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  ∗ادریس سماوي حامد

  دانشیار دانشگاه ایالتی کلرادو
  

  چکیده
بخش مهمـی از تـوده مـردم     ةفرا گرفت، از سرخوردگی فزایند 2010که ایاالت متحده را در سال  هایی اعتراض

رغم اینکه اقشار مختلف مردم امریکا در  به. گرفت میهاي رشد و ترقی سرچشمه  امریکا در مورد آینده و فرصت
حال اگر یک چیز باشد که عموم مردم ایاالت متحـده   این نگر نیستند، با هاي دنیا، چندان آینده مقایسه با سایر ملت

 هباي  اندازهاین موضوع تا . شود ارزشمند بدانند باور به آن چیزي است که به اصطالح رؤیاي امریکایی نامیده می
با توزیع غیر منصفانه . کنند، مربوط است هاي برابر در موفقیت اقتصادي براي کسانی که تالش می اعتقاد به فرصت

هـاي   به نفع بخش بانکداري به همراه کاهش امید جوانان امـروزي در پیشـرفت   2008ولیت بحران اقتصادي مسئ
آنچـه را بـه نـام    در این مقالـه   .بسیاري از سفیدپوستان طبقه متوسط به اعتراض علیه دولت برخاستند ،اقتصادي

همچنین . بحث قرار خواهیم داد از منظر چهارچوب اسالمی توسعه مورد ،معروف شده استریت جنبش اشغال وال
تشـکیل  آغـاز   ،عـدالتی اقتصـادي   جمعی اعتراض سه تن از صحابه پیامبر اسالم علیه بی با استفاده از نمونه دسته

  .در ایاالت متحده را بررسی خواهیم کرد 21چهارچوب اسالمی اعتراض در قرن 
ربا، رهبري  / انسان و دارایی در اسالم، بهرهاقتصاد اسالمی، ، .اخالق تجارت اسالمی، اعتراض :واژگان کلیدي

    .در اسالم
                                                             
∗ ishamid@colostate.edu 

 6/3/1391: تاریخ پذیرش  13/2/1391: تاریخ دریافت
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  مقدمه
  هاي بحران ریشه

 تئوري اقتصادي. 1

بـا فروپاشـی نظـام مـالی      »رکود بزرگ«ترین شکست اقتصادي در غرب از زمان  بزرگ
تحلیـل  ) 2009( میرآخـور . اي یافـت  زده آهنگ شتاب 2008داري غربی در سال  سرمایه

نظر مالی اسالمی ارائه داده که ما بـه   اقتصادي این بحران را از نقطههاي  جامعی از ریشه
  ):5 .، ص2009(طبق تحلیل میرآخور . کنیم تحلیل ایشان بسنده می

اي از نهادهایی است که معـامالت بـین منـابع مـالی و      نظام مالی مجموعه... 
بـراي  کند و پشتیبانی را براي بخش واقعی اقتصاد  کاربران خود را تسهیل می

فـراي،  (کنـد   تبدیل منابع اولیه به تولید به منظور اسـتفاده نهـایی فـراهم مـی    
1995(.  

 ،کلی در غرب، و به طور خاص در ایاالت متحده، فرهنـگ مـالی در درجـه اول    طور به
توانند تنها با حقوق و  عده معدودي می. استگذاري از طریق استقراض  خرید و سرمایه

براي هر به طور مثال . اخت مخارج معمول زندگی بربیایندوکار خود از عهده پرد کسب
وسیله نقلیه قابل اعتماد، خانه مناسب و معقـول،  خرید یک انداز براي  فرد معمولی پس

تنهایی  انداز به ها از طریق پس هاي پزشکی، و سپس پرداخت پول براي این دارایی هزینه
هاي اولیه مـورد نیـاز    باالي دارایی هاي هزینه. بسیار دشوار و به عبارتی غیرممکن است

از دیگـر سـو،    ؛مراتـب بیشـتر از درآمـد اسـت     بـه  ،براي زندگی راحت و امرار معـاش 
بنـابراین در   ؛صاحبان آنهاسـت اي براي دادن وام به  ها وثیقه هاي باالي این دارایی هزینه

کـه   يطـور  بـه  ؛کنـد  اي را فـراهم مـی   مورد یک خانه، افزایش ارزش خانـه منبـع وثیقـه   
طـور کـه میرآخـور     همـان . تواند چیزهاي مورد نیاز دیگر خـود را بخـرد   گیرنده می وام

  :دهد توضیح می) 38 .، ص2009(
تشویق به اتخاذ یـک فرهنـگ مـالی بـدهی     «کنندگان  ها و همچنین مصرف شرکت
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براي تقویت فرایند وابستگی تدریجی در تأمین مالی استقراضـی، تـورم ارزش   . اند شده
کنـد تـا بتواننـد از عهـده      ها فـراهم مـی   کنندگان و شرکت اي براي مصرف وثیقه دارایی،
هاي پایدار مـالی کـه    ها نیز توسط نوآوري قرض. هاي مالی خود برآیند ها و هزینه بدهی

شوند که ایـن امـر    حمایت می ،کننده یک جریان از محصوالت جدید مالی است تضمین
 و فراهم کرده ،توانند به منزله وثیقه قرار بگیرند می هایی که سرمایهاي را براي  زمینهخود 

 .)2007پالی، (» دهد افزایش میگسترة آنها را 

قرار دارد که در اصـل بـه    اي طرفه با این حال قرارداد پرداخت بدهی در مسیر یک
دهنده بدون در نظر گرفتن شـرایط   قرض. کند توجهی نمی گیرنده الزامات اساسی قرض

 اي است براي هر لحظه 1ق قرارداد موظف به دریافت اضافه بهاي باطلگیرنده، طب قرض
بـه  . اسـت  که از پرداخت بدهی گذشته و به نام نرخ بهره به مبلغ بدهکاري اضافه شده

گیرنده و یـا شـرایط    گذاري قرض بها همسو و یا در راستاي سرمایه دلیل آنکه این اضافه
 . شود میباطل تلقی نیست، وي 

نیـاز بـه بازپرداخـت در     ،پرداخت بدهی بدون در نظر گرفتن بازده پـروژه قرارداد 
. گذاري حقیقی ندارد در واقع، تأمین مالی هیچ ارتباطی با سرمایه. سررسید قرارداد دارد
 ةشـد  گذار پروژه باید نرخ بازده پروژه را بـا نـرخ بهـره مشـخص     با وجود اینکه سرمایه

دهنـده، مبـالغ    یعنـی وام (ر واقع خود منابع مـالی  قرارداد پرداخت بدهی مقایسه کند، د
بایـد از بخـش   ) شـده  قرض گرفته شده، قرارداد پرداخت بـدهی، و نـرخ بهـره مطالبـه    

شـده در قـرارداد    به این ترتیـب، نـرخ بهـره مشـخص    . شودگذاري حقیقی جدا  سرمایه
ل پرداخت بدهی که اساساً یک وعده پرداخت پـول بیشـتر در آینـده بـراي مقـدار پـو      

گذاري در بخش حقیقی را بدون اینکه تأمین منابع  شده است، نرخ بازگشت سرمایه اخذ
، 2009، میرآخـور ( دهد ارتباط ارگانیک داشته باشد تحت تأثیر خود قرار می ،مالی با آن
هـا هـم بـراي     که بیشتر امریکـایی ـ   به عنوان مثال ارزش واقعی بازار مسکن .)38 .ص

                                                             
بـه قـرآن   درنهایـت  و ) ع(آید، به امام رضـا  استفاده از کلمه باطل براي توصیف پولی که از بهره به دست می. 1

  .گردد که به آن اشاره خواهیم کرد برمی
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هـاي   از نـرخ  ـ  هایشان بـر آن متکـی هسـتند    باال بردن داراییگذران زندگی و هم براي 
در  ،در عین حال افزایش قیمت مسـکن . مطالبه شده توسط بخش مالی مجزا شده است

توانند از  ها می مدت همان بخش مالی است زیرا در این صورت بانک جهت منافع کوتاه
گذارانی  از طریق سرمایه و همچنین ،واقعی به عنوان مثال سود بهره طریق حوالجات غیر

، تولید ثروت بیشـتر کـرده و بیشـتر قـرض     در اختیار دارندکه ابزارهاي مالی مرتبط را 
  .دهند

شـده توسـط سـود بهـره و      بین پول غیرحقیقی ایجـاد  یگرچه هیچ ارتباط ارگانیک
آوري  واقعـی بـین جمـع    یگیرنده وجود ندارد، ارتبـاط  گذاري قرض هاي سرمایه فعالیت

آنچـه  تـورم کـردن ارزش دارایـی هسـت؛     مد بهره غیرحقیقی و تالش بـراي  ثروت سو
تولیـد ثـروت غیرحقیقـی     ،طور که سود بهـره  همان. نامند می» حباب«اقتصاددانان آن را 

شده از طریق تـأمین مـالی    متورم توان چنین نظر داد که حباب ارزش داراییِ کند، می می
وقتی حباب بترکد، واقعیت خـود را  . یقی استزیادي غیرحقاندازة مبتنی بر بهره نیز تا 

لذا اگـر همچنـان ارزش   ؛ )نامند می» اصالح بازار«آنچه اقتصاددانان آن را (دهد  نشان می
کنندگان اعتبار مناسـب بـه نظـر     بازار مسکن باال رود، اوضاع براي نظام مالی و مصرف

