا بر
 و عرضـه  بـازار  شانیا هک میرس یم جهینت نیا به ،میریبگ نظر در افراد يتوانمندساز و ییاکخودات استیس

 دولـت  دخالت به ازین نهیزم ،نموده کینزد ارکخود تعادل تیوضع به را یاجتماعتأمین  خدمات يتقاضا
  .اند داده لیتقل خود زانیم حداقل به را

  ياجتماعتأمين  يقانون ينهادها عيتشر

 يبـرا  شـده  انجـام  اقـدامات  حلقـه  نیآخـر  ،یاجتمـاع تـأمین   یقانون منابع عیتشر ،یخیتار ریس لحاظ به
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ـ با. اسـت  اسـالم  صدر در یاجتماعتأمین  نظام استقرار  لیـ دل بـه  ينبـو  دولـت  هکـ  داشـت  توجـه  دی
 هـم  و یقـانون  منـابع  يمجـر  و واضععنوان  به هم هک یمتنوع يها تیمسئول و یاله ۀصبغ از يبرخوردار

 عـدالت  اسـتقرار  سـمت  بـه  یمردمـ  داوطلبانـه  يهـا  تکمشـار  به یده جهت و بازار يساز سالمعنوان  به
 یاساسـ  اریبس نقش یاجتماعتأمین  يارهاکراه یتمام در داشت، عهده به آنها يمعنو املکت و یاجتماع

  .  نمود یم فایا را یمهم و
 يهجـر  دوم سـال  در هک بود خمس و یعیطب يها ثروت ،انفال دولت، يدرآمدها یقانون منابع نیاول

 ق،1387 الحدیـد،  ابـى  ابـن ( دیگرد عیتشر بدر جنگ میغنا میتقس انیجر در انفال ةسور از یاتیآ نزول با
 آن مـوارد اسـت.   آن مالـک  امامـت  مقـام  که است چیزى شیعه، فقه اصطالح در »انفال«). 165ص ،14ج

 وسـط  مـوات،  هـاى  زمـین  ،»فـىء « .آیـد  درمى مسلمانان تصرف به جنگ بدون که هایى زمین: از عبارتند
 و صـفایا  ندارنـد،  صـاحب  کـه  هـایى  آبـادى  دارد، وجودآنها  درآنچه  هر و ها کوه سر و ها جنگل ها، دره

. شـود  را شـامل مـی   )قولى بر بنا( دریاها و معادن وارث، بدون ارث خودسرانه، جهاد غنایم ملوك، قطایع
 مخـارج  بـر  مـازاد  درآمد غوص، نز،ک معدن، ،یجنگ میغنا: از عبارتند زین خمس پرداخت وجوب موارد
 ،ینـ یخم موسـوي ( حـرام  بـه  مخلـوط  حالل مال و بخرد مسلمان از یذم افرک هک ینیزم ،یزندگ ساالنه
 از یئـ جز عهیشـ  فقـه  در هکـ  )جنگ بدون آمده به دست میغنا یعنی، ء یف قانون). 316- 302ص ق،1406
  .دیگرد عیتشر حشر سوره ضمن در و هجرى، چهارم سال در د،یآ یم حساب به انفال

 اسـاس  بـر  شـان یا. دیگرد ابالغ پیامبر بر توبه 103 آیه نزول با زکات قانون هجرى، هشتم سال در
 یعلـ  امـام . ردک افتیدر اتکز نقره و طال شتر، گوسفند، گاو، شمش،ک خرما، جو، گندم، از قانون نیا

 بـر  کـه  مالیاتى( جزیه قانون .نمود وضع ها اسب از یانواع بر اتکز هیشب یاتیمال ،خود ومتکح زمان در
 در عمـده  تحـول . شـد  ابـالغ  توبه 29 آیه نزول با ،هجرى هشتم سال در ،)شد مى وضع ذمه اهل رئوس
 بـه  عمـر  زمان در ایران از هایى قسمت و) عراق از قسمتى( سواد اراضى فتح با عمومى، درآمدهاى میزان
 شـهابى، ( انـد  کـرده  ذکـر  زمـان  همین از را خراج نهاد پیدایش مبدأ نویسندگان، از بعضى. وستیپ وقوع
  .)230ص ،1366

 يردهـا کارکگونـاگون   جهـات  از ،اسـالم  صدر درالمال  بیت یقانون ينهادها و دولت ارکسازو
 یاتیـ مال يهـا  تیـ معاف وجود ،نهیزم نیا در تهکن نیاول. است داشته یاجتماعتأمین  نهیزم در یمهم

 و هیجز مورد در و پرداخت، وجوب نصاب حد صورت به اتکز و خمس در ها تیمعاف نیا. است
. شـوند  گرفتـه  مردم درآمد مازاد از دیبا ها اتیمال نیا هک است شده انیب تهکن نیا بر تأکید با خراج

 از خـارج  بـر  را] دهنـدگان  خـراج [«: اسـت  آمده خراج مسئوالن به یعل امام هاى نامه از یکى در
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 ،يمنقـر ( »باشـید  صـبور  آنـان  نیازهـاى  بر و کنید رفتار انصاف به مردم با و نکنید تکلیف طاقتشان
 يآور از مـأموران جمـع   یکیبه  يگریه دیحضرت در توص). 51نامه البالغه، نهج ؛108ص ،ق1382

 بـراى  یـا  بزنـى  خـراج،  درهمى ستاندنِ براى را اى مسیحى یا یهودى یا مسلمان مبادا« خراج فرمود:
 را ایشـان  مـال  زیـاده  تـا  مأموریم ما که بفروشى کنند، مى کار آن با که را چهارپایى درهمى، گرفتن
  ).540ص ،3ج ،1389 کلینى،( »بگیریم

 یزنـدگ  مخارج تیفاک حدتأمین  دولت ارگزارانک حقوق زانیم نییتع در یلک ةقاعد هکنیا دوم ۀتکن
  :است آمده خدا رسول از یتیروا در. بود آنان

ـ اخت همسـر  ندارد همسر اگر شود، یم واگذار او به يارک ما جانب از هک یسک هر  ارکاگرخـدمت  .نـد ک اری
 سک هر ند،ک هیته یبکمرد، ندار بکمر اگر و ندک انتخاب منزل ،است نکمس فاقد اگر .ردیبگ خادم ،ندارد

  ).499ص ،ق1406 ه،یزنجوابن ( است سارق ای و ارک انتیخ ،ندک برداشت نیا از شیب
 یقـانون  منـابع  والمـال   بیـت  مصـارف  يهـا  یژگـ یو در مـردم  یشتیمع يازهاینتأمین  گاهیجا ،سوم تهکن

 اسـالم  صدر در یاجتماعتأمین  اهداف یبررس در هکچنان مصارف، هیناح در. استنمایان  آن يدرآمدها
و  ارافتـاده ک از سـالمندانِ  بردگـان،  اران،کبـده  ران،یـ فق ماننـد  ریپـذ بیآسـ  اقشار يازهاینتأمین  گذشت،

 مـوارد  زیـ ن منـابع  هیـ ناح در. است بوده منابع نیا وضع هدف نیترمهم و مصرف تیاولو نیاول، مارانیب
 مـردم  یشـت یمع يازهـا ین بـر  ناظر هک است يشاورزک و یدام محصوالت مانند یاموال عمدتاً اتکز اخذ
  .)180- 148ص ،1389 ،ینیحس( است بوده

 بـر  یاخالقـ  اصـل  کیـ عنـوان   بـه  هکـ نیعالوه برا ار،ک بازار در اسالم صدر یتیحما يها استیس در
 نیـی تع از یکحـا  هک يموارد شد، یم تأکید ارگزارانک و ارگرانک يازهاینتأمین  با دستمزدها زانیم تناسب

 ،1390 ،يقرضـاو ( شـود  ینمـ  مشـاهده  باشـد  دولـت  توسـط  دسـتمزد  حداقل وضع ای و دستمزد زانیم
 مناسـب،  يها وهیش به بازار يساز سالم هک یحال در زین دوره آن خدمات و االهاک بازار در). 493- 490ص

. خـورد  ینمـ  چشـم  بـه  ،باشـد  دولـت  توسطگذاري  متیق از یکحا هک يمورد بوده، توجه مورد همواره
 در را آن از يمقـدار  نفـر  کیـ  فقـط  و بـود  شده ابیمک بازار در االک هک يموارد در خدا رسول یحتّ
ـ ا از بودنـد،  شـان یا توسط متیق نییتع خواستار حضرت ارانی از یبرخ و داشت اریاخت  داًیشـد  ارکـ  نی

  .)191- 173ص ،1386 ،شهري ري محمدي( فرمود  امتناع
 زانیـ م فقـرا،  بـه  یدگیرسـ  در يعلـو  و ينبو يها دولت آموز درس و مهم اریبس اتکن از یکی

 لَـم : «فرمود یمعرف مال صیتخص و ردنک نهیهز را خود رسالت امبریپ. است امر نیا به آنها تیحساس
 یخیتـار  اتیـ روا ،نـه یزم نیـ ا در .)321ص ق،1418، یطبرسـ ( »الءنفاقه بعثنا ولکن المالِ، لجمعِ نُبعث

۱۴       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  

 يبـرا  یمهمـ  اریبس يها سدر يحاو هک استشده  وارد نیرالمومنیام و امبریپ یعمل رهیس از يادیز
  .است یاسالم جامعه مانکحا

  در صدر اسالم ياجتماعتأمين  يموارد تحت پوشش الگو
، يمـار ی، بياریکـ مبـود درآمـد، ب  کا یـ ماننـد قطـع و    يمعاصـر مـوارد متعـدد    یاجتمـاع تأمین  يها نظام

تـأمین   يالگـو دهند. موارد تحت پوشش  ی، بازماندگان را تحت پوشش قرار میارافتادگک، از یبازنشستگ
، متفـاوت از مـوارد   ییا مبنـا یـ و  یخیل تاریبه دالرخی ه بک يا ژهین ویصدر اسالم، تحت عناو یاجتماع
  م پرداخت.ین موارد خواهیاهم ا یبررس به ،ن بخشیگردد. در ا یارائه م ،است  بوده يامروز

  رانيمتعارف فق يازهاين نيمأت

بـوده اسـت.   » ریفق«ن آنها عنوان یتر جیرا ،صدر اسالم یاجتماعتأمین  يالگوان موارد تحت پوشش یدر م
ز در بـر  یـ م را نیتـ ین، سائل، محروم و کیچون؛ مس یموارد مشابه ،رود یمکار  به ییتنها به یوقت ،ن واژهیا
مبـود درآمـد، فـوت    کا یـ ماننـد فقـدان و   گونـاگون  ل یه به دالکشود  یماطالق  یسکبه  »ریفق«رد. یگ یم

خـود   یمخـارج زنـدگ  تـأمین   قـادر بـه   یارافتـادگ کازو  يت، سالمندی، معلوليماری، بياریکب سرپرست،
او مسـئول   یزنـدگ  يازهـا ینتأمین  در مقابل ،اعم از دولت و آحاد مردم ،جامعه ،ين مواردینباشد. در چن

ن و کیر، مسـ یـ ن فقی. عنـاو دادت قـرار  یـ مورد حما ر مردمیسا یاو را تا حد رساندن به سطح زندگبوده، 
در صـدر   یاجتمـاع تأمین  ه عمده منابعک ،ءیات، صدقات، انفاقات، خمس و فکم در موارد مصرف زیتی

و  215: ؛ بقـره 7: ؛ حشر41: انفال ؛60 :باشند(توبه ین هدف میاتأمین  ناظر به ،اند داده یل مکیاسالم را تش
  .)38 :؛ روم26: اسراء ؛36 :؛ نساء177

بـود.  المـال   بیـت  هاى آنان، اولویت نخسـت مصـرف   نیازمندىتأمین  پذیر و رسیدگى به اقشار آسیب
در نامـه   فرمـود.  مـى  تأکیدن امر یا ، همواره برنوشت هایى که به کارگزاران خویش مى در نامه امام على

  آمده است: اشتر کمالحضرت به 
ـتان و   یعنی مستمندان و نیازمندان و تهـی  ؛خدا را خدا را! در مورد طبقه پایین، آنها که راه چاره ندارند دس

ال دارند و هم افرادي که باید بـه آنهـا بـدون    ؤاز کارافتادگان، در این طبقه هم کسانی هستند که دست س
 به آنچه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده عمل نمـا! قسـمتی از   ،درخواست، بخشش شود، بنابراین

و قسمتی از غالت خالصه جات اسالمی را در هر محل به آنها اختصاص ده و بدان! آنهـا کـه   المال  بیت
اگر یکى از سربازانت و کسانى که با دشمنان تـو مبـارزه    دورند به مقدار کسانی که نزدیکند سهم دارند...



   ۱۵ هاي آن براي الگوهاي نوين تامين اجتماعي صدر اسالم و داللت الگوي

اى کـه اثـر    گونـه  سوز و مورد اعتماد، جاى او را پر کن به د، به شهادت رسید، مانند یک وصى دلکنن مى
  ).53البالغه، نامه نشود (نهجفقدان او در چهره آنان مشاهده 

  نوشت:   ،که از جانب ایشان والی مکه بود ،عباسبن  قثمخطاب به  ،يگرید ۀآن حضرت در نام
  مربوط به خدا اسـت، بـه دقـت در مصـرف آنهـا بنگـر، و آن را       اموالی که در نزد تو گرد آمده و

فقرا دست  به طور صحیح هکه ب آنچنان مصرف عیالمندان و گرسنگان کسانی که در محل هستند بکن.
و نیازمندان برسد و مازاد آن را نزد ما بفرست تـا بـین کسـانی کـه اینجـا هسـتند، تقسـیم کنـیم         

  ).67 البالغه، نامه  (نهج

  اران  كبده يبدهپرداخت 

 يبـرا  ،ا قـرض گـرفتن  یـ ه و ی، تعهد به پرداخت دیستگکچون ورش یلیه به دالک یسانک یپرداخت بده
در صـدر اسـالم    یاجتمـاع تـأمین   ون خود ناتوان بودند، از جمله موارد پوشـش ید يمعاش، از اداتأمین 

نـد.  ک ین معنا داللت مـ یبر هم ،سوره توبه 60ه یات در آکان مصارف زیدر ب» نیالغارم«بوده است. عنوان 
ومـت  که حک ،ل هجرتیدانست. در اوا یمسئول م ،یونین دیخود را در مقابل پرداخت چن رمکامبر ایپ
اقامـه نمـاز ابتـدا     ي، براردک یماز مسلمانان فوت  یسکمواجه بود، چنانچه  يدیشد یمال يشان با تنگنایا

 یسـ که کـ مگـر آن ، خوانـد  یبـر جنـازه او نمـاز نمـ    ار بـود،  کاگر بده .ردک یال مؤاو س یت بدهیاز وضع
المـال توسـعه    تیـ ب يه درآمدهاک). بعدها 93، ص5، ج1389، ینیلک(د ینمان یاو را تضم یپرداخت بده