سـکن بهبـود پیـدا    ارزیابی نرخ بهره تا حدودي از طریـق افـزایش در ارزش م  . رسد می
گیرنـدگان   هاي بسیار باالیی بـه وام  با این حال، با اوج گرفتن قیمت مسکن، وام ؛کند می

کمتـري بـه    میزانوري آن تا  این وام در چهارچوب کلی اقتصاد و بهره. شود تحمیل می
به تورم ارزش دارایی که تـا   بیشتر و قدرت مانور درآمد براي پرداخت وام بستگی دارد

بنابراین رابطـه میـزان سـرمایه     ؛زیادي غیرحقیقی و روزافزون است وابسته است اندازة
  .شود مالی مورد نیاز براي حفظ نظام بیشتر از توان اقتصاد واقعی براي پرداخت آن می

، 2007هـاي مـالی در سـال     تخمین زده که اندازه جهانی دارایـی ) 2008( لیم
سـقوط   ،برابر تولید ناخالص داخلی جهانی بود که همچون هرم وارونه 5/12

عـالوه بـر ایـن،    . خواهـد بـود   ناپـذیر  آن در زیر وزن خود سرانجام اجتناب
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قراردادهاي بدهی اساساً حـول محـور بـورس، تعهـدات پرداخـت ثابـت و       
درآمد در آینـده قـرار    شده در برابر جریان مورد انتظار ولی نامشخصِ ینتضم

گذاري اساسی در بخش واقعی بـراي اعتبـار بخشـیدن بـه      دارد که از سرمایه
 ؛شـود  مندرج در قرارداد پرداخت بـدهی اسـتفاده مـی    ةپرداخت اصل و بهر

اشـاره کـرده   » کازینو«به این نظام به عنوان یک  کینزبنابراین تعجبی ندارد که 
 .)40 .، ص2009 ،میرآخور( است

 دیدگاه اسالمی. 2

از هر دو دیدگاه علمی و اسالمی، نقش قراردادهاي بدهی مبتنی بر بهـره در فروپاشـی   
و در واقع براي اقتصـاد  (نظام مالی و عواقب ویرانگر این فروپاشی براي ایاالت متحده 

اسـالم تشـویق بـه    . رد تأکید قـرار بگیـرد  تواند به اندازه کافی مو نمی) داري دنیا سرمایه
دهد فرد مایحتاج اساسی خـود، خـانواده خـود و جامعـه را      کند و اجازه می تجارت می

در عین حال، این . ها تهیه کند براي بقا و آسایش از طریق فراهم کردن و مالکیت دارایی
  .اي روشن از قوانین و مقررات است اصل مطابق با مجموعه

گویـد کـه    اصل اول از حقوق مالکیت چنـین مـی   ،ارچوب اسالمیبا توجه به چه
سـازي ایـن    تصدیق و پیاده. ها در نهایت و همواره متعلق به خداوند است ییتمامی دارا

مالکیت این اصـل توسـط افـراد واقعـاً بـه      . اصل در درون یک جامعه بسیار مهم است
منـافع حاصـل از    این است کـه  یک نتیجه منطقی از اصل اول. صورت قراردادي است

. کار متناسب و یا انتقال مشروع از اشخاص ثالث حرام اسـت  حقوق مالکیت آنی بدون
و اسـالم آن را در   شـوند  میمقدس قلمداد  یها امانت دارایی. است این شامل ربا یا بهره

  :کند برابر استثمار از طریق معامالت ناعادالنه، نادرست و غیرمنصفانه محافظت می
اموال و ثروتی را که به همه شما مردم تعلق دارد و باید طبق مقـررات الهـی   

و مصـرف نکنیـد؛ و    1هاي ناروا به دست نیاورید میان شما تقسیم شود از راه
                                                             

  ßشـود کـه در   شده از قبیل ربا، قمار و هر ابزار مالی ناموجه و آنی مـی  شامل مبادالت منع هاي نادرست راه. 1
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آنها را به رسم رشوه پیش داوران نبرید تا به حکم آنان بخشی از اموال مردم 
 بقـره [دانید  ی این کار را میکه خود نادرست را به گناه به چنگ آورید، درحالی

188[.  
ثروت و دارایی را که بین شما وجود ! اید وردهآاي کسانی که با اشتیاق ایمان 

 هــاي باطــل نخوریــد، بلکــه بــا آن بــه طــور منصــفانه و متقــابالً دارد در راه
خودتـان را بـه قتـل     وکار پرداخته و تجارت کنیـد و  بخش به کسب رضایت
 !نرسانید

هاي وجود دارد که به توضیح برخی از دالیل ممنوعیت بهره و ربا  روایتدر منابع سنی 
اي کوتاه از هدایت نبوي در مورد  خالصه) 765-818حدود ( امام علی الرضا. پردازد می

خداونـد اسـتفاده از بهـره    « در این روایت چنین آمده است که .دهد این مسئله ارائه می
 زیـرا  »شود حرام کرده است و کاهش ثروت می را به دلیل اینکه موجب فساد) مستقیم(

خـرد، ارزش دالر اول یـک دالر ولـی     زمانی که کسی یک دالر را به ازاي دو دالر مـی 
بنابراین خرید و فروش ربا در تمام موارد، هـم بـراي    ؛ارزش دالر دوم غیرحقیقی است

به منظور جلوگیري از  ،خداوند عظیم و متعال. بخش است خریدار و هم فروشنده زیان
طـور کـه قـیم از     همـان ؛ کند ربا محافظت میآنان را در برابر  ،بندگان خود فساد ثروت

؛ بنابراین کند دستیابی یک فرد نابالغ به ثروتش تا زمان رسیدن به سن بلوغ محافظت می
دست یـک دالر بـراي دو دالر    به خداوند به این دلیل بهره و فروش مستقیم، یعنی دست

موجـودي   مسـتقیم، بـه عنـوان مثـال، اعتبـار      دلیل منـع سـود غیـر    .حرام کرده است را
کننـده بـراي خریـدهاي کلـی، وام خـودرو و ماننـد آن، اتـالف آن اسـت کــه          مصـرف 
اسراف ثروت و اموال؛ به هدر رفتن تمایل مردم بـه کسـب   : شده و خوب است شناخته

اینهـا همـه عامـل    . لید کاال اسـت سود مشروع؛ و کنار گذاشتن وام بدون بهره و وام تو
 ).234شیخ صدوق، فصل ( عدالتی، و نابودي ثروت و اموال است فساد، بی

                                                                                                                                               
  . پاراگراف بعد بحث خواهد شد



 179     استریت از منظر اسالم  اشغال وال: اعتراض و والیت  تأمین مالی،

 ،که بهرهاین است نکته کلیدي  ، ولیفراتر از مجال ماست روایتتفسیر کامل این 
گـذاري   در اصـل مربـوط بـه سـرمایه    یعنی ثروتـی کـه    ؛کند ایجاد ثروت غیرحقیقی می

در بسیاري از موارد که بحران کنونی مسکن و وام دانشجویی لب این مط. بدهکار نیست
ایـن  . شـود  به فقر و درمانـدگی منجـر مـی    ،اي عالی از آن است در ایاالت متحده نمونه

آورد کـه بیشـتر تمایـل دارنـد از      دهندگان را پدید مـی  وضعیت همچنین گروهی از وام
گـذاري   بخواهنـد در سـرمایه   ثروت غیرحقیقی و غیرواقعی خود ارتزاق کنند تـا اینکـه  

امـا  . گذاري به دنبـال دارد، مشـارکت کننـد    واقعی، به دلیل خطراتی که این نوع سرمایه
  دهنده ناخوشایند است مطالبه بهاي بهره نیز براي قرض

خرید و فروش ربـا در تمـام مـوارد، هـم بـراي خریـدار و هـم بـراي فروشـنده          
هاي غیرحقیقی مسکن  لی به جهت ارزشسامانی بخش ما هناب. مضر است) دهنده قرض(
زیـادي   انـدازة این حباب، به نوبه خود، تا . مصداقی از این قضیه است) حباب مسکن(

. بـود  آمـده کـه توصـیف آن در بـاال    اسـت  تابع تأمین مالی مبتنی بر قرض با سود بهره 
دهنـده بـه همـراه دیگـران      هنگامی که حباب بترکد، در نهایت موجب نـابود شـدن وام  

 .واهد شدخ

 ۀتواند خسارات خود را با مداخلـ  بخش مالی می. با این حال، همگان برابر نیستند
بنابراین، انگیزه کمی  ؛هاي حاکم که بخش مالی عمدتاً مالک آن است، جبران کند قدرت

داري، یعنی  ثباتی در نظام سرمایه براي بخش مالی براي رفع عامل فراگیر شکنندگی و بی
هـا بـدون آنکـه هـیچ مـانعی در برابـر        بانـک . انباشت ثروت مبتنی بر بهره وجـود دارد 

انباشـت از طریـق سـلب    «یافتـه بـه    شان وجود داشته باشد، در فعالیتی سازمان آزمندي
هزینه خانه و دیگر اشیاي بهادار ماننـد شـهریه   /  زمانی که ارزش. اند پرداخته 1»تمالکی

وري  در زمینه بهره(کالج و دانشگاه، نسبت به بازپرداخت آن باالتر از توانایی بدهکاران 
در . کننـد  ن را بیـرون مـی  اهـا را ضـبط کـرده و سـاکن     ها خانه بانکباشد، ) اقتصاد کالن

                                                             
  .نقل کرد دیوید هارويام که از  گرفته »هدر گاتنی«کنندگان کنفرانس  این عبارت را از یکی از شرکت. 1
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بـاالتر  ، مبلغی سال و یا بیشتر 40وجود دارند که با اینکه در طول هایی  مواردي خانواده
عالوه . اند از خانه بیرون رانده شده ،اند ها پرداخت کرده از قیمت واقعی خانه را به بانک

به اصطالح کمکـی بـه    هاي مسکنِ ها شروع به تحمیل کردن وام خواهی، بانک بر افزون
دارد که حتی در زمان شرایط اقتصادي خوب  میکاند که احتمال  گیرندگانی کرده قرض

بدین شکل به روند انباشـت از طریـق سـلب مالکیـت      وبتوانند قرض خود را بپردازند 
  .بخشند سرعت می
اي در قالـب   هـا را بـه طـور فریبنـده     همـان وام  انجام ایـن کارهـا،  ها پس از  بانک

فروشند تـا   گذاران می سرمایهبه ) شده و غیره مشتقات، اوراق بهادار رهن(ابزارهاي مالی 
در عرصه آموزش و پرورش در ایاالت  .حقیقی باال نگهدارند بهاي مسکن را به طور غیر

ها تسـویه کـرد،    توان وام دانشجویی را به جهت ورشکستگی بانک متحده زمانی که نمی
التحصیالن دانشگاهی به پیدا کردن شغل مناسـب بـراي    انداز فارغ این حقیقت که چشم

نسـل کامـل از    یک. شود تر می شدت کاهش یافته است، وخیم هیل بازپرداخت وام بهتس
 ؛دانشجویان تقریباً در حال تجربه بردگی و بیگاري همیشگی براي بخش مـالی هسـتند  

  .استهاي شغلی مناسب براي شروع به کار  همان بخشی که مسئول کاهش فرصت
یـت یـا دوسـت داشـتن     از طریـق اصـل وال   ،روش دیگر براي بررسی مشکل ربـا 

روایت مشهوري از . تر است اصل یا رکن اسالم و از همه مهمنخستین والیت . پویاست
اي که براي والیـت فـرا خوانـده شـده      به آن اندازه: فرماید که مینقل شده پیامبر اسالم 

 .است براي چیز دیگري نشده است

اي از  ترین مفهوم به این معنی اسـت کـه اسـالم پیرامـون شـبکه      این اصل در کلی
روابط دوسویه از محبت شکل گرفته که تجلی آن در سرپرستی، امانتداري، وفـاداري و  

بـین واحـدهاي    نیـز این روابط میان خـدا و خلقـت، و   . از خود گذشتگی پدیدار است
اسـت،  ) بسـامان (، این روابـط یکپارچـه   در یک جامعه کارا 1.خلقت وجود دارد ۀدوگان

                                                             
  .2فصل  ویژه  هب ،)2012(براي جزئیات مفهوم و حقیقت والیت رجوع کنید به حامد . 1
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اي از حقوق و تعهدات متقابل که همـه بـر    بدین معنی که هر بخش از جامعه در شبکه
بـدان   پیشـین طور که میرآخور در بخـش   همان. گرفته است پایه محبت نهاده شده قرار

بهـره و  بـین نـرخ   » رابطه یکپارچه«ام،  طور که من بر آن تأکید کرده اشاره کرده، و همان
کـنم،   دهنده من اذعـان مـی   به عنوان قرض. گیرنده وجود ندارد گذاري واقعی وام سرمایه
  :»برم اگر شما ببازید، من می: برم اگر شما ببرید، من می«

اي که آنـان را   شکنند و رشته می ،آنها که عهد خداوند را پس از محکم بستن
کنند و بـه   اهل آن فساد میگسلند و در زمین و میان  امر به پیوند آن کرده می

 ).27: بقره( حقیقت آنها زیانکاران عالم هستند

دهنـده را   اي اسـت کـه ارتبـاط وام    ماهیت قرارداد پرداخت بدهی مبتنی بر بهره به گونه
در واقع شعار یک جامعه کارا باید . رود کند که محبت بین آنها ازبین می طوري قطع می

در اصل والیت همه . »بازم برم، اگر شما ببازید، من می یاگر شما ببرید، من م«: این باشد
 .ایم ما به صورت یکپارچه به یکدیگر گره خورده

به محض اینکه روابط از هم گسسته شود و زمانی که از اصل والیت تخطی شود، 
کمـک  (و فسـاد  ) به عنوان مثال، سقوط بازار مسکن در ایاالت متحده(به دنبال آن فقر 

این مصـداقی  . نیز خواهد آمد) هاي سیاسی ایاالت متحده طریق اهرم ها از مالی از بانک
حقیقی که عمالً با رشوه دادن به حاکمان همراه  هاي غیر ه روشباست از خوردن ثروت 

حقیقـی   هاي غیر تا جریان نظام را به نفع کسانی که کسب ثروت خود را به روشاست 
 .ورند نگه داردآ به دست می

شده در جامعه و از هم گسسـتن تـار و پـود بشـریت از      ویرانی ایجادبه دلیل 
کلی، و اسالم به طـور   طور طریق تأمین مالی مبتنی بر بهره، ادیان بزرگ ابراهیمی به

در واقع این موضـوع بـه   . اند ، این روش را در شدیدترین لحن محکوم کردهخاص
از هفتاد  دترباز سر ربا  اردینطور قطعی از پیامبر اسالم روایت شده که گرفتن یک 

تـرین   عمل زنـاي بـا محـارم در خانـه خـدا در مکـه اسـت و ایـن شـاید مخـرب          
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  .داري حاکم است کیفرخواست نظام مالی سرمایه

 بحران هاي سیاسی و اجتماعی ریشه

در . وجـود دارد  اسـتریت  هـاي جنـبش اشـغال وال    عامل مـؤثر دیگـري نیـز در ریشـه    
شکل گـرفتن  موجب آنچه : دهد طور که میرآخور توضیح می چهارچوب اسالمی، همان

در ایـن   یا نیست، گرچه عنصر مهمبشود، تنها ممنوعیت ر یک نظام اسالمی حقیقی می
 رود، اما چهارچوب نهادي اسـت کـه نظـام بایـد در آن فعالیـت کنـد       نظام به شمار می

 .)64-65 .ص ص: 2009میرآخور، (

داري یـا سوسیالیسـتی، بایـد در درون     هاي کاربردي اعم از اسـالمی، سـرمایه   نظام
طور که امام  همان. فعالیت کنند ،کند اي از قواعد مورد توافق که قانون تعیین می مجموعه

تواند با کفر پابرجا بماند اما  حکومت می: اند علی در بیانات معروف خویش اظهار داشته
 .تواند نمی) تیعدال بی(با ظلم 

داري و زیانباري قراردادهاي قرض مبتنی بر ربا  ثباتی ذاتی نظام سرمایه با وجود بی
هـدف   هاي آن به وسیله سیستمی از قواعـد رفتـاري بـا    روي زیاده ،در درون نظام مالی

منظـور از  . یابـد  برخی استانداردها و معیارها براي عملکردشان بهبود می یحفظ حداقل
ین چیزي است که براي حفظ واقعیت و ظاهر عدالت و فرصـت تحـرك   حداقل، کمتر

در واقع، چنین فرصتی نقش کلیدي در سـیاق عبـارت    1.اجتماعی و اقتصادي نیاز است
 .کند ایفا می» رؤیاي امریکایی«افسانه 

، در بخشی استریت یک توجیه براي فقدان مشارکت یا عالقه به جنبش اشغال وال
در مقایسه بـا طبقـه متوسـط سفیدپوسـت      ،تبار هاي افریقایی امریکاییاز جوامع التین و 

هـا در داخـل نظـام در     تبعیض سیستماتیک و سرکوب این اقلیتاین باشد که تواند  می
رغم وجود بـاور یـا ایمـان آگاهانـه و      بنابراین، به ؛تاریخ اخیر امریکا بسیار عمیق است

گیـري واقعـی نسـبت بـه      ی و حتـی کنـاره  بدبین ،»رؤیاي امریکایی«ناخودآگاه نسبت به 
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اینـده اجتمـاعی و اقتصـادي بـه     زفرصت آشکار براي جنبش ف کمبود واقعی یا ظاهريِ
از  .پوسـت در کـاخ سـفید    خورد، ولو با انتخاب یک شـخص رنگـین   وفور به چشم می

اند  از اروپاي شمالی آمدهکه سوي دیگر، در امریکاي سفیدپوست، به طور سنتی کسانی 
این سنت . ل دوم و سوم دیگر اروپائیان پس از مهاجرت، از امتیازاتی برخوردارندیا نس

طبقاتی اغلب به صورت ناخودآگاه در جهت تقویت باور به نظام حاکم بـر توسـعه در   
در بیشتر موارد، طبقه متوسط سفیدپوست آموخته کـه  . کند داخل ایاالت متحده عمل می

به سمت تحرك اجتماعی و اقتصادي بر اساس قواعد انتظار یک مسیر نسبتاً نامحدود را 
بازي داشته باشد، یعنی حـداقل اسـتانداردها و معیارهـا بـراي کـارایی در درون نظـام       

  .داري سرمایه
این موضوع همیشه در ایاالت متحده رایج بوده کـه قواعـد بـازي در آن بـه طـور      