ن آن) بـه عهـده مـن    یمأ) از خود بر جا گـذارد (تـ  يریا بازماندگان (فقین و یس دکهر «رد، فرمود: کدا یپ
، ی(مجلسـ  »متعلق بـه ورثـه اوسـت    ،به جا گذارد یمال و ثروت هکس کند و هر یایمن ب ياست و به سو

  :دیفرما یمحضرت آن در روایتى  .)242، ص27، جق1403
  ى خـود را بـه یکـى از والیـان مسـلمانان عرضـه کنـد و بـراى والـى         بدهکار هیچ بدهکارى نیست که

  بـدهى او بـر عهـده   یابـد و   فقیر، از بدهى خـود رهـایى مـى    بدهکار دستى او ثابت شود، مگر آنکه تنگ
 ،1389 کلینـى، ( که در دست اوست، باید پرداخت شود ،آید و از محل اموال مسلمانان والى مسلمانان مى

  .)6ح ،406ص و 407ص

 به در راه ماندگان كمك

الت کان شهرها بـا مشـ  یشد، مسافرت م یانجام م ییل ابتدایه حمل و نقل با وساک ،در دوران صدر اسالم
ا تمام شدن آذوقـه، در  یو  یا ناامنیمانند بسته شدن راه و  یلیبه دالرو بود. در آن زمان افراد  هروب یفراوان

ن یصـدر اسـالم چنـ    یاجتمـاع تـأمین   نظـام . ردنـد ک یدا میپ کمکاز به ینمانده راه باز  ۀانه سفر از ادامیم

۱۶       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  

ات، کـ ء، زیخمـس، فـ  ان مـوارد مصـرف   یـ در م» لیابن السب« ةداد. واژ یرا تحت پوشش قرار م يموارد
؛ 26: ؛ اسـراء 36 :؛ نسـاء 177و  215: ؛ بقـره 60 :؛ توبـه 7: ؛ حشـر 41: (انفـال  انفاق، احسان و حق الحصاد

  باشد. یم یاجتماعتأمین  ن مورد از اهدافیع ای)، ناظر به تشر38 :روم

  ردن بردگانكآزاد 

ت انسـان  یـ ه اصل هوک ،ناگوار ن پدیدهیدارى رواج داشت. ا جزیره عربستان، برده در صدر اسالم در شبه
رفـت. از   یبـه شـمار مـ    یالت اجتماعکن و مشیتر از بزرگ ،گرفت یاو را به گروگان م يت آزادیو تمام

گناهـان، در صـدر    یفـاره برخـ  کو » الرّقـاب «ات کاز موارد مصرف ز یکیعنوان  به بردگان يآزاد ،رو نیا
  ).60 :(توبه قرار گرفت یاجتماعتأمین  و تحت پوشش تأکیداسالم مورد 

  ارافتادهكن سالمندان از يمأت

آن بـوده   يامـروز  يهـا  وهیو مراقبت از سالمندان در صدر اسالم متفـاوت از شـ   یت اجتماعیحما ةویش
در درجـه   يه مخارج دوره سـالمند کن بود یبر ا یلکقاعده  ،صدر اسالم یاجتماعتأمین  يالگو است. در

 يخـانواده و  يهـا  تیاز محـل مسـئول   ،خود فرد و در درجه دوم یدوره جوان ياندازها از محل پس ،اول
آمـد و   یر درمـ یـ ق عنـوان فق یماند، تحت مصاد یت خانواده محروم میاز حما يچنانچه فرد .گردد تأمین 
سـالمندانِ از  « یزنـدگ تـأمین   ،ن حـال یـ گرفـت. بـا ا   یاو بر عهده جامعه قرار مـ  یزندگتأمین  تیمسئول

قـرار داشـت.    تأکیـد خاص مورد طور  به بردگان و اهل ذمه،ویژه  به ،یعموم يز محل درآمدهاا» ارافتادهک
  فرمود:   مالک اشتردر نامه خود به  یامام عل

بـر  را  کننـد  که پیش کسى دست دراز نمـى  ،گیران و سالخوردگان بیچاره زمین رسیدگى به حال یتیمان و
روزى تأمین  پس با مددرسانى به ایشان و .بندگان خدایندشان را جارى کن، که ایشان  عهده گیر و روزى

یابنـد!   هـا خلـوص مـى    که کارها با پاکىِ نیت، و اداى حقوقشان به اندازه الزم، به خداوند نزدیکى بجوى
  ).53البالغه، نامه   (نهج

او یـک  « گفتنـد:  » ایـن کیسـت؟  «کنـد. فرمـود:    پیرمرد عاجزى را دید کـه تکـدى مـى    روزى حضرت
بـه وى  المـال   بیت گاه، بازش داشتید؟ از آن ،گرفتید تا پیر و ناتوان شدکار  به او را«فرمود: ». است مسیحى

ن یه از وجـود چنـ  کـ وجـود دارد   ياریبسـ  یخی). شواهد تار292، ص6ق، ج1401 (طوسى،» انفاق کنید
 صـاحب  ؛143ص ق،1406 ه،یـ زنجو ابـن ( نـد ک یت مـ یاکز حیمان صدر اسالم نکر حایان سایدر م یتسن

  .)54ص ،1382 فصول،



   ۱۷ هاي آن براي الگوهاي نوين تامين اجتماعي صدر اسالم و داللت الگوي

  مارانيبه ب يدگيرس

 يمـار یرا بیـ ز ؛اسـت  يا ژهیـ ت ویـ اهم يدارا يمـار یاز ب ی، مخاطرات ناشیاجتماعتأمین  ان مواردیدر م
ز یـ گـران ن ین است به دکموقع، مم ند، در صورت عدم درمان بهک ید میفرد را تهد یسالمتاینکه  عالوه بر

معاصـر، بـه    یاجتمـاع تـأمین   يهـا  نظـام  ،رو نیـ ن باشد. از ایآفر لکجامعه هم مش يو برا ،ردهکت یسرا
توسـط بخـش    یو ارائـه خـدمات درمـان    یلـ یمکو ت يعـاد  یدرمـان  يها مهیمانند ب یگوناگون يها وهیش

در علـم  گسـترده   يهـا  شرفتیدهند. امروزه پ یافراد را تحت پوشش خود قرار م یمخارج درمان، یعموم
شـده  ده یـ چیار پیشورها بسکه بهداشت و درمان کو درمان آن، شب يماریص بیتشخ يها وهیو ش کیپزش

  ند.ک یل میرا بر افراد تحم یگزاف يها نهیز هزیو مخارج درمان ن
ـ التراتتـاب  کدر  یتانک یعبدالحوجود نداشت.  یتین وضعیدر صدر اسالم چن  ـ ب االداری  ةدر بـار  هی
  سد:ینو یم يت دستگاه بهداشت و درمان عهد نبویوضع

 يبـرا  يا مـه ید. حضرت دستور داد در مسجد خیب دیش آسیر قری[معاذ] در جنگ خندق با تسعد 
ـ گو ابن اسـحاق رد. ک یم یپرس ادت و احوالیوتاه، عکخواباندن او زدند و در فواصل  مـه  ید: آن خی

رد و خـود را وقـف   ک یها را مداوا م یده، و آن زن، زخمیله اسلم بود به نام رفیاز قب یمتعلق به زن
ـ خواهر رف یبه بنت سعد اسلمیعکرده بود. در االصابه نام کدگان مسلمان ید بیخدمت به آس ـ ده نی ز ی

مارستان در عصر ین مطلب از سابقه بیتر ن مفصلید: ایلف گوؤنمود. م یماران میب يه پرستارکآمده 
بـن   دیولن بار در زمان یمارستان، نخستیاست. ب یاصطالحمعناي  به يها مارستانی، راجع به بمبرایپ