به بخش مالی و  ؛ یعنیگردد می اي به طبقه غنی و برخوردار از امتیاز در جامعه بر فزاینده
این موضوع قابل بحـث اسـت کـه همـواره حـداقل آگـاهی        حتی. هاي برجسته شرکت

طبقه متوسط تـوده سـفید وجـود     ی ازاز این حقیقت در بخش قابل توجه یناخودآگاه
تـر از آن پاسـخ بـه آن     شاید مهم با این حال، سقوط حباب بازار مسکن و ؛داشته است
اي در  سابقه درت، ظاهر بازي منصفانه را با وضوح و سادگی نسبتاً بیهاي ق توسط اهرم

کمـک  : دو رویداد حائز اهمیت اسـت در این زمینه . هاي اخیر در هم کوبیده است نسل
 .هاي نظام سیاسی آشکارسازي مالکیت شرکتها، و  مالی به بانک

  ها کمک مالی به بانک. 1
مـالی مسـئول فروپاشـی اقتصـاد ایـاالت      با وجود این واقعیت که در درجه اول بخش 

گـذاري   هـا و سـرمایه   بیشتر بر اثر رفتار بـا امـالك و دارایـی   ـ   متحده امریکا بوده است
کنگـره امریکـا نـه نجـات      اولویـت هـر دو حـزب در    ـ  امریکایی به عنوان یک کازینو

مالی این کار را از طریق بسته کمک  آنها .کنندگان بلکه سیستم بانکی بوده است مصرف
 .به ارزش یک تریلیون دالر یا حتی بیشتر که بستگی به نحوه محاسبه دارد، انجام دادند
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به اندازه کافی بر  استریت از دیدگاه اسالمی، نکته اساسی که در جنبش اشغال وال
رغم وجود  به. نشده تعهد به اساس قرارداد پرداخت بدهی بر اساس بهره استتأکید آن 

گونه پیشنهاد لغو تورم  ها به صورتی پایدار و محکم در مقابل هر طرح کمک مالی، بانک
هـاي   هاي رهنی با نرخ قابل تنظـیم مقاومـت نشـان دادنـد کـه بیشـتر خـانواده        نرخ وام

سـناریویی  . در بازار وام مسکن شدند نهیااهاي چپاولگر درآمد بدین شکل قربانی وام کم
هـا نفـر از    بـه نجـات میلیـون    ،یا بیشتررا تصور کنید که در آن دولت یک تریلیون دالر 

اند و همچنین کسانی که سود وامشـان   هایشان را از دست داده مالکان امریکایی که خانه
ها را به مدت  ر رهن خانهبتصور کنید که دولت سود . دهداختصاص  ،تورم یافته است

اختصـاص   دو سال تعطیل کند، و یک تریلیون دالر یا بیشتر را به حمایـت مـالی از آن  
کننـدگان   هـاي مصـرف   رفتـه خانـه   دسـت  یا تصور کنید دولت بخشی از ارزش از ؛دهد

را جبران کند و سپس براي سود بانکی بـراي پرداخـت آن در طـول ده سـال      یامریکای
دهنـدگان   و مالیات شدندها نجات داده  بانک در مقابل، .ین کندیآینده یا بیشتر مالیات تع

بـا   دیگـري هـا، و   یک بار بـراي نجـات بانـک   : مجبور به پرداخت شدند حداقل دو بار
به . وکار محدود شدن دسترسی به اعتبارشان، هم به طور شخصی و هم در فضاي کسب

 خـودداري گیرندگان حقیقـی   وکار و وام ها از دادن وام به بخش کسب این معنا که بانک
در . ه پرداخت عالی را محدود کردنـد گیرندگان با سابق کردند، و حتی دادن اعتبار به وام

گیرنده موجب افزایش نرخ بهره پرداخت  نظام اعتباري امریکا، محدودیت اعتبار یک وام
  .شود گیرنده می هاي آینده آن قرض وام

 هاي نظام سیاسی آشکارسازي مالکیت شرکت. 2

اي از  دوره ـ  اراك اوباما و جان مـک کـین  ـ ب  2008جمهوري سال  هر دو نامزد ریاست
ایـن اتحـاد ظـاهري و    . ها اختصاص دادنـد  نجات بانک همبارزات خود را در کنار هم ب

هـاي   هـا ایـن واقعیـت را آشـکار کـرد کـه شـاخه        غیرمعمول دو حزب در نجات بانک
هـاي   گذاري و اجرایی قدرت در ایاالت متحده متعلق به بانکداري و منافع شرکت قانون
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الی کشور، سومین شاخه قـدرت سیاسـی، مالکیـت    دو سال بعد، دیوان ع. بزرگ هستند
 »اتحـاد شـهروندان  «عنـوان   باخود  مالی نظام سیاسی امریکا را با قانون بدنامـ   شرکتی

هـاي خصوصـی و یـا اهـداي      محدود کرد که بر اساس آن هیچ محـدودیتی در کمـک  
 ،مـالی البته بخـش  . شان وجود ندارد ها به نامزدهاي سیاسی و مبارزات انتخاباتی شرکت

بـه   ،ها پرداخت شده بـود  براي نجات بانک پیشتردهندگان که  براي هدایت پول مالیات
 .زمان را از دست نداد ،سمت حمایت از سیاسیون و در جهت منافع خودش

این دو رخداد در واقع پیوند اعتماد را بین بسیاري از طبقات متوسط امریکـایی و  
رابطـه نامقـدس پـول و    . متحده از بین برد جایگاه قدرت سیاسی و اقتصادي در ایاالت

  :کند شد اشاره می گفتهقدرت به آیه مشابهی از قرآن که در باال 
اموال و ثروتی را که به همه شما مردم تعلق دارد و باید طبق مقـررات الهـی   

هاي ناروا به دست نیاوریـد و مصـرف نکنیـد؛ و     میان شما تقسیم شود از راه
ش داوران نبرید تا به حکم آنان بخشی از اموال مردم آنها را به رسم رشوه پی
 ).188: بقره( را به گناه به چنگ آورید

اما با استفاده از . گسیختگی ثروت غیرحقیقی بود ناشی از افسار بیشتربحران مالی کنونی 
اي را بخرد که مردم حتی در  همان ثروت غیرحقیقی نظام مالی توانست نهادهاي سیاسی

ترکیبـی از  . داري باید براي پیشبرد صحیح امور بـر آنهـا تکیـه زننـد     یهچهارچوب سرما
هاي اقتصادي را تشکیل  عدالتی حد اعالي بی ،ثروت غیرحقیقی و خرید قدرت سیاسی

  .دهد می

 واکنش به بحران
 1جنبش چاي. 1

گراهـاي   اي به بحران مالی از طیـف راسـت   واکنش توده نخستینجالب توجه است که 

                                                             
1. Tea Party 
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که در حال حاضر به عنوان جنبش اعتراضی حزب چاي، شناخته شده  سیاسی برخاست
گرایـی سیاسـی    سـرعت و بـه طـور مـؤثر بـا تشـکیالت صـنف        هرچند آنهـا بـه  . است

ها پیوند خوردند، اما فعالیـت خـود را در نشـان دادن واکـنش بـه طـرح        خواه جمهوري
متأسـفانه   .نـد بخش حمایت مالی هر دو حزب سیاسی در ایاالت متحده آغاز کرد نجات

به ایجـاد نقطـه اشـتراك بـین نهادهـاي       یتوانایی و یا تمایل ،آنان به لحاظ ایدئولوژیک
ویـژه شـامل بانـک فـدرال      صنفی و زشتی سرمایه مالی بانکی نداشتند که براي آنها بـه 

هـاي   منـافع شـرکت   ةراحتی مورد استفاد این امر موجب شد حزب چاي به. ودبمرکزي 
 .برند سود زیادي از حفظ نظام مالی میکه قرار گیرد بزرگ 

در مبارزه براي بیمـه   يا مهرهبه عنوان  ،در ایاالت متحده حزب چاي به طور مؤثر
توان گفت که در جامعـه   در واقع می. خدمات درمانی همگانی مورد استفاده قرار گرفت

صـنعت   ةشـد  تر از سود شکسته امریکا پس از تأمین مالی مبتنی بر بهره، سرطانی بزرگ
اي کـه در آن اوبامـا بـدون نـزاع بـه       با این حال، شـیوه . بهداشت و درمان وجود ندارد

هـا بـا یـک حکـم دولتـی       صنعت بهداشت و درمان وارد شد، آزاد گذاشـتن امریکـایی  
حمایت مالی براي خرید خصوصی، سود، بیمـه بهداشـت و درمـان بـود کـه بـه طـرز        

تفاده شـد تـا حـزب چـاي را علیـه اوبامـا       هـا اسـ   اي توسط منافع دیگر شرکت بدبینانه
  .بشورانند

 استریت اشغال وال. 2

جمهور با مسئله بهداشت و درمان بـه خشـم    تنها حزب چاي نبود که از برخورد رئیس
تغییراتی که مـا  «هاي پوچ اوباما از  ها از وعده امیدي جناح چپ مترقی، نا ویژه در به ؛آمد
هـاي   خواستهراستاي اوباما بارها بدون مقاومت، در . آغاز شده بود» توانیم باور کنیم می

هاي اقتصادي، مسئله بهداشت و درمان،  محرك: ارتجاعی جناح راست حرکت کرده بود
 حتـی بـه نظـر   . هاي کارگري، و غیـره  تر براي ثروتمندان، حقوق اتحادیه مالیات عادالنه

براي خـارج سـاختن ایـاالت متحـده از      »فداکاري مشترك«و رسد زبان سیاسی وي  می
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بیشتر براي پاسخ به جناح راست بود که دولت را در مـورد صـرف هزینـه     ،رکود فعلی
میدي از باراك اوبامـا  انا. کند هاي بحران کنونی سرزنش می براي فقرا و حتی زیرساخت

و تأیید شکست روند سیاسی به دلیل افزایش جریان پول در سیاسـت، یکـی از عوامـل    
 .است استریت جنبش اشغال والظهور 

کار را جذب کـرد، جنـبش    محافظه که حزب چاي عمدتاً مخاطبان مسن و درحالی
عمدتاً نسل جوان و جمعیت تحصیلکرده دانشگاهی را جذب کرده  استریت اشغال وال

کنندگان امریکـایی   مصرف شاهد این هستند که امروزه وام دانشجوییِ یاندانشجو. است
ها از بـین   وام دانشجویی با ورشکستگی بانک. هاي کارت اعتباري است بدهیاز  بیشتر
آورد کـه نسـل    عالوه بر این، بحران فعلی کار، این واقعیت را بـه ارمغـان مـی   . رود نمی

حاضر از طبقه متوسط سفیدپوست در تاریخ امریکا اولین نسلی خواهد بود که نسبت به 
پس این ثروت به کجا رفتـه اسـت؟   . ند بودپدر و مادر خود مالک ثروت کمتري خواه

 یـک سال گذشته ثروت ایـن   30در طول . ها درصد برتر امریکایی یکاحتماالً به جیب 
درصد بقیه تا بیش  99که ثروت آن  ها سه برابر شده است، درحالی درصد برتر امریکایی

 .1درصد کاهش یافته است 20 از

ـ   سیاسـی امریکـا توسـط همـان نخبگـان      سابقه نظـام  افزون بر آن، در مالکیت بی
طور که از طریق کمـک مـالی و کـرنش مسـتمر و بـیش از حـد اوبامـا در برابـر          همان

کشد کـه بسـیاري از جوانـان از     مدت زمان زیادي طول نمی ـ  منافعشان نشان داده شد
ـ   هـا آمـده   رو براي تظاهرات به خیابـان  ازاین ؛در شرایط کنونی ناامید شوند تغییر ا انـد ت

جنـبش اشـغال   . اعتراض خود را به نابرابري روزافزون زندگی امریکـایی نشـان دهنـد   
 ،کنـد  ساالري که نهادهاي سیاسی را کنترل مـی  درصد را با شرکت یکآن  استریت وال
ثباتی در نظام مالی که بـه بحـران اقتصـادي کنـونی      فراتر از مسائل کنونی بی. شناسد می

هایی که به طور خاص  خود را با نابسامانی استریت سرعت بخشیده، جنبش اشغال وال
                                                             

  : براي کسب آمار مرتبط مراجعه کنید به. 1
http: //www.goo.gl/jlfsw and http: //www.goo.gl/qkbc8. 
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 .کلی به جهان وارد شده درگیر کرده است طور به جامعه امریکا و به

 استریت از منظر اسالمی  ارزیابی جنبش اشغال وال

. فراتر از مجال این مقاله اسـت  استریت تجزیه و تحلیل کامل اهداف جنبش اشغال وال
این جنبش بوده  ةیر ایدئولوژیک رو به جلو، ضعف عمددر واقع، شفاف بیان نکردن مس

.است
چپ  ـ از شکاف راست تواند می استریت جنبش اشغال وال داند که آیا کسی نمی 1

آوري موفق بـه   که حزب چاي به طرز شرم ویژه در مورد مسائل اجتماعی به ؛فراتر برود
ات تبدیل خواهد شد؟ حزب دموکردست در  يآیا به بازیچه دیگر 2.انجام این کار نشد

قیمـت مسـکن را کـه     توانـد  می استریت نیروي جنبش اشغال وال داند که آیا کسی نمی
 .و نرخ بیکاري را پایین بیاوردتعدیل کند دوباره باال رفته 

تـر رابطـه    رسد که تجزیه و تحلیل ایدئولوژیک عمیـق  ، چنین به نظر میسواز یک 
. افزایی آنها بر باقی جامعه از قلم افتـاده اسـت   هم ۀگري و نظام مالی، و نتیج بین صنفی

درصد به نـوعی مـا را از برخـی از مسـائل      1در مقابل  درصد 99ساختار بحث بر سر 
رسد هیچ آگاهی روشنی از نقشـی کـه    تر از همه، به نظر می مهم. کند اصلی منحرف می

 ،کنـد  ع ثروت ایفا مـی نهاد قرارداد پرداخت بدهی مبتنی بر بهره در نابرابري شدید توزی
وضـوح   اگرچه طبیعت نابسامان نظام سیاسی و ارزیابی نابرابر مالیـاتی بـه  . وجود ندارد
ثبـاتی اساسـی کـل نظـام مـالی       رسد ارزیابی جامعی از بـی  به نظر نمی اما پدیدار است

در واقـع از دیـدگاه ادیـان    ( از دیـدگاه اسـالم  . داري امریکا وجود داشـته باشـد   سرمایه
هاي بدهی مبتنی بر بهره  توان بحث قرارداد نمی) می، از جمله یهودیت و مسیحیتابراهی

توانند بـراي مهـار برخـی از عالئـم      چیزهاي دیگر تنها می. را رها کرده و کنار گذاشت
با این حال فریاد . توانند بیمار را از مرگ حتمی نجات دهند سرطان به کار آیند، اما نمی
ي و سیاسی که در قلب جنبش نهفته است، به طور کامل در اساسی براي عدالت اقتصاد

                                                             
  ) http: //www.goo.gl/n6gqm(کند  اهداف جنبش را بیان میو ها  شکوه ،نیویوركبیانیه اشغال . 1
  .شد تبدیلهراسی  براي نژادپرستی، تعصب و بیگانهاي  جاذبهدر واقع به . 2
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زیرا گواهی اسالم بر پایه پیگیري و مبارزه براي تحقق واقعیت و  ،انداز است اسالم طنین
باید قوانین عادالنه وجود داشـته باشـد، و   از نظر اسالم، . است) قسط(نیز ظاهر عدالت 

طور کـه در بـاال    چیز متفاوت هستند، هماناینها دو : این قوانین باید عادالنه اجرا شوند
  :بیند ط خود اسالم میایبا این حال اسالم واقعیت و ظاهر عدالت را از شر. ذکر کردیم

پس فرشتگان و کسـانی  : جز او وجود ندارد یخدا شاهد است که هیچ خدای
هـیچ منبـع نهـایی از    . انـد  که آگاهی دارند، در مقابل عدالت آشـکار ایسـتاده  

راه زندگی نزد  ...براي او وجود ندارد، اوست رفیع، اوست حکیم والیت جز
: آل عمـران (اسـت  ) اسالم] (خدا[ خدا رستگاري شخصی از ایمنی و امنیت

18 -17.( 

کننده  شمول باید منعکس آفرینش به والیت جهان  پاسخ .خداوند عدالت را دوست دارد
. سـت شبهه نسبت بـه خدا  یعدالت مظهر بنیادي والیت ب. عدالت و عشق به خدا باشد

ایـن عـدالتی   . دن، قوانین باید عادالنه باشند و عادالنه اعمال شـو گفته شدطور که  همان
در واقع، عدالت آشکار معیاري است که ممکن است تعیـین کنـد   . است) قسط(آشکار 

 .که آیا والیت کسی واقعاً نسبت به خداست یا نه

دالت باشید و براي خدا گواهی دهیـد  دار ع نگه !اید وردهآاي کسانی که ایمان 
کـس   بـراي هـر   .هرچند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشـان شـما باشـد   

 ،دهید چه فقیر باشـد یـا غنـی شـما نبایـد در حکـم و شـهادت        شهادت می
که خدا به رعایـت حقـوق   کنید کدام کرده و از حق عدول  طرفداري از هیچ
پس شما در حکم و شهادت پیروي هواي نفـس مکنیـد تـا     .آنها اولی است

عدالت نگاه دارید و اگر زبان را در شهادت طوري بگردانید و یا از بیان حق 
 ).135: نساء(خدا به هرچه کنید آگاه است کنید، خودداري 
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  چهارچوب اسالمی اعتراض
  اعتراض در قرآن. 1

. ه به آنها ستم شده حق اعتـراض دارنـد  اي ک عدالتی فراگیر باشد، فرد و جامعه وقتی بی
  :کنیم در اینجا ما فقط به یک آیه از قرآن استناد می

خدا دوست ندارد کسی به گفتار زشت به عیب کسی صدا بلنـد کنـد، مگـر    
عدالتی قرار گرفته باشد که خـدا شـنوا و    کسی که به او ستم شده و مورد بی

 ).148: نساء(داناست 

امـا زمـانی کـه شخصـی     . روند گناهان بزرگ به شمار می از غیبت و بدگویی در اسالم
در  »جهر«کلمه عربی . پرده صحبت کند یافته قرار گرفته باشد، باید بی مورد ظلم سازمان

، امـا حامـل   است یا پخش آیه باالبه معناي واقعی کلمه به معنی افشاگري، آشکار کردن
این آیه شامل مفهوم کلی  ۀرسد دامن بنابراین به نظر می ؛به معناي رساست همفهوم جهار

.آمیز و مشابه آن باشد کاربرد آن در تظاهرات مسالمت يعدالتی، به معنا اعتراض به بی
1 