ردند و دسـتور  کن ینه معیگماشتند و هزکار  به ان را درآنکس شد و پزشیتأس 88به سال  کعبدالمل
ـ ها ب ه شبکشوند  يان آنجا نگهداریداده شد جذام ـ نـد، و ن یایرون نی ـ ان و یجـذام  يز بـرا ی وران ک

  ).212، ص1384، یتانکن شد (ییتع يمستمر
ار یت اسالم، دستگاه بهداشـت و درمـان بسـ   یمکن حایه در دوران نخستکاز آن است  کین گزارش حایا

 يبـرا  يفـراوان و مـؤثر   يهـا  هیخـود توصـ   ،هکنیعالوه بر ا و امامان معصوم رمکامبر ایساده بود. پ
نمودنـد. بـه    یب مـ یان ترغکق پزشیاز طر يماریب يها داشتند، مردم را به مداوا يماریو درمان ب يریشگیپ
داشـته   یشتر جنبه خصوصـ ی، بهداشت و درمان، بينخست هجر يها در دهه توان گفت: یم ،بین ترتیا

  نه درمان به عهده خود افراد بوده است.یو هز
، يمـار یاگر ب ،اولگرفتند.  یت قرار میتحت حما یگوناگون يها وهیماران به شیت بیجمع ،ن حالیبا ا

 یاجتمـاع  يهـا  کمـ کافت یر، مستحق دریفقعنوان  به آمد، یبه علت فقر از عهده مخارج درمان خود برنم
 .ت داشـت یـ اولو یمال يازهای، بر نيادیمراتب ز ، بهیسالمت يازهایقطع نطور  به هکشد؛ چرا یمحسوب م

بـه درمـان آنهـا،     کمـ کمـاران و  یبه ب یدگیرسدوم، . )186 ص ،74ج؛ 53ص ،72ج ،ق1403 ،یمجلس(
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ر یـ خ يارهـا کاز  یکـی مار یب ینظر از فقر مال حد نفسه و صرف یف ،آمد یمبر یتانکه از عبارت کهمانطور 
 ده بـه حسـاب آمـده اسـت    یپسـند  يهـا  تاز سن یکیض یادت مریع ،ن راستایدر هم .آمد یبه حساب م

» ل اهللایسـب «ات کـ از مـوارد مصـرف ز   یکی ،سوم). 2888- 2889، ص4ق، ج1416 ،شهري ري محمدي(
ه در صـدر  کـ  یار مهمـ کـ راه ،ن راسـتا یشود. در هم یشامل م زیماران را نیبه ب کمکه عموم آن، کاست 

ه کـ ه بـود  یـ ا صـدقات جار یـ سـنت وقـف    ،ش گرفته شدیدر پ یعموم يازهاین یاساس حل ياسالم برا
از مـوارد وقـف،    یکـی  ،قطعطور  به د.یگرد یآب انبار را شامل مو  چون ساختن راه، مسجد، پل يموارد

  باشد. یماران مین مخارج اداره آن و درمان بیتضم يرآمدزا براد كمارستان و قراردادن امالیساختن ب
و توسـعه بهداشـت و    یع تمـدن اسـالم  یسـر  يهـا  شـرفت یافت، به موازات پین رهیبر اساس ا

بـه آنهـا پـس از     یمـال  کمک یماران و حتیب یموقوفه و درمان مجان يها مارستانیدرمان، ساختن ب
ل، یری(سـ کـرد  دا یگاه خود را پیجا یاسالم يها نیسرزم یاجتماعتأمین  در نظام یخوب ص، بهیترخ

  ).208ـ200، ص1371

  ر موارديسا

از قـرار   کیحـا  یخیه شـواهد تـار  کانسان است  یاساس يازهایگر از نید یکین کمس ۀیتهن، یعالوه بر ا
امبر یـ ان مهـاجران توسـط پ  یـ ن میم زمـ یصدر اسالم اسـت. تقسـ   یرفاه يها استیره سیداشتن آن در دا

 نـه اسـت  ین زمیـ در ا ياز اقدامات دولـت نبـو   يا افته است، نمونهیالدور شهرت  ه به اقطاعک ،رمکا
  .)66، ص1387(صدر، 

ل خـانواده دارنـد   کیاز به تشیه نکاست  یسانکالمال به  تیب یمال کمک ،نهین زمیگر در ایمورد مهم د
جـوان مجـردى کـه     ازدواج ، مخارجیامام علبه فرمان  ،یبنا بر روایتند. یآ یو از عهده مخارج آن برنم

  ).555ق، ص1413، ي(منتظر دیگرد المال پرداخت دچار فساد اخالقى شده بود، از بیت

 صدر اسالم ياجتماعتأمين  يالگو يآمده از اجرادست  به تيوضع

شـان  یات ایـ و در طـول ح  يزیـ ر هیـ پا رمکامبر ایه توسط پکصدر اسالم،  یاجتماعتأمین  يالگو
ات خود را در جامعـه  کج آثار و بریتدر ده بود، بهیم گردیآن ترس ییو اجرا یاز خطوط عمل ياریبس

مشـاهده   يبـرا  ین هجرت قابل مشاهده است، ولیآغاز يها چه از همان سالن آثار اگرینشان داد. ا
ز یـ را ن يدورتر يها در سال یت امت اسالمید وضعی، باالگو نیمدت و بلندمدت ا وتاهکآثار  یتمام

و اسـتقرار نظـام بهداشـت و     يدار ده شـدن بـرده  یردها مانند برچکارک یمورد مطالعه قرار داد. برخ
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ق خـارج  یـ ن تحقیـ ن امور از مجـال ا یشتر ایب یظاهر شدند. بررس يتر یطوالن يها درمان، در دوره
ي معنـا  بـه  نجـا یرفـع فقـر را در ا   یعنیصدر اسالم،  یاجتماعتأمین  ن هدف نظامیتر است. اگر مهم

ز باشـد در نظـر   یـ ارافتاده نک ماندگان و سالمندان از درراهتأمین  ون،یه شامل پرداخت دک، يتر جامع
امالً کـ ن هـدف  یـ بـه ا  یابین نظام در دسـت یتوان گفت: ا یمتقن م یخیم، بر اساس شواهد تاریریبگ

صدر اسالم  یخیتار يها ن هدف در دورهین بخش، به اختصار تحقق ایرده است. در اکموفق عمل 
  م. یینما یم یرا بررس

  رمكامبر ايات پيح ةدور

فّه    ار گسترده بود. یفقر بس ۀنه، دامنیدر آغاز استقرار مسلمانان در مد ه در فقـر  کـ  ،عـالوه بـر اصـحاب صـ
ه بـه  کـ د ییـ نپا يری. د)224ص ،1384 ،یتانک( مهاجران به انصار وابسته بود یبردند زندگ ید به سر میشد
ه در کـ  يبـه نحـو  افـت،  یت همه آنان بهبود ی، وضعیاجتماعتأمین  و يح اقتصادیصح يها ت برنامهکبر

دا یـ پ یمناسـب  یت رفـاه ین، شغل، و وضـع کمهاجران، مس یهمگ امبریت پکعمر پربر يها اواخر سال
بـا توانمنـد شـدن     ،يه در سـال هشـتم هجـر   کـ بـود   يا گونه ن بهبود بهی). ا44، ص1387 ،(صدر ردندک

 یارتقـاء سـطح رفـاه   ات مستلزم کد. وجوب پرداخت زیع گردیات تشرکضه زیاز مسلمانان، فر یجماعت
  شدند. یات مکان سال مشمول پرداخت زیه در پاکبود  ییخانوارها