ایـن عمـل    بنـابر  ؛شود که قواعد عـدالت نقـض شـوند    عدالتی زمانی حاصل می بی
زمـانی کـه   . گیـرد  قانون مورد حمایت قرار مـی  در برابر نقضاعتراض به عنوان کنشی 

عـدالتی   قوانین خودشان ناعادالنه هستند، این خود نقض عدالت بوده و نیز منجر به بـی 
اخالقی است که ما در  اي فرا عدالتی مسئله مسئله عینیت قواعد عدالت و بی. خواهد شد

واعد اصولی خود را که اي از ق البته اسالم طرح مجموعه ؛اینجا به آن نخواهیم پرداخت
تـوان گفـت تظـاهرات     از این دیدگاه مـی . مطرح کرده است ،دنمنشأ الهی و جهانی دار

با حدود اسالمی روح به طور مستقیم، نه  زیادي اگراندازة تا  استریت جنبش اشغال وال
هاي شناخت این موضوع این است که  یکی از راه. عدالت سنخیت دارد واقعیت و ظاهر

 .بخشی از تاریخ اولیه اسالم پرداخته شود به بررسی

                                                             
عدالتی بیشتر از آن مطرح شده  ایم، در قرآن مفهوم مبارزه با بی اگرچه در این بررسی بر این یک آیه تأکید کرده. 1

  .ي به اثبات داشته باشدکه نیاز
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 نقض قانون در تاریخ مسلمانان. 2

، مسلمانان گرفتار نقض جدي و عمـومی برخـی قـوانینی    )ص(پس از درگذشت پیامبر
ما به سه تخلفی که بالفاصله پس از درگذشت پیامبر . ین کرده بودندیشدند که ایشان تع

  :کنیم اتفاق افتاد اشاره می
n سرپرستی و تـولی () ص(ه والیت حضرت محمدشد انشین منصوبج: سیاسی (

. هاي سیاسی خود کنار گذاشته شد از مسئولیت ،بر جامعه نوپاي مسلمان، با اعمال فشار
این عمل موجب ناپایداري نظام سیاسی و هموار کردن مسـیر بـراي تصـاحب جامعـه     

 .امیه شد مسلمانان توسط ظلم بنی

n بـرخالف خواسـت و اراده او  )ص(دختر حضرت محمداموال فاطمه، : امالك ، 
ایـن عمـل   . هـا اسـتفاده شـود    مصادره شد تا براي تأمین مالی ارتش مسلمانان در جنگ

 .و مانند آن قرار گرفت» منافع عمومی«اي براي مصادره ثروت تحت دستورالعمل  زمینه

n بر بـر  کـه پیـام   آوري شـد، درحـالی   با زور جمـع  )زکات( مالیات شرعی: معنوي
 .تأکید داشت ،وجدان کسانی که آن را مدیون بودند

) مدت نـاموفق بـود   کوتاه که در(و دیگران ) ع(اولیه امام علی هاي پس از اعتراض
اما عواقـب  ، زیادي ساکت ماند اندازة، جامعه تا )ص(بالفاصله پس از درگذشت پیامبر

عفـان   عثمـان بـن   متناشی از نقض اولیه این قوانین آنچنان چشمگیر شد که طی حکو
هـاي   ناچار شدند یک بار دیگر پرچم اعتراض را بـا هزینـه  ) ص(صحابه پیامبر نخستین

هـاي   عـدالتی  در این سه مورد اشاره خواهد شد کـه مسـئله بـی   . شخصی خود باال برند
تـرین موضـوع جنـبش اشـغال      طور که مهم همان؛ ترین دغدغه بوده است اقتصادي مهم

اجازه بدهید ببینیم چگونه این سه شاگرد . هاي اقتصادي است لتیعدا نیز بی استریت وال
 .هاي اقتصادي زمان خود برخورد کردند عدالتی بزرگ پیامبر اسالم با چالش بی

اشاره ، دومین خلیفه جامعه مسلمانان عمر بن خطابتاریخچه مختصري از به ابتدا 
زمانی کـه پـس از   . عدالتی اقتصادي در جامعه اسالمی را بنا نهاد هاي بی که پایهکنیم  می
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وري روم شرقی جامعه اسالمی ثروتمند شد، عمر بـه صـورت علنـی    تفتح ایران و امپرا
 .را به صورت نابرابر تقسیم کند تصمیم گرفت ثروت مازاد سرازیرشده به خزانه عمومی

سپس قبل از هجرت به مدینه و  یاران پیامبرنصیب نخستین بیشترین سهم در این میان، 
سـپس سـهمی بـه    . که در فاصله هجرت و فتح مکه بـه ایشـان پیوسـتند   شد اي  صحابه

این امر منجر به . به اسالم روي آورده بودند بعدهاهزاران نفر از مسلمانانی داده شد که 
عمر از آن اظهـار  پایان تا  که عمر ؛ امرياختالف طبقاتی در درون جامعه مسلمانان شد

  :اما این عمل کارکرد بسیار مهمی در برداشت. کند ندامت می
 ؛اصحاب مکه که عمر خود به آنان تعلق داشت، شکل گرفت اشرافطبقه  ¢
 ؛صحابه مدینه به عنوان تهدیدي براي حکومت اصحاب مکه کنار گذاشته شدند ¢
ـ  پیشترکه ) ص(یک نیروي مذهبی در مقابل خانواده پیامبر ¢ رهبـري   اجبـار از  هب

 .سیاسی کنار گذاشته شده بودند، ایجاد شد و امنیت مالی پیدا کرد

بـوده  چه عمر در ادعاي خویش مبنی بر پشیمانی نسبت به آنچه کرده بود صـادق  
اي از اشرافیت مذهبی، با تمامی مظاهر ثروت، قدرت  یا نه، در زمان مرگ او طبقهباشد 

اي بـراي اقـدامات افراطـی خلیفـه سـوم       این سیاسـت زمینـه  . بودشکل گرفته  »دین«و 
 اهـداف از ثروت جامعـه بـراي    که که عمر درحالی. شد عثمان بن عفانمسلمانان یعنی 

هرچند از قبل اشـرافیت مکـه را   (شخصی و یا خویشان نزدیک خود استفاده نکرده بود 
المال را  او بیت. ا کنار گذاشتداري ر ، عثمان خویشتن)یا ناآگاهانه خلق کرده بود تعمداً

و هـواداران حکـومتش قلمـداد کـرد کـه       )امیه بنی( بانک شخصی خود و خانواده خود
سـاله حکومـت خـود،     12تا اواسـط دوره  . شدند شامل دشمنان آشکار پیامبر اسالم می

 ءجـز  ،خاندان اموي توانسته بود از طریق هدایاي عثمان و نظامی که عمر بنا نهاده بـود 
) و مورد حسد اشراف مکه که عثمان شکل داده بـود (درصد برتر جامعه مسلمانان  یک

 .شوند

 گرچـه آنهـا بـه ظـاهر از نظـام     . را نخواستند هاکدام از آن هیچ ،تعدادي از صحابه
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هایی چون علی بن ابیطالب، عبداهللا  بردند، اما شخصیت شده توسط عمر بهره می تأسیس
ثروت اضافی خود را تقسیم کردند و از افزودن بیشتر آن  بن مسعود، و ابوذر تقریباً همه

آنها همچنان مانند فقراي جامعه زندگی کردند و خود را نه با اشـراف  . خودداري کردند
عـدالتی   شخصـی کـه علیـه بـی    نخسـتین   ،در این بـین . مکه و نه با عثمان یکی دانستند

ـ  .بـود  ابـوذر اقتصادي روزافزون در جامعه اعتراض سر داد  نمـاي   وذر سرمشـق تمـام  اب
کـرد و آشـکارا و بـا     او در پایگاه امویان در دمشق زنـدگی مـی  . اعتراض اسالمی است

  :صداي بلند شروع به موعظه علیه رفتار حاکمان کرد
آنها . شناسم اید که من آنها را به رسمیت نمی شما اعمالی را بنیان نهاده مطمئناً

بیـنم کـه    مـی  ،به خـدا سـوگند  . نه در کتاب خدا و نه در سنت پیامبر اوست
واقعیت رخت بر بسته است، اوهـام و جعلیـات وارد زنـدگی شـده اسـت،      

 .شوند، و خودخواهی بدون آگاهی پدیـد آمـده اسـت    راستگویان تکذیب می
اي جمعیت تـوانگران، شـما کـه ثروتتـان را بـه بهـاي پایمـال کـردن فقـرا           

آنکه در راه خداوند  اید بی دهکسانی که طال و نقره را جمع کراي ! اید اندوخته
آنهـا را بشـارت ده بـه    : رسانید، که آن را در راه خدا صرف نیست به مصرف
که بـا آن بـر روي پیشـانی، طـرفین، و     ] در آخرت[هاي آهنین آتشین  شالق

  .پشتشان داغ ننگی خواهد بود
: بدانیـد کـه سـه کـس در ثـروت شـما سـهیم اسـت        ! اي محتکرین ثـروت 
گام مرگ و یا نابودي در از بین بـردن بهتـرین و بـدترین    سرنوشت که به هن
 انـد  وارثان شما که در انتظار نشسـته ؛ مشورتی نخواهد کرد ،آنچه دارا هستید

کنـان شـما را    بر خاك گذارید، سپس شما را به کناري نهند و نکوهش تا سر
قدر سخت  و شما خود که سوم کس هستید و اهمیتی ندارد چه؛ ترك گویند

خداونـد  . ترین این سه مباشید که کامییاب نخواهیـد شـد   کوشید تا ناتوان می
رسید تا اینکـه ثروتـی را کـه دلباختـه آن      به پرهیزگاري نمی: گوید چنین می
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هاي زربفـت   شما خود را با ابریشم و بالش .هستید با دیگران نیز سهیم شوید
بـا  . هـا هسـتید   مینهترین پش به دنبال آسودن بر روي لطیف واید  مزین ساخته

ترین نوع طعـام را   شما عالی. خوابید می این حال رسول خدا بر روي حصیر
  .کرد که رسول خدا به نان جو بسنده می چشید، درحالی می

آنها به عثمان نوشـتند  . مردم دمشق با وحشت از حاکمان خود به گرد ابوذر جمع شدند
را به  ، ابوذرعثمان. ق را به جان بخردکه یا کاري انجام دهد، یا خطر از دست دادن دمش

 مدینه احضار و سپس او را به روستایی در بیابان تبعیـد کـرد؛ جـایی کـه او تقریبـاً در     
  1.تنهایی از دنیا رفت

و یـا  (در پیوند موضوع توزیع ثروت  استریت درس ابوذر براي جنبش اشغال وال
مسئله نابرابري ثروت  ،موارددر بسیاري از . با موضوعات معنوي نهفته است) فقدان آن

ویـژه در ایـاالت متحـده،     هاي مردم با الفاظ صرفاً مادي، بـه  بین ثروتمندان و سایر توده
به معنویت ابراهیمی دارد، را ترین دیدگاه  اغلب خصمانه »مترقی«جنبش . شود مطرح می
هادهـاي  ترین ن ترین و متحد ارتجاعی زءکه طرفداران معنویت ابراهیمی اغلب ج درحالی

کلی تعداد آنها اندك بـوده و   طور گرچه استثنا وجود دارد، اما به هستند؛ثروت و قدرت 
  .کمترین نفوذ را دارا هستند

هـاي   رسیدن به توده استریت، ها براي جنبش اشغال وال ترین چالش یکی از بزرگ
کار قلب امریکا و فراسوي آن، و یادآور شدن این نکته بـه آنهاسـت کـه     مذهبی محافظه

در واقع، . دهندگان پول اعتراض کرد ها و وام علیه بانکدر زمان خود، عیسی مسیح نیز 
کننـدگان پـول    آمیز منسوب بـه عیسـی مسـیح ایـن بـود کـه مبادلـه        تنها عمل خشونت

اعتقاد راسخ نگارنـده ایـن اسـت کـه     . را از معبد بیرون کرد) با سود بهرهدهندگان  وام(
بـدون پشـتوانه محکـم     اسـتریت  هایی ماننـد اشـغال وال   مدت، جنبش حداقل در کوتاه

هاي سنتی آن در ایاالت  معنوي که از میراث مسیحیت برخاسته باشد و یا حداقل ارزش
                                                             

دو ترجمه از این کار ارزشمند در کم  دست. نگارنده است ۀاین ترجم .)174ص . 1993(رجوع کنید به قطب . 1
  .انگلیسی وجود دارد
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  1.اهد بودمتحده را محترم شمارد در مقیاس وسیع موفق نخو
اندکی پس  عبداهللا بن مسعود، )ص(که سرنوشت رقم زد، دیگر صحابه پیامبر چنان

او نمـاز میـت را   . دار فانی را وداع گفته بود، از آن گذر کرد ییادر روست از آنکه ابوذر
براي دوست خود برپا کرد و به خاطر رفتـار عثمـان بـا او سـوگواري کـرده و تأسـف       

در زمـان تصـدي او، عثمـان پسـر عمـوي خـود       . ر کوفه بوددار شه خزانهوي  2.خورد
ولید به محض ورود به کوفه، در . فرماندار کوفه منصوب کرد به سمترا عقبه  بن ولید

روي  خواستار دسترسی به خزانه شد تا بتوانـد دنبالـه   ،راستاي سیاست تبارگرایی عثمان
عبداهللا بن مسعود که دانشمند برجسته شـهر و معلـم قـرآن بـود،     . هاي او شود سیاست

هاي او کرد و او و همراهانش را متهم به  شروع به موعظه آشکار علیه عثمان و سیاست
نامه ازآنجاکه او محبوب مردم کوفه بود، ولید به عثمان . گذاري در راه اسالم کرد بدعت

 ،نگهداشتن کوفه تحت سلطه خود اسـت  کرد که اگر در فکر نوشت و از او درخواست
و کرد  عثمان عبداهللا بن مسعود را به مدینه احضار. باید عبداهللا بن مسعود را برکنار کند

سپس عثمـان او  . شکست شهای او را طوري مورد ضرب و شتم علنی قرار داد که دنده
  .اش را قطع کرد او و خانواده را تا زمان مرگش در بازداشت خانگی نگه داشت و عواید

خطـاب بـه    اسـتریت  درس سرگذشت عبداهللا بن مسعود براي جنبش اشـغال وال 
عبـداهللا بـن مسـعود بـه منظـور      . افرادي است که در موقعیت قدرت و نفوذ قرار دارند

براي شخصی که در موقعیت ابن مسعود . ترویج حقیقت، آزادانه از قدرت کناره گرفت
ام حاکم و قبول عواقب مخـرب مـالی و دنیـوي بـه خـاطر حقیقـت       قرار دارد ترك نظ

  .اي در بر داشته باشد تواند تأثیر عمده می
گرچه اعتراض عبداهللا بن مسعود علیه تبارگرایی عثمان به انـدازه اعتـراض ابـوذر    
                                                             

مسئله این است که بسیاري از جوامع  »مشکل کانزاس چیست؟« عنوانبا در ایاالت متحده سندرمی وجود دارد . 1
ي أشان به کاندیداهایی ر قلب کشور فراوانند برخالف منافع اقتصاديـ به قول معروف ـ در کار مذهبی که  محافظه

هایی که نخبگان مترقی و لیبرال معموالً آنها را به دیده تحقیـر   ارزش ؛کنند هاي آنها بازي می دهند که با ارزش می
  .نگرند می
  .308-309ص .ص، 4جلد ) 1967(رجوع کنید به طبري . 2
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پیـروان ابـن مسـعود    . تأثیرات خود را برجا گذاشـت جاي دیگري، در اما پرآوازه نشد، 
رحمانه را با معلم و اسـتاد خـود    آنکه رفتار بی ویژه پس از ا ادامه دادند، بهاعتراض او ر
زودي پس از به قدرت رسیدن اسـتاد ابـن    این اتفاقی نیست که کوفه به. مشاهده کردند

  .شود مسعود، علی بن ابیطالب، به دژ محکمی براي او تبدیل می
و هشدارهاي ابن مسـعود،   گسیخته بر اثر تبارگرایی عثمان و نصایح نیروهاي عنان

ها عثمان کشـته   ها شد که متأسفانه در این شورش ابوذر و دیگران منجر به شورش توده
، علی بن ابیطالب، پسر عمـوي حضـرت   انپس از مرگ او، بزرگان جامعه مسلمان. شد

، داماد و وارث والیت ایشان بر جامعه مسلمانان را به عنوان چهارمین حاکم )ص(محمد
یـک  از یک سو . رو شده بود امام با یک چالش بزرگ روبه. د انتخاب کردندسیاسی خو

امیه بود که کنترل بسیاري از ثروت جامعـه در دسـت اینـان بـود و      زمانه او، بنیدرصد 
شـان در زمـان عمـر و     اشراف مکه بودند که براي بازیافتن موقعیت انحصـاري  ري،دیگ

هر دو گروه امـام را تحـت فشـار قـرار     . کردند تابی می حفظ ثروت و موقعیت خود بی
در واقـع، گرچـه او   . خودداري کـرد دادند تا با منافع اقتصادي آنها سازش کند، اما امام 

تواند به عنوان یک قاعده اعتراض تشریح  حاکم بود، اما مدت زیادي از حکومت او می
اقتصـادي،   هـاي  عـدالتی  گونه سازشی بـا بـی   از دیدگاه علی بن ابیطالب نباید هیچ. شود

المال نباید تنها بـه نفـع نخبگـان جامعـه مـورد       منابع بیت. داشتگذشته یا حال حاضر 
به قدرت، امام چنین اعالم  ندر نخستین سخنرانی خود پس از رسید. استفاده قرار گیرد

  :کند می
مگذارید فردا گفته شود که دنیا در حال حاضـر آنهـا را بـه جـایی     ! اي مردم

هـاي   هـا شـوند، آبراهـه    اند مالک امالك عظیمی از زمـین  رسانده که توانسته
هـاي   هـایی مرغـوب بـراي اسـب     خصوصی براي خود حفر کننـد، اصـطبل  

مگذاریـد   .ترین دختران برده را به اختیـار گیرنـد   خویش برپا کنند و برگزیده
هایشان باز  چنین کردند چون من آنها را از خواسته فردا گفته شود که آنها این
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شـان محـدود    نگذارید پس از آنکه مـن آنهـا را بـه حقـوق اساسـی     . نداشتم
آنهایی که توسط عمر [ام بگویند علی بن ابیطالب ما را از حقوق خود  ساخته