  خطاب بنة خالفت عمردور

م و بـر تعـداد   کمداوم از تعداد فقرا طور  به هم رکابوبوتاه خالفت ک ة، در دورخدا پس از دوره رسول
ه از زمـان  کنیتا ا ،افتین روند ادامه یشد. ا یافزوده مردند، ک یدا میات را پکپرداخت ز ییه تواناک یسانک

مـن در جنـوب   یماننـد   يا در منطقـه دورافتـاده   ی، حتـ یت اسالمیمکثر نقاط حاکدوم به بعد در ا ۀفیخل
  شد. یدا نمیات پکز ياعطا يبرا یره، مستحقیجز شبه

به امارت یمن اعزام شـده و تـا زمـان     مکرکه از سوي پیامبر ا ،جبلبن  معاذ، ابوعبیدبر پایه روایت 
 یآوري شـده، مسـتحق   ده بود، یک سال براي صرف یک سوم زکـات جمـع  ین سمت ابقا گردیدر ا عمر

ن موضوع برآشفت و به او نوشـت: مـن تـو    یرا به مدینه نزد خلیفه فرستاد. عمر از ا ناچار آن ، و بهنیافت
ام، صدقات و زکات بایـد از ثروتمنـدان اخـذ و بـه مصـرف فقـرا        ه و خراج نفرستادهیتن جزگرف يرا برا

 در معـاذ و فقراي هر محل براي هزینه شدن آن بر سایر فقرا اولویـت دارنـد.    )هاي دولت برسد (نه هزینه
دا یـ افـت آن در محـل پ  یدر يرا بـرا  یسـ که کنیال یدلمگر به  ،تو نفرستادم يبه سو يزیپاسخ نوشت: چ
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ان آنها صـورت گرفـت.   یموگو  گفت ز فرستاد و همانکات را به مرکاز ز یمین معاذ، دوم ردم. در سالکن
رد. کـ رار کـ ز همان حرف سابق را تین عمرارسال نمود و  را شده يآور ات جمعکهمه ز يدر سال سوم، و

  ).54ص ،1382(صاحب فصول،  رده استکدا نیرا پ یسکافت آنها یدر يه براکپاسخ داد  معاذ

  نيرالمؤمنيومت امكدوره ح

بنا گذاشته بود،  امبریه پک یحیصح يها ل فاصله گرفتن جامعه از سنتیدل سوم، به ۀفیدر زمان خل
آثـار   نیمنؤرالمـ یخالفـت ام آغـاز  د بـا  یمجدداً در جامع به اوج رسـ  یاف طبقاتکت و شیمحروم

ق، 1421، شـهري  ريان شـد (محمـدي   یـ نما یگـر بـر امـت اسـالم    یبار د یرحمت و عطوفت اله
ـ   یـ انگ چهره دهشـت  يره و سنت نبویس يایبا اح ی). امام عل270-137ص جا دانز فقـر را تـا ب

رسـانَد،   ه خود فرمود: [در دوران حکومت من] هیچ کس در کوفه شب را به روز نمـى کعقب راند 
رد، سـایبانى دارد، و آب گـوارا   خو ترینِ مردم نان گندم مى اى دارد. فروپایه زندگى آسودهاینکه  مگر
  ).327، ص40ق، ج1403، ی(مجلس نوشد مى

  زيدوران عمربن عبدالعز

بـه وجـود    یجامعـه اسـالم   ياقتصاد و یاسیت سیریه در مدک یقیانحراف عمل یدلبعد، به  يها در زمان
 یدر هـر زمـان   ،حالن یخود بازماند. با ا یاملکر تیاز ادامه مس ياسالم تا حدود یاجتماعتأمین  نظام آمد،

 ن آن مجـدداً یریخـاطره ثمـرات شـ    ،شـد  یناقص، فراهم مـ هرچند  ،يعلو يسنن نبو يایه فرصت احک
 یفراوانـ  یخیات تاریاکه حکاست  زیعبدالعز عمربنومت کها دوره ح ن دورهیاز ا یکید. یگرد یرار مکت

(صـاحب فصـول،    اسـت  آن دوره نقـل شـده   در یرفـاه اجتمـاع   يمجدد فقر و برقرار ینک شهیر ةباردر
  ).59- 56، ص1382
  آمده است: دیعمربن اساز  یهقیبت یدر روا

 یه ما را بـه چنـان وضـع   کمگر آنا نرفت، یرد، به خدا قسم از دنکومت کح میدو سال و ن زیعبدالعزبن  عمر
ـ  يرین مال را به هر فقیگفت: ا یآورد و م یش ما میپ یمال یسکه اگر کرساند  ـ ک ـ  یه م  د،ید برسـان یشناس
ـ افـت آن پ یدر يرا برا یسکگرداند و  یه مال خود را برمکنیماند تا ا یطور م همان ـ ی ـ  یدا نم  عمـربن رد. ک

  ).451، ص6تا، ج ی، بعسقالنی( ردکاز ین یمردم را ب زیعبدالعز
  :دیگو یم صالحبن  لیسه

. کـن  پرداخـت  را مـردم  همه مستمري داد دستور ،عبـدالرحمن بن  عبدالحمید ،عراق والی به عبدالعزیزبن  عمر
 او بـه  عمر. است ماندهالمال  بیت در مبالغی هنوز ولی اند، گرفته را خود حقوق مردم همه: نوشت عبدالحمید
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 از را آنهـا  بـدهی  ،انـد  شـده  قـرض  بـه  ناچار فساد، و اسراف از دور به که کسانی ن،ک بررسی: نوشت
 یبـاق المال  بیت در هنوز که وجوهی به نسبت باز ،ارک نیا انجام از پس عبدالحمید. نک پرداخت المال بیت

 تهیـه  از نـداري  خاطر به که يپسر و دختر هر بررسی، از پس: گفت خلیفه. کرد تکلیف کسب ،بود مانده
 هـم  بـاز  ولـی . کنند ازدواجالمال  بیت ۀبودج با اند، مانده فرو ازدواج از مهریه، پرداخت توان ای و جهیزیه
 قـادر  و ارنـد کبده خراج ای و هیجز هک یسانک نک نگاه: نوشت پاسخ در بار این خلیفه .ماند باقی مبالغی

ـ  شتک به قادر هک يا اندازه به و ردهک مساعدت ستند،ین نیزم از برداشت به ـیش  بـه  شـوند،  نیزم  خریـد  پ
  ).565ص ،2ج ،ق1406 زنجویه،ابن ( نک مبادرت آنها محصوالت

  صدر اسالم ياجتماعتأمين  يالگو يمختصات ساختار
 يهـا  یژگـ یمعاصـر از و  یاجتمـاع تـأمین   يسـه بـا الگوهـا   یصدر اسـالم در مقا  یاجتماعتأمین  يالگو

داشـته و   ين اسـت جنبـه عصـر   کـ مم ،ها یژگین ویاز ا یبرخوردار بوده است. برخ يزیمتما يساختار
ن یـ ا گـر از آنهـا  ید یگمـان برخـ   یاما ب ،امروز نباشند يو اقتصاد یط متحول اجتماعیم به شرایقابل تعم

از  یل بـه برخـ  یدر ذاست. د یالت موجود مفکرفت از مش برون ياز آنها برا يریگ ت را داشته و بهرهیقابل
  م:ینک یها اشاره م یژگین وین ایتر مهم

  )يمحور دولت يجا (به يمحور جامعه

 چـه  بـا  یاجتمـاع تـأمین   يبرقـرار  تیمسـئول  هک ،الؤس نیا به پاسخ در ینونک یاجتماعتأمین  يها نظام
 دهیـ عق نیهمـ  بـر  زیـ ن رفـاه  دولت مفهوم و دانند یم امر نیا مسئول را دولت ،عمدهطور  به است؟ یسک

 یت جمعـ کهمزمان بـا مشـار  طور  به یاجتماعتأمین  تیمسئول ،صدر اسالم يدر الگو. استشده  استوار
بـه   گریهمـد  نـار ک در دولـت  و هیـ ریخ ينهادها ،)یافل عمومک(تیمانیبرادران ا ها، خانواده جامعه، آحاد

تـأمین   ه در آن خـدمات کـ محـور دانسـت    جامعـه  یین الگو را الگـو یتوان ا یم ،رو نیازا .دیرس یانجام م
  شود. ینم عیتوز و دیتول دولت قیطر از ،املکطور  به یاجتماع

  )ييگرا عام يجا (به ييگرا استحقاق

 يهـا  مصـارف، از روش ا یـ ه درآمـدها و  یخود، در ناح يها شتر طرحیج در بیرا یاجتماعتأمین  يالگوها
و  یو خـدمات درمـان   یبازنشستگ يها مهیمانند ب یبزرگ يها طرحمثال،  يبرا .نندک یانه استفاده میگرا عام

ز بـر  یـ ا نیـ ص مزایه تخصـ یـ در ناحشوند.  یم یمالتأمین  عموم شاغالن يها مهیق حق بیاز طر ،مانند آن
؛ اعـم از  شـود  مین، داشتن همسر و فرزند و مانند آن عمل یمعدن فرد به سن یمانند رس یعام يها كمال
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مسـتلزم   يلحـاظ ادار  بـه اینکه  عالوه بر ،ها گونه روش نی. انها یباشد و  کمکازمند ینظر نفرد مورده کنیا
  .است نهیپرهز اریبس هم یمال نظر از ،است يا گسترده يساالر وانید

بـر مـازاد درآمـد عـامالن      کـی درآمدها، عمدتاً مته یصدر اسالم، در ناح یاجتماعتأمین  يالگو
ز مـوارد پوشـش الگـو، عمومـاً از افـراد      یـ هـا ن  نهیه هزیدولت بود. در ناح یو منابع عموم ياقتصاد

ه دو منبـع  کـ ات، کـ خمس و ز يها یژگیاز جمله ونمونه، طور  به د.یگرد یل مکیتش کمکمستحقِ 
ه کـ واجب اسـت   یسانکه خمس تنها بر کن است یاند، ا در صدر اسالم بوده یاجتماعتأمین  یاصل
ه کـ هسـتند   یسـان کز تنها یات نکباشند. مستحقان ز یمازاد بر مخارج متعارف زندگ يدرآمد يدارا

  ند.هست یفاف زندگکفاقد درآمد 
نـوعی  فـه دوم بـه بعـد    یاز زمـان خل المـال   بیـت  یم سرانه و عمومیتقسه کن است تصور شود کمم

نبـوده،   یاجتمـاع تـأمین   از بابالمال  بیت م سرانهیه تقسکداشت د توجه یاست. اما باگرایانه  رویکرد عام
 از جملـه  یاجتمـاع  يازهـا ین یتمـام تـأمین   ه پـس از کبوده المال  بیت ص مازاد درآمدیتخص یه نوعکبل

ده یـ گرد تأکیـد  ،ان خودیبه وال یامام عل يها در نامهل، یدلن یده است. به همیگرد یفقرا، اعمال متأمین 
م سـرانه بـه   یجهـت تقسـ   ،تنها مـازاد آن  .شوندتأمین  المال بیت يازمندان محل از درآمدهاید نیه ابتدا باک

  شود. ین مطلب استفاده میز ایان خود نیبه وال زیعمربن عبدالعز يها ومت ارسال شود. از نامهکز حکمر

  )ييزگراكتمر يجا (به يمحور منطقه

و نظـارت   يگـذار  اسـت یه از منظر سک ین حالیدر ع ،در صدر اسالم یاجتماعتأمین  خدمات یسامانده
بـر   یص منـابع عمـدتاً مبتنـ   یز و تخصـ یـ ه تجهیـ ب نبـود، در ناح ینص یز بکت متمریریمد یالن از نوعک

هـر   ات فطـرة کـ ات مـال و ز کـ ص زیتخصـ  یحتمـ  تیـ بـر اولو  تأکیدبود.  يا و محله يا رد منطقهیکرو
المـال،   تیـ ب ير درآمـدها یص سـا یدر تخصـ  يا منطقه يازهایمنطقه و تقدم نازمندان همان یبه ن يا منطقه
ازمنـدان و  یر نینسبت به سا ،گان)ی(همسا یانکو م ی، سببیان نسبیکانفاق و وقف بر نزد ين برتریهمچن
 یو حتـ تأمین  ،ییت مساجد در شناسایو محور یمال يها کمکم یچهره به چهره و مستق يبر اهدا تأکید
صـدر   یاجتمـاع تـأمین   يصه در الگـو ین خصیبارز وجود ا يها ازمندان، از نشانهیموقت نان کاس یگاه

از  یکـی ده و یـ ل گردیازمندان تسـه یت اطالعات نیریمد يارآمدک یین الگویت چنیمکاسالم است. با حا
ده یـ ه عـدم تقـارن اطالعـات و پد   یـ از ناح ،یدر جوامـع فعلـ   یص خدمات رفاهیالت عمده تخصکمش

و گسـترش   يسـاالر  وانیـ ده دیـ از بـروز پد  ،این الگو همچنـین . دیرس، به حداقل خواهد یمجان يسوار
م آثـار  یل مشـاهده مسـتق  یبه دل. عالوه بر این، خواهد شد يریجلوگ یخدمات اجتماع ییاجرا يها نهیهز
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چهـره بـه چهـره     اعطـا  صورت بهها  کمکابد و اگر ی یش مینندگان افزاک عرضه ةزی، انگییاعطا يها کمک
 هم خواهد داشت. یضمن یتیآثار ترب ،انجام شود

  ياجتماعتأمين  و منابع ياتيان منابع ماليم يعدم دوگانگ

مه شاغالن اسـت.  یسورات حق بکبر  کیز منابع، عمدتاً متیدر تجه یاجتماعتأمین  ینونک يالگوها
وجـود   یاجتماعتأمین  ها با منابع و مصارف اتیان منابع و مصارف مالیم یتوجه در آنها رابطه قابل

ه کـ دهـد   یل مـ کیرا تشـ  یالنـ کمه، رقـم  یسورات حق بکها و  اتیوه، مجموع مالین شیندارد. در ا
تـأمین   يهـا  نظـام  یمـال تأمین  به وجود آورده، يانباریز یزشیانگ يامدهایار، پکل آن بر بازار یتحم

 ین دوگـانگ یاسالم، چنـ  صدر یاجتماعتأمین  يرا با بحران مواجه ساخته است. در الگو یاجتماع
قـرار دارد.   یاجتمـاع تـأمین   يها در راسـتا  اتیمنابع و مصارف مال یلک يریگ وجود ندارد و جهت

ان یـ و حل تعارض م یفعل يها نظام یالت مالکرفت از مش برون ين الگو، برایت ایاز مز يریگ بهره
  د خواهد بود.یمف یومتکو ح یشرع يها اتیمال

  صدر اسالم ياجتماعتأمين  يالگو يردكارك يها يژگيل ويتحل
آن در  يایـ نه از نقـاط قـوت و مزا  یبه ةدر صدر اسالم و استفاد یاجتماعتأمین  تجربهبهتر شناخت  يبرا