اگـر هریـک از   ! نه. بازداشته است] و عثمان به صورت جعلی وضع شده بود
آمیـزي بـراي خـود در     صحابه از میان مهاجرین و یا انصار فضیلت تبعـیض 

شـود و پـاداش و    دیگران ببینند، این عمل به پیشگاه خداوند عرضه میمقابل 
  .ستا جزاي آن بر عهده خداوند
فزونـی  [ست ا ن خداوندآ ها از بدانید که همه ثروت! شما بندگان خدا هستید

در مقابـل  [باید به میزان برابر در میان شما تقسیم شود و ] هاي عمومی ثروت
یک از شما بر دیگري برتري ندارد و بـراي   هیچ]. هاي عمر و عثمان سیاست

  1.ترین پاداش خواهد بود کسانی که همواره به یاد خدا هستند، زیبا
آنکه فهمیدند امـام آنهـا را در نظـام     اشراف مکه و امویان، یکی پس از دیگري، پس از

. جنگیدنـد  ويآمیز ثروت همراهی نخواهد کرد، با تمام قوا و منابع، علیه  توزیع تبعیض
اي بـر   و خودکامگان اموي در جهـان اسـالم بـراي دوره    امام به شهادت رسیدسرانجام 

  .مسند حکومت نشستند
شاهد بود این است  استریت توان براي جنبش اشغال وال درس عبرتی که اینجا می

اند به  هاي قدرت را در دست گرفته که صاحبان ثروت و کسانی که از طریق ثروت اهرم
مبارزه براي عدالت در نظام فعلی در ایاالت متحـده  . ز دست نخواهند دادآسانی آن را ا

از دیگر سو، اصل بپا خاستن براي  شد؛نخواهد  آسانی محقق بهبه درازا خواهد کشید و 
به عنوان یک اصل اساسی انسانیت حقیقی باقی خواهد ماند که نمونه  ،عدالتی افشاي بی

                                                             
نکته جالب در مورد این سخنرانی این است کـه یکـی از ادعاهـاي    . 163 .ص ،)1993(نید به قطب رجوع ک. 1

 شـود تـا آنهـا را از    معموالً دین متهم به دادن وعده بهشت به فقرا و ضعفا می. کند جدید در مورد دین را رد می
خواهد ادعـاي   اما در این سخنرانی، امام از نخبگان جامعه می ،دارد هایشان در این دنیا باز مطالبه جبران گرفتاري

طور که خـود گمـان    اگر آن. نخبگی خود را به خداوند عرضه دارند و از درگاه او خواهان برخورد متمایز باشند
طـور   اما در این دنیا ثروت مازاد جامعه بـه همـه افـراد بـه     ،کنند متمایز باشند باید پاداش خود را آنجا بیابند می
  . وي تعلق داردامس
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بـدین مناسـبت جنـبش اشـغال     . اشـاره شـد  آن در سرگذشت سه تن از صحابه پیشتر 
تري بازتـابی از روح اسـالمی اعتـراض     در حال حاضر در مقیاس کوچک استریت وال
  .است شده

  استریت  سهم اسالمی در جنبش اشغال وال: گیري نتیجه
از طریق مثـال   استریت چهارچوب اسالم حداقل دو موضوع را براي جنبش اشغال وال

  :کند پیشنهاد می ،و رهنمون

 نقش بهره و ربا

راسـت و چـپ طیـف     هـاي دیگـر   هاي اصلی غرب و حتی بسیاري از رسانه در رسانه
در شـکنندگی و   ،ایدئولوژیک غرب، نقـش قراردادهـاي بـدهی مبتنـی بـر سـود بهـره       

ثبـاتی   که از همان بـی  یهاي فاحش عدالتی و نابرابري و بی(داري  ناپایداري نظام سرمایه
رسد جنبش اشـغال   به نظر نمی. گیرد ندرت مورد بررسی قرار می به) گیرند سرچشمه می

با این حـال،  . گرایی کرده باشد این موضوع را وارد نقد خود از نظام صنف استریت وال
در حـال حاضـر   ... «: دارد که میرآخور اظهار مـی  چنان. ضرورت آن همچنان پابرجاست

هاي مالی که تحت سیطره قراردادهاي مبتنی بر بهـره قـرار دارنـد،     ت که نظامروشن اس
  .)61 .ص :2009میرآخور، (» ثباتی هستند مستعد شکنندگی مالی و بی

المللـی مـالی کـه بـراي کارهـاي       ثباتی در حال حاضر به نفع نهادهاي بـین  این بی
اگرچه در . یابد بهبود می ،شوند خالف قانون خود از هزینه شهروندان مساعدت مالی می

ها و مالکیت واقعی فضاي سیاسی در ایاالت متحده این بهبود  نهایت بخش مالی شرکت
تر است و به عمق نظام مالی  ریشه مشکل عمیقولی سازد،  پذیر می غیرمنصفانه را امکان

تـوانیم   آیـا مـی  «: کند در سخنرانی خود اشاره می ریچارد ولفطور که  همان. گردد برمی
این کافی نیست که ما نظام را تنها با مقررات بزرگ ملهـم   1»داري را نگه داریم؟ سرمایه

                                                             
  .قابل دسترسی در شبکه کابلی لینک تی وي. 1
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. ها بار دیگر سهم خود را با رشوه خریداري کنند بحران بزرگ باندپیچی کنیم تا بانک از
که قراردادهاي  اي یار اساسیبه نقش بس) حداقل در این سخنرانی(از سوي دیگر، ولف 

به عبارتی، ؛کند اشاره نمی ،ثباتی فراگیر نظام فعلی دارا هستند بدهی مبتنی بر بهره در بی
پیوندد که غده سرطانی  می درصد، تنها هنگامی به وقوع 99گونه تغییر به سود واقعی  هر

  .قرارداد پرداخت بدهی مبتنی بر بهره لغو شده باشد

 ض و معنویتارتباط بین اعترا

هاي خود براي رسیدن به دیگـران در طبقـه    ، با وجود تالشاستریت جنبش اشغال وال
زنـدگی امریکـایی    »مترقـی «زیادي از دل سـکوالرها و بخـش    اندازةامریکا، تا  متوسط

براي دسترسی به مخاطب بیشتر، بخش معنوي این بحـث بـراي عـدالت    . آید بیرون می
به عنوان مثال این موضوع باید بیشتر مـورد تأکیـد   . ي دارداقتصادي نیاز به تأکید بیشتر

ي سـودجوي حـاکم در   درصـد  اقلیت یـک و  رباخوارانقرارگیرد که عیسی مسیح علیه 
در واقع، یکی از چیزهایی که گفتمـان سیاسـی در ایـاالت متحـده     . خود جنگیددوران 

نـاح ارتجـاعی   بخش است که نه مرهون ج شدت فاقد آن است گفتمان الهیات آزادي به
هایی در جنـبش اشـغال    کورسویی از چنین نشانه. گراست راست و نه جناح چپ مادي

  .قابل مشاهده است اما همچنان راه درازي وجود دارد استریت وال

 هاي اقتصادي عدالتی نیاز به اجتناب از سازش با بی

هـی  اموال و ثروتی را که به همه شما مردم تعلق دارد و باید طبق مقـررات ال 
هاي ناروا به دست نیاوریـد و مصـرف نکنیـد؛ و     میان شما تقسیم شود از راه

آنها را به رسم رشوه پیش داوران نبرید تا به حکم آنان بخشی از اموال مردم 
: بقره( دانید که خود نادرستی این کار را می را به گناه به چنگ آورید، درحالی

188.(  
  :توان مورد مسامحه قرار داد نمی شود که از این آیه دو اصل استخراج می
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سـرطانی اسـت کـه    ) از بهره گرفته تا توزیع ناعادالنه پول عمومی(ثروت ناروا . 1
 ؛باید با چنگ و دندان با آن مبارزه شود

  .تواند عنان سیاست را در دست گیرد ثروت نمی. 2
سـر   به عنوان رهبر جامعه، علی بن ابیطالب در مورد این دو اصل حتی بـه انـدازه  

اي از  این نمونه. سوزنی حاضر به سازش نشدند، حتی به قیمت زندگی و حکومت خود
دهندگان پول را از معبد  شدت وام اي از عیسی مسیح که به رهبري است، همراه با نمونه

توانند به عنوان یک سرمشق براي یکپارچگی سیاسی به آنها به  معترضان می .بیرون کرد
  .این سرمشقی دشوار براي تقلید خواهد بود ه مسلماًگرچ؛ دیده تحسین بنگرند

مردمـی   اًهاي واقع جنبشمعدود یکی از  استریت از زمان جنگ ویتنام، اشغال وال
سیاسی کـه سراسـر ایـاالت     و هاي فراگیر اقتصادي عدالتی بوده که در اعتراض علیه بی

ست کـه آیـا ایـن    این سؤال هنوز روشن نیپاسخ . متحده را مختل کرده بپا خاسته است
تري فراتر از تغییـرات ظـاهري و سـطحی خواهـد      موج اولیه اعتراض به نتایج ملموس

هـاي آینـده    با این حال، قطعاً نقش مهمی به عنوان یک پیشـرو بـراي مـوج   . رسید یا نه
گري جهـانی و   که ایاالت متحده زیر بار صنفی کند، چنان هاي پیش رو بازي می اعتراض

للی مبتنی بر بهره در حال افول است و در این میـان، آن طـور کـه در    الم امور مالی بین
  .شود میسرگذشت اولین پیروان آن رفت، روح اسالمی اعتراض منعکس 
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