ن الگـو  یـ ا يردکارک يها یژگی، الزم است ويجوامع امروز يبرا یاجتماعتأمین  مطلوب يالگو یطراح
  کنیم. میل یها را تحل یژگیون یاترین  مهمن بخش یم. در ایینما یز بررسیرا ن

  ها كمكبه  يافراد بر وابستگ يياكاتو خود يسازتقدم توانمند

تـأمین   یار اصـول کـ راه شـد، صدر اسالم مالحظـه   یاجتماعتأمین  يارهاکه در سازوکت به آنچه یبا عنا
نفـس برسـند و    يت و اسـتغنا بـه عـز   یاز نظر روحـ  ،ه افراد، اوالًکن بود یا الگون یدر ا یزندگ يازهاین

 ،ار داشـتن شـغل و درآمـد مناسـب    یـ بـا در اخت  ،اًینند. ثانک یگران را مذموم تلقید يها کمکبه  یوابستگ
 ییل توانـا یبا تحصـ  ،ند. ثالثاًیخود برآ یزندگتأمین  ةگران داشته باشند، از عهدید کمکاز به یه نکبدون آن

ن یاست در چنـ روشن را فراهم آورند.  یاجتماع يازهایخود و رفع ن يرشد معنو ۀنیزم ،گرانیانفاق بر د
روزافـزون  طـور   بـه  یاجتمـاع  يهـا  کمـ ک ۀه عرضـ کش خواهد رفت یپ ی، روند امور به سمتیچارچوب

 یتیها به صفر برسـد. وضـع   کمک يتقاضااست ن کمم یحت .شود یاسته مکآن  ياز تقاضا ،افتهیش یافزا
 زیـ عبـد العز بـن   عمـر در زمان  یاز مناطق اسالم ياریمن و بسیدر  جبلبن  معاذت یمورأمنطقه م يه براک

۲۴       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  

ـ   یمـ  يآور ات جمـع که وجوه زک يا گونه اتفاق افتاد، به دا یـ آن پ يبـرا  يا ننـده ک افـت یچ دریهـ  یشـد، ول
  ند. ک یصدر اسالم ثابت م یاجتماعتأمین  يالگوصه را در ین خصیوجود ا یشد، به روشن ینم

  ياهداف رشد اقتصاد يبه پا ياجتماعتأمين  فدا نشدن

مسـلمانان، دو   ین بـودن درآمـد ملـ   یینـار پـا  کجامعه صدر اسالم، فقرگسترده افراد در  ۀیت اولیدر وضع
امبر یـ پ يهـا  اسـت یت داشـت. مالحظـه س  ینظام اهم يآنها برا يه حلّ هردوکجامعه بود  یل اساسکمش

د یـ ل بااومعتقد نبودنـد کـه   و دانستند  نمیمتضاد را ن دو هدف یگاه ا چیدهد حضرت، ه ینشان م رمکا
منـد   ز از مواهب رشد بهـره ی، فقرا ن»نییرخنه به پا« ةدیدر اثر پدگاه  آن را دنبال نمود، یملپیشرفت هدف 

س معتقـد بودنـد،   کعه بـر کـ بل؛ دیـ به آنـان فـراهم خواهـد گرد    یدگیه فرصت رسکنیا ایخواهند شد و 
ل فقـر را مرتفـع   کمشـ  ،هکنیار ضمن اکن یا .است یاله يها شتر نعمتیزش بیبه فقرا موجب ر یدگیرس
گـاه از   چیشـان هـ  یا ،لیـ ن دلیخواهـد داشـت. بـه همـ     یرا هم در پـ  یاقتصاد مل ي، رشد و ارتقاکند می
  دادند. یخود قرار م يها تیرده و همواره آن را در صدر اولوکر جامعه غفلت نیالت طبقه فقکمش

  ين نسليعدالت ب ردكاركاز  ياجتماعتأمين  يبرخوردار

نسـل حاضـر و گسـترش     یزنـدگ  يازهـا ینتأمین  ه نسبت بهک یصدر اسالم درحال ین اجتماعیتأم
 يبـالقوه بـرا   يها تیظرف يو ابقا يبعد يها آن به تمام آحاد جامعه حساس بود، منافع نسل یعرض

ن یـ ه اکـ  ياز شـواهد  یکـی داد.  یقاً مورد توجه قرار میز عمیرا ن یآنها از مواهب زندگ يبرخوردار
ه در صـدر اسـالم اسـت. پـس از فـتح      یخراج يها نیاز زم يبردار ند، نحوة بهرهک یمدعا را ثابت م

خواستار تقسـیم ایـن    عوفبن  عبدالرحمانو  رباحبن  باللعراق، گروهى از صحابه مانند  يها نیزم
و جمعى از بزرگان اصـحاب بـر ایـن قـرار      ها شدند، ولى رأى خلیفه پس از رایزنى با على زمین

ها، براى عمـوم مسـلمانان حفـظ و درآمـد آن در منـافع اسـالم و        گرفت که اصل و ماده این زمین
صـادر   ). این حکم، که با ارشاد یا تقریـر امـام علـى   36، ص1366مسلمانان صرف شود (شهابى، 

 هکـ ت وقـف،  . سـن سـالم دارد در صدر ا یص منابع عمومیتخص یان نسلیم ت از ویژگىیاکشد، ح
گـذاري   ارث استحباب نیهمچن وحفظ اصل مال و آزاد گذاشتن استفاده از منافع آن است معناي  به
  .باشد می صهیخص نیا وجود بر يگرید شواهد تیوص و فرزندان يبرا

  يمذهب يها تينسبت به اقل ياجتماعتأمين  يريفراگ

اقـوام و   یآن نسبت بـه تمـام   يریفراگ ،صدر اسالم یاجتماعتأمین  يالگو ات برجستهیاز خصوص یکی
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نامـه   ثـاق یردند. در مک یم یزندگ یت اسالمیمکتحت پوشش حا ةه در محدودکاست  یمذهب يها تیاقل
ماننـد   یمـذهب  يهـا  تیـ منوره منعقد نمود، حقوق اقل ۀنیهجرت در مد يدر ابتدا رمکامبر ایه پک ،امت
انجـام   يا ه مسـلمانان توطئـه و اقـدام خصـمانه    یـ ه علکنه، مادام یان مدکمشر یان و حتیهودیان و یحیمس

ه بـر اسـاس معاهـده صـلح     ک یسانکد. یح گردیتصرآنها  به ،از آن يدر موادو ندهند، محترم شمرده شد 
ه)  ردندک یم یزندگ یومت اسالمکدر پناه ح مـه یـ ات جزیـ ر بودنـد از پرداخـت مال  یـ چنانچـه فق  ،(اهل ذ
در  یدنـد. امـام علـ   یگرد یمـ تأمین  مسلمانانالمال  بیت از ،افتاده آنهاارکشدند و سالمندان از  یمعاف م

 یهـا از هـر قـوم و مـذهب     انسـان  یاو را به رحمت و مالطفت نسـبت بـه تمـام    ،اشتر کمالخود به  ۀنام
 در خلقـت بـا تـو   ا یـ توانـد و   ینـ یا برادر دیآنها «... ن فرمود: یار آن را چنیو مع كه و مالسفارش نمود

  ).53البالغه، نامه (نهج» همسانند

  ها دها به فرصتيل تهديتبد ييتوانا

ه کـ د یـ مطـرح گرد  یاسـ یو س یاز اوضـاع اجتمـاع   یطیدر شـرا  ،صدر اسالم یاجتماعتأمین  يها برنامه
ن یـ بـود. در ا مواجـه  قدرتمنـد   يها يامپراطورو ش یفّار قرکمنافقان،  يدهایجامعه مسلمانان با انواع تهد

ل وجـود فقـر گسـترده و عـدم انسـجام      یـ توانست به دل یمنادرست  یاجتماعتأمین  يالگو یک ،طیشرا
و  ین مردمـ یانتظـارات سـنگ  گیري  شکل ایو  یاجتماعتأمین  يها کمکمردم به  یا وابستگیو  یاجتماع
ننـده  کدیبسـا تهد  ، چـه یعمـوم  یتیبـروز نارضـا   ،جهیان برآورده شدن آنها توسط دولت و در نتکعدم ام

ل خـدمت صـادقانه بـه مـردم و جلـب      یـ بـه دل ، صدر اسالم اوالً یاجتماعتأمین  نظام ،ن حالیباشد. با ا
 یمـان یا يهـا  هیپا ،اًینظام فراهم ساخته بود و ثان مقابل يدهایدفع تهد يبرا یمکت آنها، پشتوانه محیرضا

ست صـرف رفـع فقـر    یبا یه مک یاناتکامهمۀ ه در زمان جنگ، کد یگرد یآن موجب م یار مردمکو سازو
در خدمت جنـگ قـرار گرفتـه و بـا      ،خود فقرا یحت ،مردم یو مال یانات جانکام یتمامعالوة  بهشد،  یم
 يگـر یپس از د یکیرا  یصعود امت اسالم يها م فتوحات، پلهیر شدن غنایو سراز یدرپ یپ يها يروزیپ

م وجـود رحمـت و عطوفـت    یرکـ د. قـرآن  یـ را فـراهم نما  یاجتماعتأمین  از يرقم بزند و مراتب باالتر
ه کـ دانـد   یمـ  يا صـه یل به خداونـد را دوخص کد در مقابل دشمنان با تویمنان و مقاومت شدؤنسبت به م
  ).29 :(فتح بوده و خواهد بود امت رسول اهللا ییوفاکموجب ش

  بر دوش دولت ينيبار بودن و عدم سنگ كسب

 يادیـ بـار و تـا حـدود ز    کنظـام سـب   یـک ، يمتعـدد ل یـ صدر اسالم، به دال یاجتماعتأمین  نظام
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 ،امبریـ پ يهـا  اسـت یم بر رفتار مسـلمانان و س کحا یفرهنگ يها را اوالً، ارزشیز ؛خودجوش بود
از در مـردم  یا احساس نیاز و یه بر گسترش نکنبود  يا غات مصرف، به گونهینۀ تبلیدر زمبخصوص 

چون زهـد و قناعـت،    ییها بوده است. ارزش یانین جریر خالف چنیامالً در مسکه کدامن بزند، بل
در  ی، همگیشتیم انتظارات معیلت نگاه به فرودست در تنظیر و اتراف و فضیاز اسراف، تبذ يدور

انـد.   ردهکـ  یعمل مـ  یاجتماعتأمین  يها کمک ياهش تقاضا براکو  یل انتظارات مصرفیجهت تعد
، يقـو  یمانیا يها زهیل وجود انگیثالثاً، به دلد. یگرد یاهش تقاضا مکمردم موجب  ییاکاتاً، خودیثان

از بـه  یـ ار باال بوده اسـت. رابعـاً، در مـوارد ن   یبس یخدمات اجتماع يعرضۀ چهره به چهره و انفراد
 یدر برخـ  یه حتـ کـ ن الگو بـوده اسـت   یمنابع ا یاصل يها هیاز پا یکی یمردم يها کمکت، یحما
بوده  یاجتماعتأمین  پس از آن، تنها منبع ییابتدا يها ش از هجرت و سالیپ يها ط، مانند سالیشرا

و  يضمن حضور قـو  یاجتماعتأمین  د، نظامیگرد یفوق موجب م يها یژگیب، وین ترتیاست. بد
  حجم باشد. مک بار و کم در درازمدت، سبک ، دستیارآمد در صحنه، به لحاظ حجمک

  يريگ جهينت

صـدر   یاجتمـاع تـأمین   يمعاصر، الگو یاجتماعتأمین  التکرفت از مش برون يق، براین تحقیدر ا
آن بـود   یو ارزش ینشیب ین الگو، مبانین مشخصه سازنده ایتر اسالم مورد مطالعه قرار گرفت. مهم

هـا   بخش همۀ برنامه دهنده و انسجام عنصر جهتعنوان  به ان آنها، اعتقاد به پروردگار واحد،یه از مک
ن یروبخش ایعنصر نعنوان  به ،ياخرو يتالش جهت رستگارز و یو رفتارها و اعتقاد به روز رستاخ

ماننـد   یی، در قالب نهادهـا یاجتماع یاز همبستگ يدیجد يالگو یده لکدو در ش ن یالگو و نقش ا
آحـاد اجتمـاع    يازهـا ین الگو، نیقرار گرفت. در ا تأکیدمورد  یره، اقوام و امت اسالمیخانواده، عش
، ارافتـاده کاز سالمندانِ، بردگان، ماندگان درراهان، ارکبدهتام)، یو ان کیا (مسافقر مانند ینیتحت عناو

ت جامعـه  یـ مـورد حما  خانواده لیکتش و نکمس هیته، یفرهنگ يازهاینچون  يو در موارد مارانیب
  گرفت. یقرار م

 و سـالم  اقتصـاد  يزیـ ر یپ یاصل راهبرد ق سهیاز طر ،ها تین حمایا ییاجرا يارهاکسازو و اقدامات
 یقـانون  ينهادهـا  عی) و تشـر یافـل عمـوم  ک(تیمردم يهـا  تکمشار جیبس ،افراد ییاکاتخود نهیزم جادیا

و  یاز مقـاطع زمـان   ياریاز محو فقـر در بسـ   یقبول قابل تیوضعآنها  ۀجیدر نت .آمد یبه عمل مالمال  بیت
عبارتنـد از:   اسـالم  صـدر  یاجتماعتأمین  يالگو میقابل تعم يساختار مختصاتد. یبه ثبت رس يا منطقه



   ۲۷ هاي آن براي الگوهاي نوين تامين اجتماعي صدر اسالم و داللت الگوي

 يجـا  بـه ( يمحـور  منطقـه ؛ )یـی گرا عـام  يجا به(گرایی  استحقاق ؛)يمحور دولت يجا به( يمحور جامعه
  .یاجتماعتأمین  منابع و یاتیمال منابع انیم یدوگانگ عدم؛ و )ییگرا زکتمر

 و يتوانمندسـاز  تقـدم ان آنهـا بـر   یـ ه از مکبود  يا برجسته يردکارک يها یژگیو يمزبور دارا يالگو
 ،ياقتصـاد  رشـد  اهـداف  يپـا  بـه  یاجتمـاع تـأمین   نشدن فدا، ها کمک به یوابستگ بر افراد ییاکخودات

ـ اقل بـه  نسبت یاجتماعتأمین  يریراگف ،ینسل نیب عدالت ردکارک از یاجتماعتأمین  يبرخوردار  يهـا  تی
 بـر  یاجتمـاع تـأمین   نظـام  ینیسنگ عدم و بودن بار کسبو  ،ها فرصت به دهایتهد لیتبد ییتوانا ،یمذهب

م یت تعمـ یـ صـدر اسـالم و قابل   یاجتمـاع تـأمین   يت الگویت به موفقید. با عنایگرد تأکید دولت دوش
 يالگوهـا  یاز در طراحـ  يریگ رود بهره ی، انتظار مینونکط جوامع یمزبور به شرا يها یژگیمختصات و و

 ند.ک کمکالت موجود کرفت از مش به برون یاجتماعتأمین  دیجد

۲۸       ۱۳۹۱، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان  
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